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MACHADO, Gilvana Maria. Mídia-educação na formação em teatro: o trabalho de corpo 

do ator. 2021. 163 p. Qualificação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

RESUMO 

Esse estudo procurou analisar a interface entre mídia-educação e a formação em teatro no que 

se refere ao trabalho de corpo do ator. O objetivo geral foi promover e analisar a elaboração 

colaborativa de uma proposta didática acerca do trabalho de corpo do ator articulado com os 

princípios da mídia-educação na formação em teatro. Em linhas gerais, a investigação procurou 

compreender as potencialidades da articulação entre o trabalho de corpo do ator e os saberes da 

mídia-educação em uma proposta pedagógica para formação em teatro e analisar a experiência 

da produção colaborativa como uma experiência de autoformação docente. Para isso, buscamos 

compreender a interface entre teatro, tecnologia e mídia digital, o campo e as proposições da 

mídia-educação articulado à escola a partir da reflexão sobre a formação de professores e a 

construção de metodologias que permitem relacionar os conteúdos escolares com esse 

conhecimento. A pesquisa, de abordagem qualitativa, foi orientada por princípios da pesquisa-

ação com o processo de investigação estudado em colaboração entre os pesquisadores, 

professores e estudantes. A coleta dos dados deu-se por meio de duas entrevistas 

semiestruturadas, um questionário e um diário de campo. Destaca-se dessa experiência, o 

produto educacional desenvolvido durante o Mestrado Profissional Stricto Sensu do Programa 

de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à 

Educação (CEPAE) da Universidade Federal de Goiás (UFG), um e-book com proposições 

conceituais e didáticas com uma sequência de aulas com conteúdo da preparação corporal no 

teatro articulado com os princípios da mídia-educação, direcionada aos professores que 

trabalham com crianças de nove a treze anos. Foi possível identificar potencialidades ao 

articular os saberes da mídia-educação e o trabalho de corpo do ator com o debate das questões 

éticas na apropriação das mídias e tecnologias, a criação de novas escritas corporais a partir do 

encontro das linguagens teatral e midiática e a construção de uma aprendizagem autônoma e 

colaborativa. O estudo apresentou ainda uma autoformação docente e discente a partir do 

processo de produção colaborativa ao abrir espaço para revisão da própria prática, da troca de 

experiências cunhando novas possibilidades pedagógicas. Ao mesmo tempo, esclareceu sobre 

a importância da participação do estudante nas tomadas de decisões sobre a formação. Por fim, 

consideramos esse estudo potente para a qualidade do trabalho de corpo do ator no teatro, 

mostrando um material convidativo a novas discussões sobre a formação em teatro e 

autoformação docente. 

Palavras-Chave: Mídia-educação. Formação em Teatro. Trabalho Colaborativo. 

Autoformação. 

 



 

 
 

 

MACHADO, Gilvana Maria. Media education in theater training: actor's body work. 2021. 

163 p. Qualification Thesis (Master Degree in Basic Education Teaching) – Postgraduate 

Program in Basic Education Teaching, Teaching and Research Applied in Education Center, 

Federal University of Goiás, Goiânia, GO.  

ABSTRACT 

This study seeks to analyze the interface between media education and theater training with 

reference to the actor's bodywork. The general objective was to promote and analyze the 

collaborative elaboration of a didactic proposal about the actor's bodywork articulated with the 

principles of media education in theater training. In general lines, the investigation sought to 

understand the potential of the articulation between the actor's bodywork and the knowledge of 

media-education in a pedagogical proposal for training in theater and to analyze the experience 

of collaborative production as an experience of teacher self-training. For this, we seek to 

understand the interface between theater, technology and digital media, the field and 

propositions of media education articulated with the school, based on the reflection on training 

of teachers and the construction of methodologies that allow us to relate school content with 

this knowledge. The research, with a qualitative approach, is guided by the principles of action 

research with the research process studied in collaboration between researchers, professors and 

students. Data collection took place through two semi-structured interviews, a questionnaire 

and a field diary. From this experience, the educational product developed during the 

Professional Master's of the Graduate Program in Teaching in Basic Education of the Center 

for Teaching and Research Applied to Education (CEPAE) of the Federal University of Goiás 

(UFG), an e-book with conceptual and didactic propositions through a sequence of classes with 

content on body preparation in theater articulated with the principles of media education, aimed 

at teachers that work with children from nine to thirteen years old. It was possible to identify 

potentialities when articulating the knowledge of media education and the theater training as 

the debate of ethical issues in the appropriation of media and technologies, the creation of new 

expressions from the meeting of theatrical and mediatic languages and the construction of 

autonomous and collaborative learning. The study also presented teacher and student self-

training based on the collaborative production process, opening space for reviewing the practice 

itself, exchanging experiences, creating new pedagogical possibilities. At the same time, it 

clarified the importance of student participation in decision-making about upbringing. Finally, 

we consider this study potent for the quality of the actor's bodywork in the theater, showing an 

inviting material for new discussions on theater training and teacher self-training. 

Keywords: Media education. Theater training. Collaborative Work. Self-training. 
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Introdução 

É inegável que as Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDICs) 

permeiam grande parte das dimensões da vida na atualidade, transformando as relações 

interpessoais, a construção da identidade e o processo de subjetivação, principalmente entre os 

jovens, dando novas formas aos códigos de comunicação e despontando uma linguagem 

predominantemente audiovisual com uma enorme produção e consumo de imagens-som. 

E foi por causa desse olhar para a vida contemporânea e das experiências na Escola do 

Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França (EFGABF), escola pública voltada à 

formação amadora, profissional e tecnóloga no campo das artes na cidade de Goiânia, que 

propus esse estudo. Com formação em educação física e cursos na área de teatro, atuo há oito 

anos como professora no campo teatral e sempre objetivei buscar aprofundamento nos saberes 

que se referem ao trabalho de corpo do ator, levando em conta as características específicas 

dessa profissão.  

Na era da informação imediata, instantânea, vinda por múltiplas formas e velozes 

conexões e de uma tensão constante entre corpos padronizados e corpos diversos que encontram 

na mídia social espaços para se expressarem, sinto-me provocada em pensar num processo de 

ensino e aprendizagem que seja significativo para os aprendizes e que, ao mesmo tempo, 

possibilite a eles ampliar seus horizontes perceptivos, aprimorar sua sensibilidade, sua 

capacidade crítica e criativa num encontro consigo mesmos, ao entender que nenhuma faceta 

do sujeito pode ser deixada de lado quando se pretende potencializar as capacidades 

comunicativas do corpo.  

E para tal, observando as atuais circunstâncias das relações humanas por meio das 

mídias e TDICs vemos os diversos corpos expostos, criticados, repelidos, entendidos, 

estranhados, constituídos e dentre outras possibilidades de relações, que acabam por constituir 

fisicamente, cognitivamente e sensivelmente o ator. Por outro lado, as TDICs também se 

encontram na linguagem teatral para além da criação de um efeito, pois temos transmissões ao 

vivo ou gravações para postagem posterior em plataformas de espetáculos, integração de atores 

em locais diferentes, construções performáticas envolvendo vídeo, som e imagens projetadas 

e/ou em possíveis/prováveis construção de habilidades, de cunho prático e teórico, em 

processos criativos da cena e dentre outras apropriações das novas tecnologias e mídias. 

Dessa forma, pensar o papel da escola de formação em teatro diante dessa realidade, 

permite-nos apropriar das observações de Jesús Martín-Barbero, pesquisador e professor 
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espanhol1, e Claudia Barcellos, jornalista, especialista em gestão da comunicação e professora 

em cursos de graduação de jornalismo (2000), ao defenderem que as escolas na América Latina 

não estão dando a devida importância para a “mutação cultural” que vem transformando a 

sensibilidade e os modos de expressão, tratando os novos meios como instrumentos e não como 

possibilidade de novos conhecimentos a partir do pensar e da análise dessas novas linguagens. 

É preciso compreender que é no campo da mídia-educação que se encontram os 

conhecimentos relacionados à educação, as TDICs e mídias que avançam em direção a uma 

apropriação para além do instrumental desses meios ou somente como lugar de distração, 

diversão e informação. Desse modo, pensar na formação em teatro na contemporaneidade 

significa não negar mais as reflexões acerca das mídias e das TDICs para o processo de ensino 

e aprendizagem nesse campo, mas sim questionar: Em que medida o trabalho de corpo do ator 

articulado com os princípios da mídia-educação apresenta possibilidades de interface e 

composição na formação em teatro? 

Ansiosa por respostas acerca do que foi proposto na articulação desses pontos, almejei 

produzir conhecimento suficiente para contribuir com a reflexão sobre ensino e aprendizagem 

do trabalho de corpo do ator no teatro e a mídia-educação. Para tal, ficou definido como objetivo 

geral dessa pesquisa promover e analisar a elaboração colaborativa de uma proposta didática 

acerca do trabalho de corpo do ator articulado com os princípios da mídia-educação na 

formação em teatro. E de maneira específica: identificar as potencialidades da articulação entre 

o trabalho de corpo do ator e os saberes da mídia-educação em uma proposta pedagógica para 

formação em teatro e analisar a experiência da produção colaborativa da proposta pedagógica 

como uma experiência de formação docente. 

A hipótese de que o trabalho colaborativo favoreceria a articulação dos princípios da 

mídia-educação e o trabalho de corpo do ator apontando para novas possibilidades no processo 

de ensino e aprendizagem no teatro por meio de uma experiência participativa, crítica e criativa 

fez com que esse estudo fosse direcionado a contribuir para o rompimento dos velhos 

paradigmas educacionais. Desse modo, ao aproximar a cultura digital da educação para além 

do caráter instrumental, traria reflexões sobre as novas formas de percepção do mundo no que 

se refere ao espaço, ao tempo, às proximidades, às distâncias, às sensibilidades, gerando novas 

formas de expressão e comunicação na formação de atores. 

 
1 Jesús Martín-Barbero (1937-2021), semiólogo, antropólogo e filósofo espanhol radicado na Colômbia e 

conhecido internacionalmente como um dos mais importantes estudiosos no campo da comunicação 

problematizando-a à cultura. De grande destaque no Brasil com o livro Dos meios às mediações: Comunicação, 

cultura e hegemonia (1986), no qual complexifica o conceito de mediação e receptividade a partir dos estudos de 

cultura de massa e da cultura popular, levando em conta a América-latina. 
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É urgente pensar em como lidar com esses conhecimentos que são classificados no 

campo das “práxis” (ação, reflexão, execução, exercício, atividade, experiência prática) no 

ciberespaço. Não há respostas exatas, mas existem outras formas de relação entre as atividades 

corporais e o mundo digital, principalmente neste momento de ensino remoto2. Nesse contexto, 

esse estudo certamente será uma inspiração, não como manual ou receita, para reelaborar de 

forma criadora os elementos que envolvem a práxis do professor e da educação, fazendo surgir 

novas situações e comportamentos de ensino e aprendizagem envolvendo as ferramentas 

tecnológicas para a construção de uma experiência participativa e crítica na construção do saber.   

É uma experiência proposta para colaborar com a educação básica, no que se refere ao 

teatro, e em outras áreas do conhecimento que também trabalham com o corpo, assinalando 

possibilidades para além dos currículos tradicionais, redimensionando e emancipando a 

formação dos indivíduos envolvidos no processo educacional. E o primeiro capítulo traz a 

descrição metodológica adotada para produção desse estudo com a apresentação da natureza da 

pesquisa; o método de estudo; a coleta e análise dos elementos que integraram a investigação; 

o processo de constituição e organização do grupo de participantes do estudo; a caracterização 

dos participantes e a dinâmica de trabalho. E nesse mesmo capítulo, encontram-se as 

informações pertinentes para o conhecimento do produto educacional.  

No capítulo segundo, de uma forma sintética, há a abordagem da interface entre teatro, 

tecnologia e mídia digital em os pontos específicos na história do teatro são revisitados para 

esclarecer que tecnologia nessa arte não é uma inovação da era digital, mas com destaque para 

as grandes transformações comunicacionais que o mundo digital possibilitou a essa linguagem. 

Há, ainda, as experiências trilhadas nas práticas teatrais envolvendo a mídia digital 

desenvolvidas na EFG em Arte Basileu França durante o período de ensino remoto, devido à 

situação provocada pela disseminação do vírus SARS-CoV-2 causador da doença Covid-19, a 

partir de março 2020, para mostrar outros ambientes de estudo construídos pelos professores e 

alunos. 

No terceiro capítulo, a literatura permite compreender o campo da mídia-educação a 

partir do olhar de Maria Luiza Belloni, professora aposentada e pesquisadora nas áreas de 

sociologia, comunicação e ciência da educação da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), e Evelyne Bérvort, diretora do Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias 

 
2 Regime especial de aulas não presenciais mediadas por tecnologia e mídia devido ao momento de emergência 

sanitária causada pelo vírus da Covid-19, no qual o processo de ensino e aprendizagem pode se dar em salas 

virtuais, redes sociais, por aplicativo de videochamada ou qualquer outra possibilidade de interação entre professor 

e estudante sem ocupar o mesmo espaço físico.  
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d’Information (CLEMI), Ministério da Educação (França). Além disso, as discussões de 

Mônica Fantin, professora do departamento de Metodologia do Ensino e do programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e de Pier Cesare 

Rivoltella, diretor do Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media, all'Informazione e alla 

Tecnologia (CREMIT) e professor titular de Tecnologie dell'Istruzione e dell'Apprendimento da 

Universidade Católica do S. Cuore (UCSC), Milão – Itália, também foram fundamentais para 

compreensão do conceito em construção, das principais reflexões e das dimensões desse 

conhecimento articuladas à escola a partir da reflexão sobre a formação de professores e a 

construção de metodologias que de fato permitem relacionar os conteúdos escolares com a 

mídia-educação. 

Para aprofundar um pouco mais acerca da formação de professores, no quarto capítulo 

há reflexões sobre práticas colaborativas como meio de autoformação. Uma busca por 

compreender o conceito, a essência, as potencialidades e as principais dificuldades que 

envolvem um trabalho colaborativo e, como meio de organização e construção desse tipo de 

experiência, o diálogo foi o foco nesse tipo de prática coletiva. 

Por último, o quinto capítulo traz as observações realizadas com a análise dos dados. 

São apresentados o perfil dos sujeitos participantes, suas percepções sobre mídia-educação e a 

relação desse conhecimento com o teatro. Em seguida, as percepções obtidas sobre os saberes 

da mídia-educação são articuladas ao trabalho de corpo do ator. Após, as problematizações 

sobre as referências dos participantes acerca do trabalho colaborativo, a experiência da 

produção colaborativa e a formação docente, além das dificuldades vividas na experiência com 

o trabalho colaborativo. Por fim, as respostas, os pontos de vista e as provocações obtidas ao 

final do estudo como considerações finais. 
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1 Metodologia 

A abordagem adotada na pesquisa foi a qualitativa por ser o método que “se aplica ao 

estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, 

produto das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos, e a si mesmos, sentem e pensam.” (MINAYO, 2014, p. 56) Entende-se que esse tipo 

de abordagem trabalha com o universo dos significados que precisam ser interpretados e 

expostos, proporcionando a produção de informações aprofundadas e ilustrativas de uma 

realidade.  

Segundo Bordam e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa apresenta características que 

configuram esse tipo de estudo como fonte direta de dados do ambiente natural e tem o 

pesquisador, como seu principal instrumento, em contato direto com esse ambiente em um 

trabalho intensivo de campo, pois as ações podem ser melhor compreendidas dentro do contexto 

de ocorrência. Nesse processo de estudo nada é considerado trivial, “tentam analisar os dados 

em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram 

registrados ou transcritos.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48) 

Outro ponto nesse tipo de investigação é que o foco do pesquisador se concentra em 

verificar como o problema se manifesta nas atividades, nos procedimentos e nas interações 

cotidianas, pois “os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos.” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). Entende-se 

que o que se encontra em jogo é o significado, ou seja, a maneira como os sujeitos lidam com 

as questões que estão sendo observadas, ou ainda, o modo como as pessoas dão sentidos as suas 

vidas.   

Desse modo, esse tipo de abordagem permite respostas a questões específicas 

importantes para o estudo, as quais não estão no campo quantitativo, admitindo o uso da 

imaginação e da criatividade de maneira interpretativa para se compreender aquilo que é 

homogêneo e, também, ao mesmo tempo, as singularidades do objeto pesquisado, ou seja, trata-

se da percepção do fenômeno dentro do seu contexto, procurando explicar as ações dos 

indivíduos mediante as atividades propostas.  

Essa pesquisa qualitativa é orientada por princípios da pesquisa-ação, pois pretende-se 

não só obter dados referentes à realidade, mas avançar no debate promovendo um processo de 

autoformação dos sujeitos envolvidos, além de que “[...] pela pesquisa-ação é possível estudar 

dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, conflitos e tomadas de consciência 
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que ocorrem entre os agentes durante o processo de transformação da situação.” (THIOLENT, 

1986, p. 19) 

Outro ponto pela escolha da pesquisa-ação se dá ao fato de que o processo de 

investigação, por mais que este seja pensado e direcionado a um determinado objetivo, é 

estudado em colaboração entre a pesquisadora, a professora orientadora, professores da área de 

teatro e estudantes de teatro, gerando um conhecimento conjunto. Desse modo, de forma 

participativa e colaborativa, a pesquisadora, a professora orientadora e demais professores e 

estudantes contribuem com reflexões para corroborar com a realização da análise dos elementos 

que integram a investigação.  

Os professores convidados para o processo colaborativo de reflexão acerca do problema 

atuam ou já atuaram no ensino em teatro na educação profissional, ou no ensino básico e/ou no 

ensino superior na cidade de Goiânia. Acredita-se, portanto, que essa diversidade possa 

enriquecer o contexto colaborativo na busca por soluções da problemática. Quanto aos 

estudantes convidados, todos são da cidade de Goiânia e estavam matriculados em curso de 

teatro da área profissionalizante (capacitação, qualificação ou técnico), possibilitando incluir 

no estudo a visão do estudante a partir de suas próprias questões e sugestões acerca do material 

e do conteúdo. 

 

Quadro1. Caracterização dos participantes do grupo colaborativo. 

Docente Experiência Profissional Formação Inicial 

P1 15 anos Licenciatura/Bacharelado em História 

P2 14 anos Licenciatura em Artes Cênicas 

P3 11 anos Licenciatura em Artes Cênicas 

P4 10 anos Comunicação Social – Rádio e TV 

P5 6 anos e meio 
Bacharelado em Artes Cênicas e 

Licenciatura Plena em Artes 

P6 15 anos Propaganda e Marketing 

P7 15 anos Licenciatura em Artes Cênicas 

Estudantes Vínculo Curso 

E1 EFG em Artes Basileu França Qualificação Profissional 

E2 EFG em Artes Basileu França 
Técnico de Nível Médio em Arte 

Dramática 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Os participantes da pesquisa foram esclarecidos de que se tratava de um processo de 

elaboração colaborativa de material didático em que todos seriam agentes ativos, não havendo 

hierarquias nas relações. Todos os participantes receberam explicações detalhadas acerca da 



2 

19 
 

 

pesquisa, inclusive do uso de imagem e voz para a produção de material didático e os que 

desejaram se envolver assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE, anexo 

I.  

Qualquer um dos participantes pôde desistir e retirar-se a qualquer momento da pesquisa 

sem nenhum ônus a qualquer um dos sujeitos. Na realização das análises dos dados para a 

produção do relatório final, foram mantidas a privacidade dos participantes adotando nomes 

fictícios, como sendo P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 para os professores e E1 e E2 para os 

estudantes. Porém, como o resultado da intervenção da pesquisa foi produzido de modo 

colaborativo, um material didático em formato de e-book, do qual cada um dos participantes 

foi coautor, a identidade de todos foi publicizada na obra como garantia do exercício de direito 

autoral.  

Os dados seriam produzidos por meio de seis encontros temáticos e criativos, com 

duração de três horas cada, para que pudéssemos debater acerca do problema e pensar em 

estratégias de solução do mesmo de maneira ativa e colaborativa. No entanto, esse número foi 

extrapolado devido à necessidade de assumir uma nova dinâmica de trabalho, questão esta que 

será considerada nas análises dos dados. 

 

Quadro 2. Dinâmica de trabalho. 

Enc. Data Duração Temática 

01 23/10/2020 3h Introdução ao conceito mídia-educação 

02 06/11/2020 3h As três perspectivas da mídia-educação 

03 20/11/2020 3h 
Reflexão e análise de atividades envolvendo uma das três 

perspectivas da mídia-educação 

04 04/12/2020 3h Introdução ao desenvolvimento do material didático 

05 27/01/2021 1h 08min Análise e organização do roteiro da sequência didática 

05 29/01/2021 2h 30 min Análise e organização do roteiro da sequência didática 

06 19/02/2021 2h 18 min 
Definição de estrutura das aulas, habilidade e 

competências 

07 19/03/2021 1h 58 min 
As três perspectivas nas aulas de preparação corporal no 

teatro 

08 25/03/2021 1h 44 min 
Análise e reflexão acerca dos planos de aula elaborado pelo 

professor P4 

09 01/04/2021 1h 56min 
Análise e reflexão acerca dos planos de aula elaborado pelo 

professor P5 

10 15/04/2021 57 min 
Análise e reflexão acerca dos planos de aula elaborado pelo 

professor P3 

11 13/05/2021 1h 22min 
Análise e reflexão acerca dos planos de aula elaborados 

pelos professores P1 e P2 
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12 

Encontro 

para 

avaliação 

final 

 

Devido à demanda de trabalho de todos participantes do 

grupo e ao prolongamento da pesquisa, os quais 

acarretaram dificuldades de um momento comum a todos, 

optamos pela não realização de um encontro coletivo para 

avaliação do processo de estudo, que se deu 

individualmente na entrevista final 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 
 

Esses encontros foram realizados por meio digital, fazendo uso do aplicativo de 

videochamada Google Meet que permitiu o registro audiovisual. Para tanto, os participantes 

foram comunicados nos momentos de início e fim das gravações das reuniões. Por decisão do 

grupo, as gravações dos encontros ficavam disponíveis, sendo necessária apenas solicitação 

para que quem faltasse não perdesse os encaminhamentos.   

Ao longo do processo, tivemos a desistência dos professores P6 e P7 e o estudante E1. 

O professor P6 justificou sua desistência devido à contaminação pela Covid-19 e, logo após, 

outras pessoas da família também foram acometidas pela doença, necessitando de seus 

cuidados. O professor P7 estabeleceu várias tentativas de permanência, mas infelizmente, 

mesmo com a solicitação dos vídeos, ele não conseguiu dar continuidade. Justificou sua 

desistência devido a um problema sério de saúde na família e, em seguida, contraiu a Covid-19 

juntamente com vários membros familiares. O estudante E1 alegou que desistiu por falta de 

tempo com surgimento de novas demandas de estudos.  

A coleta dos dados foi realizada por meio de duas entrevistas semiestruturadas, apêndice 

I e II, realizadas com os sujeitos no início da produção dos dados para compreender o 

conhecimento destes acerca do problema, e ao final da coleta para avaliação final individual, 

com registro audiovisual e por meio digital. Assim que cada convidado concordou em ser 

integrante do grupo, um questionário, apêndice III, também foi aplicado, via e-mail, para 

conhecer melhor os sujeitos participantes da pesquisa.  Foi usado, ainda, um diário de campo 

para anotações da pesquisadora durante os encontros, cuja elaboração foi orientada pelo Roteiro 

do Diário de Campo – apêndice IV. Esses instrumentos de coleta de dados são identificados nas 

transcrições de falas dos participantes ao longo da análise de dados. No que se refere ao diário 

de campo, além das anotações, são apresentados trechos de transcrições das gravações dos 

encontros. 

Os dados coletados tiveram seu conteúdo analisado de modo a aprofundar o 

conhecimento para além da aparência do que está sendo comunicado. Esse tipo de análise poder 

ser entendida como 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

(BARDIN, 1979, p. 42) 

 

E, dentro da análise de conteúdo, a modalidade adotada foi a análise temática na qual, 

segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2016), o conceito central é o tema para se descobrir os 

núcleos de sentido. “A noção de tema está ligada a uma afirmação a respeito de determinado 

assunto. Ela comporta um feixe de relações e pode ser graficamente apresentada através de uma 

palavra, de uma frase, de um resumo.” (MINAYO, 2014, p. 315) 

Assim, o procedimento metodológico passa pela categorização: “uma operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, 

por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com critérios previamente definidos” 

(BARDIN, 1979, p. 117); pela descrição dos resultados encontrados na análise para 

categorização; pela inferência: “fazemos inferência quando deduzimos de maneira lógica algo 

do conteúdo que está sendo analisado” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 2016, p. 81); e 

pela interpretação, “chegamos a uma interpretação quando conseguimos realizar uma síntese 

entre: as questões da pesquisa; os resultados obtidos a partir da análise do material coletado, as 

inferências realizadas e a perspectiva teórica adotada.” (MINAYO; DESLANDES; GOMES, 

2016, p. 82) 

1.1 Produto educacional 

Os programas de pós-graduação de mestrado profissional na área de ensino estabelecem 

a proposição um produto educacional como uma das partes finais da pesquisa. 

 

No Mestrado Profissional, distintamente do Mestrado Acadêmico, o mestrando 

necessita desenvolver um processo ou produto educativo e aplicado em condições 

reais de sala de aula ou outros espaços de ensino, em formato artesanal ou em 

protótipo. Esse produto pode ser, por exemplo, uma sequência didática, um aplicativo 

computacional, um jogo, um vídeo, um conjunto de videoaulas, um equipamento, uma 

exposição, entre outros. A dissertação deve incluir necessariamente o relato 

fundamentado da aplicação do produto educacional desenvolvido. (BRASIL, 2019, 

p.5-6) 

 

O produto, resultado dessa dissertação, consiste em um e-book com proposições 

conceituais e didáticas contendo possibilidades de ensino e aprendizagem no que se refere ao 

trabalho de corpo do ator e os princípios da mídia-educação. É um material produzido de modo 
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colaborativo entre professores e estudantes que compartilharam a organização, a decisão e a 

responsabilidade diante de um objetivo coletivo, baseado no diálogo e na troca de saberes, 

resultando em uma experiência de autoformação discente e docente. Dividido em quatro 

capítulos, o e-book foi desenvolvido como proposta a ser utilizada no ensino presencial, 

podendo ser adaptado, em caso de necessidade, para situações de ensino mediado por mídia e 

tecnologia.  

O primeiro capítulo traz a ideia do que é a mídia-educação com suas três perspectivas 

(educar sobre/para a mídia, educar com a mídia e educar através da mídia), propondo 

articulação com o teatro quando este tem sua estética e poética cada vez mais transpassadas 

pela tecnologia digital de informação e comunicação (TDICs) e pela mídia, cunhando novas 

possibilidades para a criação ao unir o teatro “tradicional” com as linguagens contemporâneas. 

Essa interface entre os dois conhecimentos é colocada como uma proposição para a escola 

formar sujeitos para o viver em sociedade e para a concepção poética, estética e criativa.  

O segundo momento esclarece sobre a elaboração da sequência didática, sua estrutura, 

os conhecimentos abordados do campo do teatro e os elementos de composição das aulas como 

uma provocação inspiradora para pensar a formação em teatro e o porquê da escolha pela 

articulação com princípios da mídia-educação. Há, também, orientações gerais sobre a 

sequência didática em que são apresentados o eixo temático, a faixa etária dos estudantes, o 

conceito, o número de aulas, os objetivos, formas e critérios de avaliação e dicas introdutórias. 

O capítulo traz ainda a organização dos planos de aula com orientações sobre a ideia a ser 

desenvolvida em cada campo, além de um possível questionário diagnóstico a ser aplicado na 

primeira aula. 

O terceiro capítulo apresenta a sequência didática contendo o planejamento de vinte 

aulas, em que se articulam os princípios da mídia-educação e o conteúdo consciência corporal 

do teatro. O livro é finalizado, no quarto capítulo, com algumas considerações acerca da 

relevância dessa experiência para a escola e para a formação dos estudantes. 

Assim, esse material é reflexo das intervenções do processo da pesquisa-ação 

educacional que buscou romper com velhos paradigmas educacionais ao aproximar a cultura 

digital do trabalho corporal do ator para além de um caráter instrumental, visando novas formas 

de expressão e comunicação na formação de atores. Certamente a sequência didática poderá 

ampliar recursos para professores de modo inspirador, não como manual, reelaborando de 

forma criadora os elementos que envolvem sua práxis e da educação, construindo novas 

situações e comportamentos de ensino e aprendizagem, envolvendo as ferramentas tecnológicas 
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e a experiência criativa, participativa e crítica na produção do saber, possibilitando a criação de 

novas metodologias. 

Além da disponibilidade pública do material para que qualquer pessoa ou instituição 

interessada possa obter acesso, a EFG em Artes Basileu França, será o local de pretensão para 

incorporação desse produto pelos cursos de formação profissional em teatro, tanto presencial 

quanto numa experiência híbrida de ensino ou quiçá no ensino remoto. É uma necessidade 

instigada por esse espaço de formação e será o local de materialização do produto educacional. 
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2 Interfaces entre teatro, tecnologia e mídia digital 

A relação do teatro com as tecnologias não é uma inovação da era digital, essa arte 

sempre apropriou do conhecimento técnico em cada época de sua existência para conceber sua 

obra comunicacional. Nesse sentido, esse capítulo observa a relação que a tecnologia tem com 

o teatro desde sua origem, ressaltando essa interface na Grécia Antiga em pontos importantes 

ao longo da história e os lugares que o teatro e a mídia digital têm ocupado nos dias atuais. 

Também considera como as transformações promovidas pela mídia e tecnologia trouxeram 

consequências para o fazer teatral, ampliando as possibilidades de experimentação cênica e de 

construção dessa linguagem. 

A título de reflexão acerca da mídia digital em práticas teatrais, outra ponderação desse 

capítulo, há a abordagem das experiências no ensino de teatro na EFG em Artes Basileu França 

nesse contexto de exceção de isolamento social com ensino se dando em regime especial de 

aprendizagem. Tal contexto provocou professores e alunos a trilharem experiências outras 

numa descoberta e aproveitamento do potencial da mídia digital, tecnologia e aparelhos para 

acesso como instrumento e como linguagem.  

2.1 Teatro, tecnologia e mídia digital 

Ao recorrermos à literatura para entendermos a história do teatro ocidental originário na 

Grécia Antiga a partir de rituais de sacrifício, dança e culto ao deus Dionísio/Baco, (hipótese 

mais aceita), é possível notar que a máscara e os sapatos de salto foram incorporados à 

indumentária como composição estética do espetáculo e para melhorar a comunicação com o 

público: a altura ajudava na visibilidade e a boca da máscara seria uma espécie de “megafone” 

projetando melhor a voz. Outros exemplos bastante conhecidos são o eciclema e o deus ex 

machina, que deslocava alegorias.  

 

Esta ‘máquina voadora’ era um elemento cênico de surpresa, um disposto mecânico 

que vinha em auxílio do poeta quando este precisava resolver um conflito humano 

aparentemente insolúvel por intermédio do pronunciamento divino ‘vindo de cima’. 

Consistia num guindaste que fazia descer uma cesta do teto do teatro. (BERTHOLD, 

2008, p. 117) 

 

Esse guindaste, citado por Margot Berthold3, era o eciclema, uma plataforma rolante e 

elevada sobre a qual o cenário era movido e possibilitava colocar à vista da plateia as 

 
3 Autora alemã (1922-2010) do livro História Mundial do Teatro, uma obra de grande relevância para a arte teatral 

brasileira. 



2 

25 
 

 

atrocidades presente nas tragédias. Nota-se que essas técnicas eram usadas instrumentalmente 

para solução de um problema, mas também, essas tecnologias eram apropriadas como elemento 

de linguagem.  

A luz é outro ponto importante de observação na relação teatro e tecnologia. Segundo 

Laura Maria de Figueiredo (2007), professora assistente no curso de Licenciatura em Teatro da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), na Idade Média os espetáculos dentro 

das igrejas aproveitavam a luz natural através dos vitrais. Já na Renascença, os espaços 

possuíam claraboias e amplas janelas para espetáculos diurnos e usavam archotes, velas e tochas 

em espetáculos noturnos: “tochas [eram usadas] atrás de vidros com água colorida para fins de 

coloração e de objetos metálicos (bacias e bandejas) como superfícies refletoras.” 

(FIGUEIREDO, 2007, p. 22) 

Antes do surgimento da luz elétrica existiram outros recursos de iluminação, como os 

candelabros a velas e a gás e os lampiões. A chegada da luz elétrica proporcionou grandes 

transformações estéticas e de comunicação, modificou a arquitetura dos cenários, realçando a 

cena e aproximando o espectador da mesma por meio da percepção sensorial da imagem e do 

som. 

 

A lâmpada elétrica de alta potência introduzida nos anos 1930, aliada às leis da física 

óptica com lentes de vidro, fez nascer equipamentos altamente especializados para as 

necessidades da cena teatral. Além disso, inundou o palco com truques e recursos 

ilusionistas e mágicos surpreendentes, para excitar a imaginação e a sensação física 

do espetáculo experimentada pela audiência. (FIGUEIREDO, 2007, p. 28) 

 

Ao falar da importância da luz elétrica para o teatro, Leonardo Feltrin Folleto (2011), 

jornalista, professor e pesquisador em comunicação pela Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), afirma que o uso da eletricidade foi uma verdadeira revolução tecnológica ao 

possibilitar o uso de móveis reais, não mais pictóricos, representativos do real. Os atores 

começaram a se utilizar de objetos com importância na ação, a separação entre palco e plateia 

tornou-se mais visível. Em suma, “o palco passou a se tornar uma realidade tridimensional e 

integrada à cenografia, aumentando consideravelmente as possibilidades de complexidade do 

teatro.” (FOLLETO, 2011, p. 23) 
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Dois grandes fazedores de teatro que ganharam destaque com a chegada da eletricidade 

ao conceberem a luz atrelada à cenografia como linguagem, foram Appia4 e Craig5. “Ele 

[Appia] atribuiu à luz uma tarefa que até então o teatro não fizera nenhum uso, ou seja, lançar 

sombras, criar espaço para produzir profundidade e distância.” (BERTHOLD, 2008, p. 470) 

Berthold, ao falar de Craig, afirma que ele tinha a mesma concepção de Appia e destaca que 

em uma de suas montagens chegou a retirar os elementos do palco, trabalhado com feixes de 

luzes coloridas, refletidas em cortinas brancas, criando ilusões mágicas e fantasmagóricas. Não 

é por acaso que os dois teatrólogos são reconhecidos até hoje como à frente do seu tempo. 

Outro ponto ainda marcante na relação teatro e tecnologia deu-se com a consolidação 

da fotografia, do cinema, do telefone, do telégrafo, da lâmpada elétrica. Segundo Folleto (2011), 

desencadeia mais uma transformação do teatro. Esse autor observa que a relação artista e 

público, que parecia consolidada, passa a ser questionada, a junção de todas as obras de arte 

numa só obra e questionamentos sobre o status quo da arte movimenta o século XX. Surge o 

happening como expressão artística baseado na intersecção das artes e na espontaneidade da 

participação do público. 

 

[...] o happening se incluía como uma “nova” linguagem artística representativa da 

movimentação cultural da época, uma atividade que trazia a quebra dos preceitos de 

separação entre público e artista e que buscava na experimentação – ao vivo, em 

muitas cores e em muitas atividades ao mesmo tempo – a sua essência. (FOLLETO, 

2011, p. 39) 

 

Esse autor lembra ainda da performance como outra manifestação artística que 

estabeleceu como possibilidade usar qualquer recurso para criar sua mensagem. Dessa maneira, 

a fotografia, o disco, o cinema e o gravador de som e o de vídeo como suporte tecnológico e 

como mídia, consolidaram o libertar dessa arte de qualquer caráter ilusório ou artificial. Para 

além desses exemplos, outras expressões buscaram por uma sofisticação na linguagem cênica 

que hoje convivem num mesmo grande espaço de experimentação artística.  

Essa linha teatral que caminha fora das convenções foi chamada de Teatro Pós-

dramático, conceito do alemão Hans-Thies Lehmann6 (2007) ao observar as transformações 

sociais promovidas pela mídia e tecnologia como a mudança da percepção linear, sucessiva e 

 
4 Adolphe Appia (1862-1928), arquiteto, encenador e cenógrafo suíço que trouxe para o palco uma nova estrutura 

de arquitetura cênica com a utilização da iluminação relacionada à cenografia, formando um ambiente de sugestões 

simbólicas. 
5 Edward Henry Gordon Craig (1872-1966), ator, produtor, diretor e cenógrafo inglês que concebeu suas produções 

com ênfase no ator, no espaço, no movimento e na luz, formando uma unidade conceitual simbólica. 
6 Hans-Thies Lehmann (1944 –), professor do departamento de Estudos Teatrais da Universidade Johann 

Wolfgang Goethe em Frankfurt – Alemanha, e membro da Academia Alemã de Artes Cênicas. 
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centrada para uma percepção simultânea, multifocal e superficial e suas consequências para o 

fazer teatral. A aceleração da percepção provoca outro lugar de construção dessa arte. Segundo 

esse autor, no Teatro Pós-dramático: “as linguagens formais desenvolvidas desde as vanguardas 

históricas se tornam um arsenal de gestos expressivos que lhe serve para dar uma resposta à 

comunicação social modificada sob as condições da ampla difusão da tecnologia de 

informação.” (LEHMANN, 2007, p. 27) 

É possível entender que essa forma de arte tem uma forte ligação com o campo teatral 

experimental no qual o texto não corresponde ao texto dramático e as imagens não são 

ilustrações de fábulas. Assim, a linha que dividia as artes ficou cada vez mais fina, 

possibilitando diversas combinações e criando uma paisagem teatral múltipla. Podem ser 

observadas uma dramaturgia visual, uma estética da fisicalidade, espaços reais e virtuais, 

fragmentações, presença de mídia, computadores, internet e vídeos.  

No cenário brasileiro, no cotidiano dos palcos, surgem apresentações de grupos que 

trazem essas características de diálogo com as várias mídias, a interpretação mais livre dos 

atores, a experimentação de linguagem que, segundo Folleto (2011, p. 50), “talvez o mais 

correto a dizer hoje é que as características do pós-dramático estão tão entranhadas na 

linguagem cênica que fica difícil de dizer onde e quando elas não aparecem,” mesmo quando 

se trata de apresentações comerciais em que o foco é o entretenimento fácil do público. 

Folleto (2011), ao analisar as divisões que Lehmann (2007) faz em relação ao uso das 

mídias no teatro pós-dramático como sendo um uso ocasional, como inspiração, constitutivas e 

videoinstalação, posicionando que são usos, às vezes, fundamentais e outras vezes nem tanto, 

afirma que essa divisão pode ser usada para compreender a relação das mídias com todo o 

amplo espectro do teatro. A apropriação das mídias, em alguns usos, assume o lugar de um 

exibicionismo digital, pois não significa uma interferência na concepção da peça, mas sim uma 

ostentação sobre o quão antenados em relação às tecnologias midiáticas estão os produtores e 

diretores, ou seja, a mídia não assume o lugar de elemento de linguagem, fator presente tanto 

nos palcos brasileiros quanto internacionais. 

É fato que hoje em dia fica difícil apontar algum espetáculo que não usa nenhum tipo 

de recurso midiático. O contato cotidiano com a mídia é muito vasto e bastante natural, 

influenciando como nós percebemos e conceituamos a realidade. Esse processo de abertura para 

uma hibridação de todas as linguagens potencializa ainda mais o uso dos recursos midiáticos 

na arte, inclusive na teatral.  
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Assim, encontramos teatro filmado; imagens projetadas dialogando com os elementos 

no palco; trecho da ação da peça filmada; gravação do que acontece no palco; filmes de teatro7; 

espetáculos pop recheados de cultura musical e cinematográfica; espetáculos nos quais os atores 

se encontram em espaços diferentes, sendo um aplicativo de videochamada o meio para integrar 

os atores, o uso do vídeo como condutor da narrativa, o uso da mídia para possibilitar a 

apreensão pelo espectador das produções; transmissões ao vivo na internet e dentre outras 

produções e criações. 

Mariana Lima Muniz, professora do departamento de Artes Cênicas UFMG e Jorge 

Dubatti, professor, crítico e historiador argentino, especializado em teatro e artes da 

Universidade de Buenos Aires (2018), realizaram uma pesquisa entre 2012 e 2016 nas cidades 

de Belo Horizonte e de Buenos Aires sobre apresentação teatral que utilizava a mídia digital 

em substituição à presença do corpo do ator, analisando três espetáculos8. E eles afirmaram que 

esse tipo de produção ainda era uma exceção à regra da copresença entre público e artista, 

porém, respondiam à crescente virtualização das relações da sociedade. 

Assim, observaram que quanto mais familiarizados com a linguagem virtual no 

cotidiano, maior a capacidade do espectador de se relacionar com a obra por sua ausência de 

presença física, espaço fragmentado e ampliado, e maior a capacidade de expandir a ideia de 

realidade para o que está distante. Observaram, também, que mesmo assumindo a mídia digital 

como meio de relação entre atores e espectadores, estava presente na dramaturgia a discussão 

sobre o convívio e a copresença por meio da ausência provocada pelo jogo com as novas 

tecnologias.  

Nesse contexto, as concepções teatrais aqui estudadas, ao mesmo tempo em que 

apresentam outras formas de produção artística, questionam as modificações e reestruturações 

possibilitadas a partir das relações com a tecnologia e a mídia digital, examinando os binômios 

real/virtual, presença/ausência, convívio/tecnovívio9 e o impacto para a relação de encontro 

entre atores e espectadores. Tais relações provocam uma discussão que se fortalece com a 

chegada da pandemia provocada pelo coronavírus, durante a qual Dubatti (2021) testemunha 

na Argentina, e em grande parte do mundo, a canalização de produções de formas distintas de 

teatro por meio da tecnologia da mídia digital. Para esse autor, fica evidente que convívio e 

 
7 “[...] gravação do espetáculo (com ou sem a presença dos espectadores) e, posteriormente, trabalha-se o produto 

a partir de uma estética cinematográfica, evidenciada especialmente pela possibilidade de edição dos planos e uso 

de recursos como o zoom.” (FOLLETO, 2011, p. 53) 
8 O artigo analisa os espetáculos Play Me, de Rodrigo Campos, estreado em Belo Horizonte; Distancia, de 

Matías Umpierrez; e Las Ideas, de Federico León, estreados em Buenos Aires. 
9 Dubatti (2021) chama de convívio, reunião de pessoas de corpo presente, em presença física e proximidade. 

Tecnovívio é a experiência humana à distância, presença física substituída pela presença telemática ou virtual. 
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tecnovívio são duas formas produção de experiências desiguais e que podem conviver em suas 

diferenças, não se trata de superação evolucionista, tecnovívio não substitui o convívio e as 

relações entre essas duas formas são assimétricas.   

A discussão e a reflexão são processos, embora ainda em construção, muito importantes 

para o teatro. É um momento que futuramente será estudado como marco na história do teatro 

e das produções cênicas, quiçá com definições e conceituações mais claras. E, como afirma 

Dubatti (2021), já está estabelecido um desejável pluralismo, mesmo não sendo a primeira vez 

que o teatro é transpassado por outras linguagens e uma desejável diversidade epistemológica 

na produção de categorias diversas, e a formação de atores e espectadores precisam se 

aproximar desses novos processos. É necessário preparar o ator para disponibilidade diversa 

laboral, desde atuação no teatro tradicional até a mais nova produção via streaming e, ao mesmo 

tempo, formar um espectador aberto para apreciação dessa gama de produções.  

Patrice Pavis (2005), professor de estudos teatrais que atuou na Universidade de Paris-

VIII e na Universidade de Kent em Canterbury (Reino Unido), ao falar dos instrumentos da 

análise dos espetáculos, aponta para a necessidade de examinar o impacto de um conjunto de 

diferentes mídias presentes na obra cênica e como esses meios influenciam a maneira de 

perceber e conceitualizar a realidade espetacular, pois existe uma metamorfose, uma 

(de)formação do corpo tanto do ator quanto do espectador instigada pelo confronto cotidiano 

com as mídias. 

Interessado por essa mudança, esse autor defende uma teoria da intermedialidade para 

analisar as produções teatrais no sentido de observar a integração dos conceitos estéticos das 

diferentes mídias em um novo contexto, alertando que não se trata de uma visão “tecnologista” 

(instrumentos puramente mecânicos), mas sim de como a encenação se apropria de estruturas 

e possibilidades de uma mídia para integrá-la à matéria da representação, construindo uma outra 

dimensão, bem diferente. Assim, a visão de Pavis (2005) para a relação das mídias com o teatro 

vai ao encontro da proposição da mídia-educação quando sugere a perspectiva de educar através 

dos meios (Item 3.2, capítulo 3) como possibilidade de criação, produção e expressão ao 

vislumbrar uma apropriação dos códigos e linguagens das mídias para construção de uma nova 

comunicação multimídia. 

E dentro desse contexto é pertinente mencionar as práticas do Grupo Teatro para 

Alguém (TPA), que tem seu trabalho voltado exclusivamente para a internet. Criado em 2008 

na cidade de São Paulo por Renata Jesion e Nelson Kao, seus fundadores acreditaram na 

potencialidade desse meio para “renovar, democratizar e popularizar o Teatro, influenciados 

pelos novos paradigmas da Cultura Digital.” (TPA, 2021) O grupo aposta na produção de 
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webpeças, webséries e peças curtas de um minuto e meio, transmitidas ao vivo, online e 

registradas em plano sequência para serem veiculadas nas plataformas YouTube e Vímeo, 

segundo o site do grupo10.  

Em entrevista concedida a Folleto (2011), o grupo TPA deixa claro que não faz mais 

sentido uma peça com duração superior a uma hora, pois considera necessário acompanhar o 

tempo da internet, ao mesmo tempo em que acredita serem quinze minutos suficientes para 

“ganhar” o público. No que se refere à interação com o público, o chat é a ferramenta usada 

após cada espetáculo para dialogar com quem acompanha a transmissão. 

A Cia. Phila7 também trabalha com o teatro e tecnologias11. Trata-se de um grupo de 

São Paulo, criado em 2005 com objetivo de pesquisar e experienciar no teatro novas linguagens 

e diferentes mídias, apostando num potencial cênico intermediado pelas novas interfaces 

tecnológicas, compreendendo essa possibilidade como expansões de percepção. “Nossa 

pesquisa cênica trabalha em três eixos principais: Dramaturgia, atuação performativa, a partir 

da relação entre a presença física e imagética e uso das tecnologias de comunicação como forma 

de expansão da percepção.” (PHILA7, 2021, s/p.) 

Folleto (2011) afirma que Phila7 tornou-se pioneira em 2006 ao exibir um espetáculo 

que unia simultaneamente três elencos de três continentes diferentes, com visualizações ao vivo 

pela plateia em cada local e transmissão para as outras cidades através de um telão ao fundo do 

palco. Desde então, os telões, espaços diversos, interatividade pela internet, transmissões 

simultâneas são parte do trabalho desse grupo. 

Em entrevista concedida a Folleto (2011), Rubens Veloso, diretor da Cia., ao dialogar 

sobre presença, uma questão bastante polêmica nos teatros contemporâneos, afirma que 

presença física e presença virtual são duas formas de presença com manifestações diferentes, 

sendo uma carbônica (presencial) e outra silícica (virtual), interessando portanto, a potência do 

teatro na singularidade do local onde ele se dá e, em relação à dramaturgia, esta pode ser 

entendida como “tramaturgia”, trama que vai enredar os elementos teatrais, imagéticos e 

virtuais.  

Contudo, Veloso afirma a Folleto (2011) que o foco da Phila7 não é transmitir teatro 

pela internet, aliás, não define o trabalho deles como teatro, nem como cinema, nem como 

híbrido, atém-se a dizer que a teatralidade está lá, no processo de apropriação de todas as formas 

 
10 http://teatroparaalguem.com.br/about-2/  
11 http://phila7.com.br/?page_id=2 
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de produções estéticas, imagens, teatro, vídeo, formas de presença diferente, artes plásticas, 

numa descoberta das potencialidades dessas formas. 

Para além desses grupos e companhias que firmam seu trabalho nessas perspectivas, são 

bastante comum experimentações com mídias e para as mídias de fazedores de teatro que não 

se encontram nessa linha de trabalho. Um exemplo claro é da Royal Shakespeare Company 

(RSC)12, a celebrada companhia inglesa de 60 anos que tem como cânone principal as obras de 

Shakespeare. Em 2010, uma releitura de Romeu e Julieta foi produzida para o Twitter na qual 

seis atores da própria RSC atuaram como personagens da peça substituindo falas clássicas do 

texto teatral por tweets.13 

Nas experimentações e produções supracitadas, o conceito teatro digital não aparece, 

mas é preciso que essa ideia faça parte, mesmo que recentemente, de discussões sobre teatro e 

uso das mídias digitais. Segundo Folleto (2011), essa conceituação aparece pela primeira vez 

em 2002 em um artigo publicado pela americana Masura, e em 2008, a companhia catalã La 

Fura Dels Baus retoma esse conceito, apoiando a observação de que a realidade cotidiana 

convive naturalmente com a presença física e virtual e por que não a arte também ser produzida 

nesse lugar.  

Ambos, Masura e La Fura Dels Baus, trazem como característica do teatro digital o 

equilíbrio entre o digital e o humano e a possibilidade da presença em rede. Desse modo, o 

teatro digital seria “aquele que incorpora a tecnologia digital enquanto não secundariza ou 

exclui o elemento humano/teatral”. (MASURA, 2002, online apud FOLLETO, 2011, p. 61) 

Porém, é possível notar que existe uma tentativa de diferenciar o teatro digital de outras 

manifestações cênicas surgidas a partir da evolução das tecnologias de computação e 

comunicação. Tem-se a sensação, no entanto, de que definir as coisas, dar nomes e estabelecer 

recortes conceituais não é a prioridade desses fazedores de arte, pois o foco principal é 

experimentar, pesquisar e criar uma identidade a partir do que se acredita ou interessa como 

lugar de vivência.  

Assim, é possível entender que a tecnologia e a mídia digital cunham novas 

possibilidades de criação unindo o que já se conhece como teatro, que pode ser chamado de 

tradicional, com as linguagens contemporânea, aparecendo uma arte teatral que provoca um 

repensar dos conceitos de interatividade, presença, interpretação, espaço cênico, tempo. Ou 

seja, os elementos dessa arte, que antes pareciam alcançar um lugar claro, agora encontram-se 

 
12 https://www.rsc.org.uk/about-us/history  
13 https://twitter.com/such_tweet  
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novamente numa reconsideração, inclusive provocando questionamentos sobre se é teatro ou 

não, para os mais tradicionais, ou a visão de que o teatro tradicional já não existe, para os mais 

afoitos tecnologicamente. Para Folleto (2011, p. 67), “as invenções de hoje não acabam com as 

tecnologias e práticas já existentes, mas convivem com elas.” 

Nota-se que esse reconsiderar é por entender que não se trata de acoplamento de novas 

tecnologias ao do fazer teatral, mas de apropriação das mesmas para produzir comunicação, 

uma apropriação da linguagem contemporânea para realização de criações artísticas. É abertura 

de mais possibilidades para um fazer teatral que agora fica a critério de quem o vai produzir. A 

combinação do tradicional com o digital ou outros envolvimentos das tecnologias e das mídias 

são experiências que estão juntas por aí, possibilitando a cada um criar suas vivências.   

Dessa maneira, pode-se pensar que existem múltiplos teatros e outros que ainda virão: 

“sejam eles midiáticos, digitais, virtuais, computacionais, e todos irão conviver no mesmo 

espectro artístico do teatro, digamos, ‘tradicional’, e de outras linguagens como a performance, 

a música, o cinema, as artes visuais, dentre outras a serem inventadas.” (FOLLETO, 2011, p. 

67) E que, as polêmicas, reflexões, delimitações e discordâncias e todas as outras provocações 

relacionadas a esses lugares do teatro, tecnologia e mídia digital ainda terão longos anos pela 

frente. 

2.2 Mídia digital em práticas teatrais num contexto de exceção: urgências criativas no 

ensino remoto 

Fazer teatro com as mídias não é uma novidade dos dias atuais, mas observando as 

possibilidades que as mídias digitais têm proporcionado ao ensino do fazer teatral, um novo 

lugar se abre para a experienciação dessa arte. Na EFG em Arte Basileu França, escola pública 

goiana de artes, também não é novidade as tecnologias e mídias fazerem parte do processo 

pedagógico artístico teatral.  

A leitura de imagens e fotografias como estímulo à criação em exercícios cênicos de 

improvisação verbal e não verbal, à apreciação estética de espetáculos filmados como meio de 

análise da organização dos elementos cênicos, criação e produção de espetáculos com cenário 

projetados, à produção e exibição de vídeos curtos integrados a apresentação de exercícios 

cênicos, pesquisas corporais expressivas estimuladas por músicas ou videoperformance 

executadas em diversos aparelhos e dentre outras possibilidades, são alguns exemplos da 

presença das tecnologias e mídias no ensino do teatro. 
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Porém, com o isolamento social enfrentado nesse último ano e o ensino se dando em 

regime especial de aprendizagem não presencial (REANP), as mídias e tecnologias têm 

ganhado lugares de importância ainda não experienciados, como montagens de espetáculos para 

veiculação online via plataforma YouTube, por meio de recursos de comunicação como os 

aplicativos de WhatsApp, Zoom, Google Meet, aplicativos de edição de vídeo e recursos de 

troca de arquivos grandes. Essa maneira de produção e montagem de espetáculo coloca alunos 

e professores numa exploração aprofundada do funcionamento técnico desses recursos e num 

processo de descoberta de aproveitamento do potencial de cada recurso digital para estudo dos 

conhecimentos da área, para gerar cenas e, por fim, o espetáculo teatral, mesmo estando cada 

aluno/ator/atriz em sua casa, lidando com aparelhos como smartphone, computadores, fone de 

ouvido, aplicativos diversos dentre outros recursos.   

Conhecimento normalmente não produzido nos cursos de teatro vem sendo necessário 

ao processo de ensino e aprendizagem dessa arte, como por exemplo o lidar com a câmera de 

modo a construir a linguagem teatral (não se trata de cinema, novela, série ou qualquer outra 

linguagem audiovisual), necessitando entender sobre ângulo, planos, recortes e iluminação de 

modo a realçar a composição da personagem e a interpretação dos alunos/atores/atrizes. A troca 

de arquivos pesados e edição das cenas são oportunidades de troca de experiências técnicas de 

como esses processos podem se dar por meio virtual e de construção de comunicação a partir 

da criação com esses recursos e não somente do uso destes como meros equipamentos de 

registros.  

O espetáculo Pedro Pedreiro, apresentado pela turma de Teatro de Formação Inicial e 

Continuada em Interpretação Teatral (FICIT) – 4152, tem uma linguagem diferente do 

espetáculo Bergamotas, apresentado pela turma de Teatro de Formação Inicial e Continuada 

em Interpretação Teatral (FICIT) – 4151. Enquanto o registro do primeiro espetáculo se dá com 

a câmera parada, o segundo nos remete a uma videochamada usando a câmera frontal (selfie). 

Já no espetáculo Pluft um Fantasminha Corajoso, apresentado pela turma de Teatro de 

Formação Inicial e Continuada em Teatro (FICT) – 4159, as cenas gravadas pelos 

alunos/atores/atrizes se misturam com imagens de desenho animado. O espetáculo Joanas, 

realizado pelas turmas de Teatro de Formação Inicial e Continuada em Interpretação Teatral 

(FICIT) 4142 e 4144, aproximou-se bastante da videoperformance. Os monólogos extraídos do 

texto original de Gota D’água foram gravados no teatro escola para manter o fundo neutro e 

uma iluminação expressiva realçando o caráter teatral e trágico. Após veiculação de cada 

espetáculo, um link no Google Meet era disponibilizado ao público para diálogo e reflexão.  

 



2 

34 
 

 

Figura 1. Espetáculo Pedro Pedreiro. 

 
Fonte: Canal do YouTube da EFG em Artes Basileu França. 

https://www.youtube.com/watch?v=TLCOgvxEzqM&t=1086s  

 

Figura 2. Espetáculo Bergamotas. 

 
Fonte: Canal do YouTube da EFG em Artes Basileu França. 

https://www.youtube.com/watch?v=bDBImwMjRMs  
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Figura 3. Espetáculo Pluft um Fantasminha Corajoso. 

 
Fonte: Canal do YouTube da EFG em Artes Basileu França. 

https://www.youtube.com/watch?v=iPEjj9qjsoI&t=79s  

 

Figura 4. Espetáculo Joanas. 

 
Fonte: Canal do YouTube da EFG em Artes Basileu França. 
https://www.youtube.com/watch?v=1cQBBgNDrOQ&t=306s  
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Outra prática teatral com mídias foi o espetáculo Oratórios14, pensado, produzido e 

apresentado presencialmente, mas adequado para formatos online a ser veiculado no YouTube. 

Como parte do processo pedagógico, houve produção de vídeos curtos como processo de 

experimentação para compreensão dos atores da relação de seu corpo, expressões, voz, 

interpretação com a tela e estudo da comunicação com a plateia por meio virtual. Essa 

aproximação das mídias digitais ganhou maior impulso quando a possibilidade de participação 

no Festival Estudantil de Teatro – FETO instigou o repensar para o formato de websérie, 

definido em quatro episódios.  

Nessa etapa, os alunos construíram roteiro direcionado à linguagem desse tipo de 

entretenimento, produziram a websérie, atuaram como atores/atrizes e criaram estratégias de 

divulgação nas redes sociais. Buscaram parceria com alunos de cinema da Universidade 

Estadual de Goiás – UEG, que possibilitou trocar experiências, técnicas e conhecimento. Os 

alunos produziram ainda um minidocumentário para mostrar um pouco do processo de estudo 

e montagem da peça Oratórios em 2019. Após todas as vivências, realizaram lives e oficinas 

por webconferência para relatar as aprendizagens alcançadas com todo o processo de trabalho.  

 

Figura 5. Projeto Oratórios: Oficina. 

 
Fonte: Instagram do Projeto Oratórios.  

https://www.instagram.com/oratoriosprojeto/  

 

 

 

 

 
14 Esse espetáculo foi apresentado pela turma formanda em 2019 do Curso Técnico de Nível Médio em Arte 

Dramática da EFG em Artes Basileu França e, em 2020, os alunos passaram a fazer parte do Núcleo de Altas 

Habilidades Corpo Cênico (Núcleo de pesquisa e investigação teatral) da escola referida. Para saber mais sobre o 

projeto Oratórios e esse processo de adequação de produção presencial para o online, acesse a live 

https://www.youtube.com/watch?v=Pi7aZ2toZHI.  
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Figura 6. Websérie Projeto Oratórios. 

 
Fonte: Instagram do Projeto Oratórios. 

https://www.instagram.com/oratoriosprojeto/  

 

Figura 7. Episódio 1 da Websérie Oratórios. 

 
Fonte: Canal do YouTube do Projeto Oratórios. 

https://www.youtube.com/watch?v=xfEvSeo4Nd0&t=1s  

 

Outra forma de produção do conhecimento foi por meio da mídia de áudio podcast. Esse 

formato de comunicação foi usado para falar do “universo das artes cênicas, de dramaturgias, 

da direção teatral e do trabalho do ator.” (PODCAST CORPO EM PROSA, 2020) Foram 

produzidos nove episódios com temáticas variadas de interesse dos estudiosos e fazedores de 

teatro, desde reflexões sobre Teatro Web ao teatro Comunitário. 

Além do domínio técnico do aplicativo de produção de podcast, decidiam no coletivo 

acerca da temática e convidados, entravam em contato com os mesmos e realizavam entrevistas 

e debates reflexivos por meio das redes sociais, organizavam os conteúdos, davam dicas do dia 

e apresentavam uma encenação por meio do áudio e som (audioperformances), a pílula 
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dramática. Organizavam a veiculação de suas produções nas redes sociais para que o público 

pudesse ter acesso às discussões não encontradas nesse formato.  

 

Figura 8. Podcast Corpo em Prosa. 

 
Fonte: https://anchor.fm/corpo-cenico  

 

Mais um trabalho direcionado para rede social foi a websérie Oskar, pensada e 

desenvolvida exclusivamente para ser veiculada na rede social Instagram. Os recursos do 

próprio Instagram tornaram-se obra quando a linguagem dessa rede foi usada para construção 

da narrativa, os recursos como: Feed, Story, IGTV, Reels. A produção e a construção de cena 

aconteceram com cada aluno em seus lares (pitada de reality show) e usando aparelho pessoal 

de smartphone/Iphone.  

 

Figura 9. Websérie Oskar. 

 
Fonte: IGTV do Instagram da Websérie Oskar.  

https://www.instagram.com/p/CHYBuv_nbnl/   
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Assim,  essas experiências dentro da linguagem teatral, com a apropriação das 

linguagens das mídias digitais e por meio do diálogo com outras linguagens artísticas, como a 

videoperformance e o cinema, para o trabalho de interpretação e construção de personagem, 

estabelecem uma relação entre o ator, o espaço que ocupa (própria casa) e a câmera 

(afastamento, aproximação, enquadramento) como uma estratégia pedagógica na qual o aluno 

aprende fazendo, produzindo, pensando e criando em todas as etapas a partir das provocações 

e orientações dos professores. Além disso, os alunos também ensinam e/ou tornam-se 

autodidatas, pois muitos dominam conhecimento sobre as mídias, e quem não domina aprende 

com o outro, ou na própria mídia, como trabalhar para chegar ao resultado planejado.  
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3 Mídia-educação e a escola 

Nesse capítulo, a literatura brasileira traz o respaldo para a compreensão do universo da 

mídia-educação e a escola. Os estudos de Belloni com sua parceira francesa Bévort se 

apresentam como histórico da construção desse campo de conhecimento porque desenvolvem 

os trabalhos a partir de documentos oficiais como a Convenção Internacional sobre os Direitos 

da Criança e do Adolescente promulgada pela Organização das Nações Unidas – ONU em 

1989, ratificada pelo Brasil como Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, 1990. Também 

e, principalmente, há as discussões presentes na UNESCO15 e os estudos de Fantin com seu 

parceiro italiano Rivoltella, que observam os documentos oficiais, mas suas discussões estão 

amplamente amparadas nos contextos sociais. 

 Em seguida, por entendê-los como um dos principais estudiosos do campo, Fantin e 

Rivoltella são o foco das reflexões para compreensão das três perspectivas da mídia-educação: 

educar para, com e através dos meios. A apropriação crítica, criativa e expressiva das 

tecnologias e mídias pela educação perpassa por essas reflexões, nesse campo, para uma 

formação dos sujeitos que negociam significados, produzem conhecimento e interagem com o 

objeto da cultura tornando um sujeito não só espectador, mas também, autor, produtor e 

cidadão. Para entender a mídia-educação e as práticas pedagógicas, fez-se a opção por refletir 

sobre a formação de professores e o desenvolvimento de métodos pedagógicos que de fato 

permitem relacionar os princípios da mídia-educação e os conteúdos escolares. 

3.1 O entendimento de mídia-educação em delineamento e suas implicações para a 

escola 

A literatura brasileira apresenta distintos caminhos e concepções acerca do campo 

nascido da interface entre educação e comunicação, mas apesar de divergentes, deslocam numa 

direção única em busca da superação tecnocrática da mídia dentro da escola, que é o lugar da  

possibilidade de diálogo crítico e criativo, um espaço para expressar e produzir cultura e 

conhecimento, um local de socialização e, portanto, que dá oportunidade de construção de 

cidadania. 

 
15 Em seu texto, as autoras citam: ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’EDUCATION, LA SCIENCE 

ET LA CULTURE (UNESCO). L’education aux médias. Paris, 1984. 

______. International Conference Educating for the Media and Digital Age. Vienna, 1999. 

______. L’education aux médias: actes e synthèse do Seminário Euro-mediterrâneo. Paris, 2005. 

______. L’education aux médias: actes, synthèse et recommendations do Encontro Internacional de Paris. Paris, 

2007.  
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A autora brasileira Belloni, em parceria com a autora francesa Bévort, recorrem aos 

documentos oficiais, principalmente a discussões presentes na UNESCO, para abordarem a 

tendência da mídia-educação no mundo, seus conceitos e ações, numa articulação para possíveis 

desenvolvimentos desse campo no Brasil.  

De acordo com essas autoras, o conceito “educação para as mídias” ou “mídia-

educação” aparece na UNESCO em 1960 como expressão para se referir às reflexões que 

observavam a capacidade dos meios de comunicação educar à distância quem não tinha acesso 

ao ensino, e ao mesmo tempo, usadas para referir às preocupações de olhar crítico acerca da 

influência cultural dessas mídias, os riscos de manipulação política, comercial e publicitária. 

(BÉVORT; BELLONI, 2009) Somente dez anos depois, em 1970, que a UNESCO apresenta 

uma definição marcando o campo de ação da mídia-educação. 

 

Por mídia-educação convém entender o estudo, o ensino e a aprendizagem dos meios 

modernos de comunicação e expressão, considerados como parte de um campo 

específico e autônomo de conhecimentos, na teoria e na prática pedagógicas, o que é 

diferente de sua utilização como auxiliar para o ensino e a aprendizagem em outros 

campos do conhecimento, tais como a matemática, a ciência e a geografia. (UNESCO, 

1984 Apud BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1086) 

 

Assim, conforme a citação acima, entende-se que são as primeiras tentativas de 

construção de um campo de estudo. A expressão mídia-educação não mais se refere às mídias 

como ferramentas de planejamento de educação, mas como objeto de estudo para formação e 

para uma leitura crítica das mídias com a finalidade de criar uma compreensão distanciada, 

analítica e crítica dos conteúdos, contextos políticos e econômicos produzidos por esses meios. 

Bévort e Belloni (2009) afirmam que na década de 1980 a UNESCO consagra e reafirma 

esse campo de ação educativa referida pelo termo mídia-educação, partindo da compreensão da 

importância crescente das mídias na sociedade, principalmente nas novas gerações, na 

promoção da cultura contemporânea e da necessidade de uma formação para a cidadania. 

 

Mídia-educação é definida como uma formação para a compreensão crítica das 

mídias, mas também se reconhece o papel potencial das mídias na promoção da 

expressão criativa e da participação dos cidadãos, pondo em evidência as 

potencialidades democráticas dos dispositivos técnicos de mídia. Este documento 

fundador deixa vislumbrar a ideia da dupla dimensão da mídia-educação e, sobretudo, 

a consideração das mídias não só como meios de comunicação de massa, cuja leitura 

crítica é preciso desenvolver, mas também como meios de expressão da opinião e da 

criatividade pessoais, cuja apropriação é necessária assegurar a todos os cidadãos. 

Começa a se construir, a partir de então, a noção da mídia-educação como formação 

para a apropriação e uso das mídias como ferramenta: pedagógica para o professor, 

de criação, expressão pessoal e participação política para todos os cidadãos. 

(BÉVORT; BELLONI, 2009, p. 1087) 
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Nos anos 1990, segundo essas autoras, os aspectos críticos e técnicos e suas dimensões 

com certa ênfase nos elementos ligados à produção de mensagens midiáticas, são integrados na 

definição de mídia-educação. Aparecem também as preocupações dos países pobres com a 

diversidade cultural, problemas de cidadania e participação política. Outro ponto importante 

que surge nessa década é a escuta e a participação efetiva das crianças e jovens em ações e 

programas de mídia-educação que lhes são destinados. 

Nos últimos tempos, novas questões afloram gritantes tornando as preocupações da 

mídia-educação mais complexas devido a “revolução tecnológica”, decorrentes dos avanços 

técnicos no campo da telecomunicação e da informática e a obtenção de computadores e de 

pequenos dispositivos técnicos, da internet e da chegada do digital, todos acessados por um 

número significativo da população. “Da ‘aldeia global’, passamos à ‘sociedade da informação 

ou do conhecimento’ e, sobretudo, à ‘sociedade em rede’, com suas utopias e aporias 

(inteligência coletiva, autonomia, democratização da cultura, realidade virtual...).” (BÉRVOT; 

BELLONI, 2009, p. 1091) 

Para essas autoras, tais mudanças fizeram o conceito ser diferente em países ricos e 

pobres. Aqueles destacam a formação de indivíduos críticos, independentes e participativos e 

estes, como o Brasil, reafirmam a importância da mídia-educação para a formação da cidadania 

em toda a comunidade, para a democratização e a justiça social, com foco nas experiências 

midiáticas não só dos jovens, mas também dos adultos, na sociedade como um todo.   

 

As definições mais atuais de mídia-educação se referem, de um lado, à inclusão 

digital, ou seja, à apropriação dos modos de operar estas “máquinas maravilhosas” 

que abrem as portas do mundo encantado da rede mundial de computadores, 

possibilitando a todos se tornarem produtores de mensagens midiáticas; e, de outro, 

às dimensões de objeto de estudo, antiga “leitura crítica” de mensagens agora 

ampliada, e de ferramenta pedagógica, que diz respeito a seu uso em situações de 

aprendizagem, isto é, à integração aos processos educacionais. (BÉVORT; 

BELLONI, 2009, p. 1098-1099) 

 

Ao pensar a integração das tecnologias de informação e comunicação TICs nos 

processos educacionais, Belloni (2012) defende duas dimensões indissociáveis, como 

ferramentas pedagógicas e como objeto de estudo complexo e multifacetado, portanto, duas 

áreas de estudos e pesquisas ou duas disciplinas. 

 

Mídia-educação (ou educação para as mídias), que diz respeito à dimensão ‘objeto de 

estudo’ e tem importância crescente no mundo da educação e da comunicação. 

Corresponde a media education, em inglês; éducation aux médias, em francês; 

educación em los médios, em espanhol, educação e media, em português; e 

comunicação educacional que se refere mais à dimensão ‘ferramenta pedagógica’ e 

vai se desenvolvendo como uma nova ‘disciplina’ ou campo que vem substituir e 
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ampliar a ‘tecnologia educacional’ (também não tem ainda termo consagrado no 

Brasil). (BELLONI, 2012, p. 09) 

 

É possível notar que o termo usado para se referir às TICs, enquanto ferramenta 

pedagógica, é comunicação educacional, numa perspectiva mais instrumental (educação pelas 

mídias), e como objeto de estudo o termo referido é mídia-educação (educação para as mídias). 

Mesmo recebendo nomes distintos, a autora alega que devem ser consideradas simultaneamente 

e integradas essas duas perspectivas para que a utilização das TICs se estabeleça numa educação 

com e através das mídias, formando os sujeitos para uma apropriação crítica, criativa e 

consciente dos conteúdos, garantindo assim os direitos da criança e do adolescente no que se 

refere a uma educação de qualidade e ao direito à comunicação. 

Belloni (2012) defende que uma educação para a cidadania tem como essencialidade a 

educação para as mídias, como instrumento fundamental para democratização das 

oportunidades educacionais, de acesso ao saber e redução das desigualdades socais. Para tanto, 

faz-se necessária a superação do deslumbramento acrítico, do tecnicismo e da visão apocalíptica 

das tecnologias, com práticas para além do uso instrumental e as assumindo como comunicação 

educacional e não mais como tecnologia educacional. 

Essa pesquisadora chama a responsabilidade para a escola a fim de que esta proporcione 

uma educação para as mídias, pois a família não daria conta de uma leitura crítica e criativa das 

mesmas, por também possuírem o mesmo olhar acrítico, tecnicista ou apocalíptico. Então, 

defende algumas tendências que precisam ser assumidas pela instituição escolar para dar conta 

da inclusão de todos na sociedade do conhecimento. Uma delas é atender um maior número de 

pessoas por mais tempo e com qualidade (formação ao longo da vida). O papel do professor e 

do aluno estaria em outro lugar, sendo o professor “coletivo” e multicompetente e o aluno 

autônomo, ambos lidando com as tecnologias de modo criativo, inteligente e distanciado, ou 

seja, usuários críticos e criadores e não meros receptores. Outro ponto é o aproveitamento 

máximo das potencialidades comunicacionais e pedagógicas para construção de metodologias, 

formação de professores, produção de materiais e estratégias e produção do conhecimento. 

Nessa relação entre educação e tecnologia, Belloni (2012, p. 26-27) defende, ainda, a 

mediatização como sendo central nos processos educacionais entendida como: “conceber 

metodologia de ensino e estratégias de utilização de materiais de ensino/aprendizagem que 

potencializem ao máximo as possibilidades de aprendizagem autônoma.” Estaria no centro do 

processo de ensino e aprendizagem o aprendente tendo todos os elementos criados, 

selecionados e produzidos voltados para o aluno, de modo a assegurar a interação do estudante 

com o sistema de ensino. Porém, essa autora acredita que não se trata de um processo fácil, 
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devido à grande dificuldade na apropriação técnica e “domesticação” para utilização 

pedagógica das tecnologias. Para além, do aspecto da utilização com fins educativos requer 

outra compreensão do ensino e da didática, exigindo outras concepções metodológicas bastante 

diferentes das experiências que se tem desenvolvido nesse espaço. 

Belloni (2012) aborda o fato de existirem novos modos de aprender na sociedade 

contemporânea, exigindo da escola entender como funciona a autodidaxia, possibilitada pela 

penetração das “máquinas inteligentes” em todas as esferas da vida social, para adequar 

métodos e estratégias de ensino ao mesmo tempo que formaria um cidadão competente para a 

vida em sociedade. A autora deixa claro, a partir de seus estudos, que fora da escola há uma 

aprendizagem significativa que é colaborativa/cooperativa devido às possibilidades de 

interatividade, acontecendo de maneira natural, sem a presença de um mestre. 

Independentemente das origens sociais, o acesso à tecnologia desenvolve competências 

cognitivas, motoras e de interação tanto com as máquinas quanto com os pares. 

 

Foi possível observar que eles constroem relações, trocam conhecimentos e “dicas” 

sobre a melhor maneira de atuar, se empenham em um trabalho de administração real, 

aprendem a avaliar riscos, observam os resultados de suas decisões e se permitem 

falhar muitas vezes antes de atingir seus objetivos. (BELLONI; GOMÉS, 2008, p. 

728) 

 

É por perceber essa potencialidade de aprendizagem que vem acontecendo fora da 

escola que essa autora aposta no uso das tecnologias no ambiente escolar como meio de facilitar 

a mediação entre o sujeito e o objeto do conhecimento a ser construído. Pode ser entendido que 

essa possibilidade de aprendizagem está ancorada no acesso à “cultura digital” para Belloni, 

uma vez que todos que participam dela desenvolvem habilidades e competências cognitivas, 

motoras e de interação com os outros sujeitos e no uso dos artefatos tecnológicos e midiáticos. 

Assim, a escola, apropriando desse modo interativo, com aprendizagens mais dinâmicas e 

democráticas para trabalhar os conhecimentos, colaboraria com a superação das desigualdades 

sociais e possibilitaria a cidadania de todos. 

A autora reconhece o papel das mídias como fonte de saber, informação e aprendizagem 

no processo de socialização e de transmissão da cultura das novas gerações, uma fonte que 

“constitui um fator de reprodução social e um mecanismo eficaz de controle. A sociedade 

perpetua-se através de um amplo processo de transmissão da cultura: [...] apresentados às 

crianças e adolescentes como imagens e modelos idealizados.” (BELLONI, 2012, p. 32) Pode 

ser entendido que as mídias têm ensinado os valores das classes dominantes e perpetuado os 

discursos do capitalismo e da sociedade de consumo, controlando os sujeitos. Assim, 
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sistematicamente os múltiplos discursos presentes nessa cultura midiática, fragmentada e 

mundializada constrói o imaginário, as significações, uma certa representação de mundo e 

normas de integração social às novas gerações, de maneira unificada e hegemônica como 

indispensável à vida social. No entanto, a mídia seria uma das “instâncias reprodutoras das 

estruturas dominantes na sociedade e como produtora de hegemonia.” (BELLONI, 2012, p. 33) 

As reflexões de Belloni dão o entendimento de que a inserção das tecnologias na 

educação, quando se refere ao que a autora chama de ferramenta pedagógica (educação pelas 

mídias), pode apresentar um potencial de transformação dos modos de ensinar ao se basear nos 

novos modos de aprender fora da escola, aprendizagens inovadoras. São aquisições de práxis 

colaborativas/cooperativas e dinâmicas facilitadas pela interação presentes nas TICs. Nesse 

contexto, o professor se transforma em um provocador no desenvolvimento da aprendizagem 

centralizada no aprendente, deixando no passado a cultura de transmissão do conhecimento 

para favorecer aprendizagens autônomas e colaborativas. O ensinar e o aprender 

desenvolveriam competências cognitivas, motoras e de interação possibilitando aos alunos 

avançarem para níveis cognitivos superiores fundamentais para vida em sociedade. 

Para além desse lugar, Belloni nos chama a atenção para o processo de socialização das 

novas gerações, ou seja, o que se aprende fora da escola com essas mesmas tecnologias e mídias, 

pois novos modos de aprender não são suficientes para o desenvolvimento do espírito crítico e 

utilização criativa. Segundo seus estudos, orientados principalmente pela observação da relação 

das crianças e adolescentes com a “mídia de massa”, sobretudo a televisão, e hoje o uso da rede 

de computadores, serem autodidatas, interativos e colaborativos/cooperativos não significa que 

deixam o posto de “massa de manobra” dos interesses econômicos capitalistas e suas ideologias, 

fazendo-se necessário educar para as mídias de modo a dominar suas linguagens, compreender 

suas técnicas e desmontar sua magia. 

Formar o aluno para uma atitude ativa perante as mídias, carece da integração das 

linguagens, e das mesmas no currículo escolar, para analisar e fazer leitura crítica das 

mensagens produzidas por esses meios ao mesmo tempo em que se modifica a pedagogia. É a 

escola a instituição que pode dar conta de criar condições de resistências aos apelos persuasivos 

para um consumo acrítico presente na lógica da economia mundial por meio de um olhar atento 

e analítico aos aspectos técnicos, aos diferentes tipos de mensagens reais e ficcionais, aos 

objetos e os modos de funcionamento desses meios, às formas de influências e representação 

dos acontecimentos sociais, políticos e econômicos. Desse modo, a escola atenuaria as 

desigualdades sociais e democratizaria o conhecimento, garantindo o direito da criança e do 

adolescente e formando cidadãos/usuários ativos, críticos e criativos de todas as tecnologias e 
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mídias e, inclusive da vida em sociedade, cumprindo seu papel de oferecer uma educação 

inovadora e de qualidade. 

Outra pesquisadora brasileira que estuda a mídia-educação é Fantin, que estabelece 

parceria com o italiano Rivoltella. Juntos, eles observam os documentos oficiais, mas sobretudo 

realizam suas discussões amparados nos contextos sociais. Estes a entendem como campo, 

disciplina, prática social e postura mídia-educativa, sem estabelecer dimensões diferentes como 

faz Belloni. Para esclarecer essa forma de pensar a interface entre comunicação e educação, 

Fantin (2011) realiza uma trajetória histórico-conceitual da mídia-educação no cenário mundial 

e sul americano. 

De acordo com essa autora, os primeiros estudos nascem ao longo das primeiras décadas 

do século XX, paralelamente à formação da indústria cultural. Acreditava-se numa 

vulnerabilidade da audiência diante da força da mídia, sendo papel da educação orientar a fim 

de proteger os usuários da disseminação da anticultura. Nos anos de 1960, o cinema ganha 

espaço de privilégio e a criticidade é endereçada apenas para algumas mídias aliadas aos estudos 

da semiótica em que a interpretação e a leitura ignoravam os contextos e as possibilidades 

interpretativas, surgindo uma concepção de leitura crítica.  

No contexto sul americano, durante o regime ditatorial dos anos de 1970 e 1980, a 

mídia-educação ganha uma dimensão política, assumindo-a como possibilidade de resistência 

nas lutas contrárias à cultura hegemônica por meio de uma comunicação alternativa. Segundo 

essa autora, discutia-se a não transparência dos meios, recuperando a ideia das mídias como 

sistema de reprodução social: uma concepção social da mídia-educação. 

Fantin (2011) ressalta, ainda, a importância do conceito da “Teoria da Mediação”16 de 

Martin-Barbeiro para a mídia-educação na américa-latina e os demais estudos sobre a recepção. 

Esses estudos são provocadores de uma curva em entendimento e concepção de Fantin sobre 

mídia-educação em relação à Belloni. A título de exemplificar: a questão que envolve os 

estudos de Belloni seria – o que os meios fazem com as pessoas? Já para Fantin a questão seria 

– o que as pessoas fazem com os meios? 

Um dos princípios da Teoria da Mediação é que não se pode considerar o que se passa 

com as massas (povo) sem considerar as suas experiências. Trata-se do entendimento de que a 

mídia não incide diretamente nos sujeitos construindo seus significados culturais, havendo 

também o modo como a recepção acontece no relacionamento das pessoas com as mídias, a 

 
16 Sobre a Teoria da Mediação ver: MARTÍN-BARBERO, J. Dos meios às mediações. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Editora UFRJ, 2001 e MARTIN-BARBEIRO, J; BARCELOS, C. Comunicação e mediações culturais. Revista 

Brasileira de Ciência da Comunicação, vol. XXIII, nº 1, 2000.  
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qual, muitas vezes, é mediada por outras instituições como religião, família, escola dentre 

outros. A mediação, aqui, significa que “entre estímulo e resposta há um espesso espaço de 

crenças, costumes, sonhos, medos, tudo o que configura a cultura cotidiana. [...] os meios 

influem, mas conforme as pessoas esperam deles.” (MARTIN-BARBEIRO; BARCELOS, 

2000, p. 154) Desse modo, no processo comunicacional os meios de comunicação não são 

protagonistas centrais, pois há os aspectos socioculturais a serem considerados, no que se refere 

à recepção, portanto, o sujeito não é um receptor passivo e alheio a sua própria realidade, ele a 

interpreta a partir do seu repertório de vivência e percepção de mundo, criando variáveis que 

diferencia a mensagem da intenção inicial do emissor. 

Entende-se que a ideia não é centralizar os meios ou as audiências nem retirar a 

importância delas, mas discutir a comunicação através das mediações que permeiam essa 

relação. Nesse entendimento, as mídias e sua comunicação são vistas como instituições sociais 

que constituem e são constituídas pela sociedade. Esse referencial teórico amplia o olhar da 

mídia-educação para a necessidade de se trabalhar os mediadores “através de práticas 

participativas que permitam manipular as mídias e seus recursos e dominar suas técnicas e 

linguagens.” (FANTIN, 2011, p. 32) Apropriar-se dos conhecimentos dessa teoria propicia a 

atenção para: “seu enfoque no uso e consumo das mídias por parte das diferentes comunidades, 

e uma abordagem teórico-metodológica que surge com o desenvolvimento dos estudos da 

recepção.” (FANTIN, 2011, p. 32) Entende-se, ainda, que o ponto central desse processo são 

as ações e discursos presentes nas diversas fontes vigentes na sociedade para compreensão do 

que os sujeitos fazem com os meios e com as produções para o consumo. 

Sob esse olhar de mídia-educação como disciplina, campo, prática social e postura 

mídia-educativa, discutindo a comunicação através das mediações, tendo a recepção também 

como ponto de observação, Fantin (2011) compreende a mídia-educação numa concepção mais 

ampla a partir das dimensões político-econômica, ambiental, psicológica e cultural. Para tanto, 

diferentemente de Belloni, essa autora defende que a responsabilidade não pode ser somente da 

escola, e sim de diferentes contextos formativos: dos pais, da educação não formal, de outros 

profissionais dentre outros, para uma “compreensão crítica das mídias em nível global e local, 

as formas de intervenção, discursos e participação, a formação de um público ativo e a produção 

de mídias alternativas.” (FANTIN, 2011, p. 33) 

Acompanhando o pensamento de Rivoltella (2002) de que mídia e educação demandam 

um olhar do ponto de vista alfabético (conhecimento e uso da mídia por meio da aprendizagem 

da sua linguagem), metodológico (ampliação das mediações para além do tradicional) e crítico 
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(consciência crítica e responsável que se produz cultura pelas mídias), Fantin (2005) defende a 

mídia-educação como campo e como prática social.  

 

A ME pode ser compreendida em duas dimensões: pode configurar-se como campo 

disciplinar na interseção entre as ciências da educação (didática em particular) e as 

ciências da comunicação (principalmente a sociologia da comunicação e a semiótica); 

e pode ser entendida como prática social em contextos não só extraescolares. Ou seja, 

podemos entender a ME como áreas de saber e intervenção em diversos contextos, 

como práxis educativa com um campo metodológico e de intervenção didática e como 

instância de reflexão teórica (com objetivos, metodologias e avaliação) sobre essa 

práxis. (FANTIN, 2005, p. 4) 

 

A autora parece avançar com sua observação de que a mídia-educação não é um 

conhecimento fechado nos muros acadêmicos, ao ser um campo transdisciplinar, apresentando 

outros espaços de atuações e reflexões com diversas experiências alternativas de mídias, mas a 

construção da sua legitimidade como campo do conhecimento deve ser acadêmica. Dessa 

maneira, sendo um campo situado na articulação entre os conhecimentos da comunicação e da 

educação, deve-se pensar as intervenções didáticas, a pesquisa, o rigor metodológico e as 

reflexões teóricas nesse espaço. Para tanto, essa autora compartilha da ideia de Rivoltella acerca 

do objeto em que a mídia-educação vem sendo construída: 

 

A mídia-educação se ocupa de muitas questões que constituem seu objeto: a 

comunicação e a formação; os pontos de vistas instrumentais e temáticos que 

caracterizam as mídias para formação e a formação para as mídias; a atenção às 

dimensões expressivas e críticas para escrever/ler com e sobre as mídias; os níveis 

operativos práticos e teóricos para ensinar as mídias e refletir sobre elas em termos de 

contextualização, de metarreflexão e de capacitação; os âmbitos da intervenção 

escolar para a educação formal, informal, extraescolar, tais como animação 

sociocultural, terceiro setor, empresas sem fins lucrativos e/ou instituições 

assistenciais, empresas comerciais e formação profissional para atuar nas indústrias 

da comunicação. (RIVOLTELLA, 2002, p. 99-107 apud FANTIN, 2011, p. 35) 

 

Como prática social é possível entender que a mídia-educação deve possibilitar 

experiências criativas e expressivas diversas de uso das diferentes tecnologias disponíveis, de 

áudio, imagem dentre outras, nas produções midiáticas, explorando formas e conteúdos ainda 

não existentes, construindo uma postura ativista a partir de uma dimensão crítica, entendida 

pela autora como sendo:  

 

Tal pensamento crítico se traduz em duas dimensões: uma significa a capacidade de 

metarreflexão (saber do saber, ter consciência da estratégia que utilizou e colocar isto 

em jogo quando conhece) e a capacidade de questionamento (saber fazer perguntas, 

pois quando se faz perguntas se compreende a questão); e outra que significa a 

capacidade de saber fazer análise de textos (analisar, refletir, apreciar, comentar) e a 

produção (fazer mídias através de aprendizagem colaborativa, de resolução de 

problemas e de co-investigação). (FANTIN, 2006. p. 100)   
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Entende-se que a mídia-educação busca contribuir com os processos de socialização das 

novas gerações e com a educação ao longo da vida para adultos de forma que o sujeito possa se 

reafirmar como cidadão contribuindo para sua emancipação e responsabilização. Acredita-se 

que a realização da cidadania contemporânea é possível de ser alcançada a partir de provocações 

educativas do conhecimento cultural que veicula nesses meios. “A mídia-educação é uma 

condição de educação para a ‘cidadania instrumental e de pertencimento’, para a 

democratização de oportunidades educacionais e para o acesso e produção de saber, o que 

contribui para a redução das desigualdades sociais.” (FANTIN, 2011, p.28) 

A cidadania aqui referenciada está baseada nas explanações de Rivoltella (2011), que 

estabelece algumas dimensões que qualificam esse conceito e o de ser cidadão, como sendo o 

direito civil, a cidadania política, a social e a cultural. Desse modo, educar para a cidadania na 

escola implica assumir novas responsabilidades dentro da sociedade atual de maneira que a 

capacidade expressiva, comunicacional e relacional aconteça a partir de uma postura crítica e 

criadora para interagir com as produções midiáticas de modo ético e estético (formação de um 

público ativo) e para produzir mídias alternativas a fim de favorecer formas de pertencimento 

e assegurar a participação efetiva das pessoas na vida em sociedade. 

É importante notar que a redução das desigualdades sociais não está somente no fato da 

universalização ao acesso aos aparelhos e internet, pois envolve questões bem mais amplas de 

ordem cultural, política e social. Porém, em relação à questão da barreira digital, faz-se 

necessário construir possibilidades para os sujeitos ultrapassarem a condição de consumidor e 

espectador para se construírem também como indivíduos capazes de pensar, criar, refletir, 

organizar e participar de formas mais justas e dinâmicas, de produção e distribuição de riqueza 

simbólica e material. É o que Fantin e Girandello (2009) chamam de acesso à cultura digital de 

forma dialética com participação ampliada da população nos variados setores para que o uso 

dos meios possa contribuir com uma nova forma de organização social mais justa e não apenas 

com a criação de novas formas de aproximação dos velhos modos de discriminação e 

dominação. 

3.2 Educar para/sobre, com e através dos meios 

Pensar em propostas provocativas que assegurem a possibilidade de uma apropriação 

crítica, criativa e expressiva da tecnologia e mídia, visando à autoria dos sujeitos, sua inserção 

e participação na cultura, faz a mídia-educação apoiar-se em três perspectivas que vêm 
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norteando o fazer e a reflexão dentro desse campo que são: educar sobre/para os meios, com os 

meios e através dos meios. 

A primeira perspectiva, educar sobre/para os meios, está relacionada à criticidade e à 

reflexão sobre o que se assiste, o que se lê e o que se vê nesse meio para saber compreender, 

interpretar e avaliar os conteúdos das diversas mídias. “Tal perspectiva insere-se numa 

pedagogia moral e numa concepção “inoculatória”, que através da leitura crítica ideológica das 

ciências sociais, pretende defender os usuários, cultivar o gosto e conscientizar os sujeitos.” 

(FANTIN, 2005, p.11) 

Nesse sentido, a educação deve possibilitar ao aluno analisar e refletir criticamente sobre 

os vários conteúdos presentes na mídia e suas linguagens, como exemplo desse processo é o 

trabalho com vídeos numa reflexão e análise para compreender a partir de qual perspectiva ou 

interesse o vídeo foi produzido, ou seja, são recortes da realidade e não uma verdade absoluta. 

É somente um ponto de vista entre vários outros que não aparecem no vídeo que por um motivo 

ou outro, por um interesse ou outro foram deixados de fora.  

É preciso refletir sobre como uma mídia é produzida, quais recursos imagéticos e 

sonoros são usados para estabelecer aquela linguagem e com qual intenção, o que essa produção 

diz sobre o mundo, valores sociais, modelos de sociedade, sobre parâmetros de qualidade e 

padrões que destoam a diversidade. Se é uma produção que informa ou desinforma; se é 

ofensiva e prejudicial (bullying, assédios, ódio, racismo e dentre outras questões); se são 

informações tendenciosas ou extremamente ideológicas (interesses comerciais, políticos, 

religiosos).  

Nessa perspectiva, os filmes, os vídeos, os documentários, as séries e demais mídias 

devem ser usados como elementos propulsores de pesquisa e de debate, buscando compreender 

as formas narrativas e os recursos expressivos, bem como as técnicas, as escolhas, 

controvérsias, problemas não aprofundados, pontos não abordados e outras possíveis 

interpretações. Trata-se de desmontar, discutir e redesenhar a linguagem numa sucessão de 

tarefas que têm como objetivo prover aos estudantes oportunidades para explorar os aspectos 

básicos da leitura crítica por meio de um tratamento pedagógico das relações entre mídia, 

audiência, informação/conhecimento e poder, numa provocação para compreensão das mídias 

e do que se comunica como um processo social. 

Em síntese, podemos entender que se tratam de construções metodológicas para um 

olhar crítico à cultura que está presente nesse espaço. Identificar, filtrar e selecionar quais 

oportunidades de crescimento, de formação, de troca de conhecimento, de construção de 

sentimentos, de vida social, de interatividade dentre outros que contribuem para o crescimento 
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humano e para uma sociedade igualitária, ética e justa, distinta das culturas prejudiciais e de 

centralização de poder, que só reforçam comportamentos destruidores do desenvolvimento de 

condições culturais e sociais para todos. Trata-se de uma espécie de alfabetização midiática 

para superação de uma determinada ingenuidade para compreensão dos sistemas políticos, 

ideológicos, religiosos, de poder presentes nesses espaços. 

A segunda perspectiva da mídia-educação refere-se ao educar com os meios, está 

relacionada ao aproveitamento dos códigos, da linguagem e de informações e/ou 

conhecimentos presentes nas mídias para que se possa educar com outros meios que não sejam 

somente o texto escrito ou a oralidade como estratégia de dinamizar as aulas e trabalhar com o 

conhecimento numa aproximação da cultura de grande parte dos alunos que, nos últimos 

tempos, é bastante amparada na linguagem visual e audiovisual. É o processo que na mídia-

educação tem sido considerado como visão instrumental dos meios.  

 

Neste contexto, as mídias funcionam como recurso numa pedagogia instrumental que 

considera o ensino-aprendizagem através de uma perspectiva construtivista que 

permite produzir consciência colaborativa no trabalho coletivo, tendo como pano de 

fundo, um enfoque psicossocial que reflete sobre a relação entre as mídias e os 

fenômenos sociais. (FANTIN, 2005, p. 11) 

 

Entende-se que se trata de uma reinvenção da didática, numa tentativa de superar a visão 

tradicional de ensinar ao criar um ambiente de aprendizagem com diferentes condições de 

relação com o conhecimento de modo mais “motivador”. O enfoque está nas mudanças dos 

procedimentos, metodologias e modelos utilizando-se das mídias para contribuir com a 

aceleração do acesso às informações e/ou para ilustrar ou reforçar o que vem sendo dito pelo 

professor ou nos textos escritos. Portanto, é um esforço para adaptar a tecnologia e as mídias à 

cultura escolar ao desenvolver atividades organizadas didaticamente utilizando recursos 

midiáticos para construção dos conhecimentos. 

Essas tentativas de construção de outras didáticas e de democratização do saber por meio 

do uso das mídias não são entendimentos surgidos com a chegada das tecnologias digitais de 

informação e comunicação. A apropriação instrumental sempre foi o modo como grande parte 

dos sujeitos e instituições vêm enxergando as possibilidades de relação entre esses meios e a 

educação ao longo da história. A título de exemplo, de um modo genérico, é possível citar as 

políticas públicas desenvolvidas nos últimos tempos que apostaram em equipar as escolas com 

aparelhos computacionais, os usos das mídias como possibilidade de educação à distância, o 

cinema como mero recurso audiovisual dentre outras. Quiçá seja essa visão histórica de 

apropriação das mídias de maneira instrumental a explicação de muitos professores, mesmo 
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sem terem consciência dessa perspectiva, para terem buscado desenvolver em suas práticas esse 

tipo de relação com as mídias. 

A terceira perspectiva, educar através dos meios, está ligada à expressão e produção no 

sentido de fazer, expressar e compartilhar. É a utilização da mídia como linguagem, como sendo 

aprender a “escrever” com a linguagem das mídias, objetivando a interação dos sujeitos com 

elas e promovendo o conhecimento criativo como forma de expressão e produção. “Tal 

perspectiva insere-se numa pedagogia funcional com concepção alfabética e expressiva, 

objetivando a interação dos sujeitos com as mídias e promovendo o conhecimento criativo de 

suas linguagens.” (FANTIN, 2005, p.11) 

É saber usar as técnicas, tecnologias, imagens, sons, diferentes textos para produzir 

cultura. Essa experiência de produção, além de possibilitar dominar o uso das ferramentas e 

seus recursos, proporciona a sensação de poder e autoestima quando os sujeitos são valorizados 

pela participação na construção da cultura e por se sentirem pertencentes a uma comunidade, 

alcançando o outro. Tudo isso é possível pela construção da identidade autônoma, do 

autoconhecimento e do aprimoramento da leitura do mundo. 

A produção de mídias é uma oportunidade de os estudantes realizarem uma imersão na 

aprendizagem por meio da exploração e da ação de modo criativo e expressivo a partir de suas 

próprias vozes, ideias e perspectivas. Aqui, as qualidades técnicas não são descartadas, mas não 

são o principal objetivo da produção, e sim empoderar o aluno para uma espécie de autoria em 

diálogo autônomo com o outro. 

 

A autoria de pensamento pressupõe espaços de liberdade que se constituem a partir 

da aceitação das diferenças e do prazer em pensar. E se constitui na medida em que o 

sujeito possa conceber-se diferente do outro e sinta-se autorizado por este outro a 

diferenciar-se. O prazer estará na descoberta da possibilidade de criar um objeto sobre 

o qual terá posse, podendo ainda autorizar ou não que seja conhecido pelo outro. 

(ANDRADE, 2002, p. 19) 

 

Entende-se que o desafio em sala de aula é fazer uso das mídias e tecnologias para criar 

condições para produção de cultura, desenvolvendo habilidades e sensibilidades para tal. Nesse 

processo de criação e autoria, a apropriação dos modos de operar torna o usuário produtor de 

mensagens, ativo e participativo e não somente receptor de criações alheias a ele, cunhando 

uma transformação na forma de produzir e consumir as produções midiáticas.  

Os exercícios práticos dentro da escola possibilitam ao aluno o fazer, o expressar e o 

compartilhar de forma responsável, ética e estética. A competência de saber relacionar com os 

outros, de socializar e de interagir de modo solidário, de colocar-se no lugar do outro, estar 



2 

53 
 

 

aberto às diferenças, além de outras competências que podem ser desenvolvidas em práticas de 

produção colaborativa nas quais e o aluno atua de modo participativo, manifesta opiniões, 

assume posições, elabora argumentos exercitando a autonomia, entendendo e respeitando o 

espaço, a opinião, o posicionamento e os argumentos do outro.  

Assim, sistemas de valores, de representações, de crenças, de modos de vida, dos papéis 

que devem ser assumidos em sociedade e modelos de comportamentos são compartilhados a 

partir da experiência e da visão de mundo de cada um, tornando espaço de debate, reflexão e 

de solução dos conflitos, construindo subjetivações de deveres e direitos para se viver 

socialmente. A negociação continuamente nesse fazer, expressar e compartilhar abre espaço 

para analisar e refletir acerca dos comportamentos que aparecem nas mídias e como se pode 

escapar da reprodução de comportamentos antiéticos, como invasão de privacidade, acesso não 

autorizado, direitos de propriedade, confidencialidade e privacidade dos dados e de uso das 

informações, segurança e demais desvios de condutas tão presentes nas relações atuais. 

Em síntese, pode-se dizer que a relevância em educar através dos meios é a de promover 

a criticidade a partir de uma abordagem criativa dos sujeitos numa realização prática de livre 

expressão e possibilitar a criação de culturas/conhecimentos alternativos. Nessa prática 

produtiva, a dimensão ética, estética e a autonomia como parte da “regra do jogo” ganham 

espaço para serem negociadas, refletidas, analisadas e construídas. 

Essas três perspectivas não se dão de forma estritamente separadas, elas se convergem 

o tempo todo, é questão de enfoque. Pode-se pensar numa espiral em que a crítica, a reflexão, 

a operação dos códigos e linguagens midiáticas, os domínios técnicos, a participação nas 

produções, o compartilhamento de forma ética, estética e responsável implicam o alcance dos 

fios, que segundo Fantin (2011), tecem a trama da educação para a mídia, denominado por ela 

de 4Cs: cultura, crítica, criação/criatividade e cidadania. 

A cultura está relacionada à expansão e diversidade dos repertórios culturais; a crítica 

trata-se de análise, reflexão e avaliação; a criatividade/criação refere-se à construção do 

conhecimento por meio da expressão e da comunicação; e a cidadania refere-se à cidadania 

instrumental e de pertencimento. Esses fios que tecem a mídia-educação levam ao entendimento 

de que se formam sujeitos que negociam os significados, que interagem com o objeto da cultura, 

que constroem conhecimentos, que são parte da produção humana e responsáveis por ela, ou 

seja, sujeitos espectadores, produtores, autores e cidadãos. 
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3.3 Formação em mídia-educação e as práticas pedagógicas 

Diante das questões expostas, aparecem os desafios enfrentados pela educação para que 

de fato a mídia-educação se efetive dentro da escola, a exemplos da formação de professores e 

o desenvolvimento de métodos pedagógicos apropriados para relacionar os princípios da mídia-

educação e práticas pedagógicas. E há, ainda, outras questões, também complexas, diretamente 

atreladas a esses desafios: a dificuldade de acesso por parte de estudantes e professores, tanto 

da escola pública quanto da escola privada e a falta de uma internet de qualidade bem como de 

aparelhos que permitam navegar no universo da mídia digital e que dependem de investimento 

público significativo para que possam ser superadas. Dados mais detalhados sobre a questão do 

acesso no Brasil podem ser encontrados no Relatório “TIC KIDS ONLINE BRASIL Pesquisa 

Sobre o Uso da Internet por Crianças e Adolescentes no Brasil”, publicado em 2019 pelo 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (cgi.br).  Nesse contexto, mesmo que o foco seja a discussão 

sobre a formação em mídia-educação e as práticas pedagógicas, é preciso ter clareza de que a 

pauta da formação e do acesso estão estritamente ligadas e são fundamentais na efetivação dos 

objetivos delineados pela mídia-educação de modo enriquecedor, maduro e pleno. 

Fantin (2014 – Tradução nossa)17, ao analisar os contextos, as perspectivas e os desafios 

da mídia-educação no Brasil, observa que certas necessidades sociais fazem surgir experiências 

com a mídia sem uma reflexão e teorização necessárias e, por outras vezes, práticas são 

realizadas sem serem denominadas como tal.  

 

No Brasil, apesar dos fortes investimentos recentes na introdução das TICs nas 

escolas, as políticas públicas para a formação de professores e a inserção curricular da 

educação para a mídia deixam muito a desejar. Embora a educação para a mídia tenha 

sido mencionada na Lei de Diretrizes e Bases (1996), nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1997), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para Escolas de Pedagogia 

(2006) e no Plano Nacional de Educação (2011), ainda não existe uma política 

nacional específica para o setor. Em suma, quando eles não estão ausentes do debate, 

as propostas relativas a esta questão revelaram-se ineficazes face ao desafio referido. 

(FANTIN, 2014, p. 5- tradução nossa) 

 

Atualmente há, também, como documento que normatiza a educação brasileira, 

trazendo referência de educação para a mídia, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, 

que aponta como uma das dez competências gerais da Educação Básica como sendo: 

 

Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de 

forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as 

 
17 FANTIN, M. Contexts, perspectives and challenges for Media Education in Brazil. In: ELEÁ, I. (Ed.). Agentes 

e vozes: um panorama da Mídia-Educação no Brasil, Portugal e Espanha. Portuguese/Spanish Edition. Nordicom: 

University of Gothenburg, 2014. 
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escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal 

e coletiva. (BRASIL, 2018, p. 9) 

 

Mediante o descompasso entre os investimentos, a menção nos documentos oficiais da 

educação e a construção de uma política concreta para implantação da mídia-educação na 

escola, Fantin (2014) destaca que parcerias entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros têm 

movimentado e dado visibilidade crescente à mídia-educação no cenário brasileiro e 

internacional.  

 

Assim, experiências de mídia-educação têm construído propostas que estão 

constantemente em reelaboração em documentos oficiais, movimentos organizados, 

eventos acadêmicos e encontros de promoção e divulgação de ideias, consolidando 

práticas e contribuindo para a construção deste campo em nosso país. (FANTIN, 2014, 

p. 2 – tradução nossa) 

 

Esses estudos têm colaborado para a percepção da necessidade de uma nova postura do 

professor e da educação diante dos novos desafios da atual cultura digital, como possibilidade 

de ultrapassar a visão utilitarista das mídias e tecnologias e implicando uma inclusão que seja 

também social, cultural e política. “Dessa forma é preciso repensar a formação de professores 

redimensionando os usos dos meios e ampliando a apropriação dos espaços de cultura buscando 

a diversidade e a abertura de fronteiras que o mundo da comunicação propicia.” (FANTIN, 

2009, p. 5) 

Partindo dessa visão de que se faz necessário repensar a formação de professores e a 

cultura digital, Fantin em parceria com Rivoltella, desenvolve uma pesquisa em Florianópolis 

e em Milão acerca dos Usos dos meios, os consumos culturais e a formação de professores em 

mídia-educação. No que se refere aos dados brasileiros, a pesquisa sugere que os professores 

fazem uso doméstico das tecnologias e mídias, mas não as inserem nas práticas educativas, 

mesmo quando a escola possibilita o acesso dessas ferramentas em seu espaço. 

Aparece, em seus estudos, que 100% dos professores possuem televisão, aparelhos de 

som e máquinas fotográficas, e 74,5% admitiram assistir TV diariamente, mas somente 43% 

destes fazem referências aos programas de televisão em sala de aula. Os mesmos 100% 

costumam fotografar ocasiões especiais, sendo que apenas 12% dizem nunca ter usado a 

fotografia na escola. Cerca de 95% possuem computadores conectados à rede de internet, 74,5% 

navegam diariamente e 96% possuem celular, 72,5% acessam a rede todos os dias. No que se 

refere ao computador, 86% usam com seus alunos, mas a maioria é para atividades de produção 
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de textos. O uso da internet em sala de aula é feito por 77% dos pesquisados e a maioria como 

fonte de pesquisa. Apenas 16% dizem ter usado celular em situações de ensino-aprendizagem. 

Quando questionados acerca das dificuldades para inserção das mídias e tecnologias 

como parte do processo pedagógico, a pesquisa aponta que: 

 

82% alegam a falta de conhecimentos específicos para trabalhar com os meios e as 

ferramentas; 74% indicam a falta de infraestrutura e condições de acesso; 66% dizem 

que falta formação inicial e continuada; 48% indicam a falta de tempo para aprender 

a usar; e 22% assinalam outras dificuldades. (FANTIN, 2009, p. 10) 

 

Nota-se a necessidade de mediações formativas para que o professor entenda o lugar 

das mídias e tecnologias no processo pedagógico, uma vez que os dados da pesquisa mostram 

um desacordo entre o fato de os professores possuírem equipamentos eletrônicos e digitais, 

hábitos consolidados de acesso e navegação na web, e o fato de que, quando se refere ao uso 

em sala de aula, os mesmos nãos os inserem em suas práticas apontando como dificuldade, para 

a maioria, o conhecimento específico para trabalhar com os meios e com as ferramentas. 

No que refere ao ensinar as novas mídias na escola, no plano didático, Rivoltella (2011) 

fala de superação da dicotomia entre a “escola oficial” versus a “escola paralela” da mídia, entre 

“cultura tradicional” versus a “indústria cultural”, procurando espaços praticáveis a partir de 

três níveis de competências: 

 

- O nível base das competências tecnológicas (aquisição de alfabetização midiática) - 

o nível intermediário das competências didáticas (saber usar as mídias como suporte 

para o ensino das disciplinas, em analogia com o que acontece na didática da língua 2 

com o CLIL – Content Language Integrated Learning) - o nível avançado das 

competências mídia-educativas (promover a reflexão e o sentido crítico sobre os seus 

usos e apropriações). Sobre esse último nível é importante que sejam desenvolvidas 

não apenas as competências funcionais para análises da mídia, mas também a 

produção midiática. (RIVOLTELLA, 2011, p. 14) 

 

Por competência, esse autor, ao analisar os principais paradigmas de referência, defende 

a ideia de não fechar o conceito e considerá-lo como um sistema complexo constituído de 

dimensões objetiva (natureza do saber fazer), intersubjetiva (capacidade de trabalho 

colaborativo) e subjetiva (cognitiva, volitiva e afetiva).  

Para que haja compreensão das competências necessárias aos profissionais que atuam 

no contexto escolar, é preciso mencionar dois perfis profissionais evidenciados por Rivoltella 

(2005): a mídia educador e o educomunicador. Quando se refere ao mídia-educador, esse autor 

está se referindo a “uma pessoa especialista nas ciências da educação e da comunicação que 
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tenha também competências de planejamento, coordenação e intervenção educativa no campo 

da mídia educação” (RIVOLTELLA, 2005, p. 4) tanto no espaço escolar como fora dele. 

O outro perfil, o educomunicador, é entendido a partir de referências europeias como 

sendo a “nova face que os profissionais da educação têm na medida em que eles se relacionam 

e trabalham com os meios: em uma sociedade da comunicação e da informação, nenhum 

educador pode prescindir de competências comunicativas, tornando-se por isso, um 

educomunicador.” (RIVOLTELLA, 2005, p. 4) Em ambos os profissionais, há características 

em comuns, como sendo: identidade de seu papel, capacidade de trabalhar entre comunicação 

e educação, competências de fazer projetos e coordenação. 

Esse autor lembra, ainda, que no contexto latino-americano, brasileiro principalmente, 

no qual o problema central é a mediação entre as diferentes culturas e seus desdobramentos, 

mais que um educomunicador esse profissional deveria ser chamado de mediador da 

comunicação cultural. Compreendido dessa forma, seria o professor que, além dos saberes e 

conhecimentos específicos de cada área, se apropriaria dos princípios da mídia educação no 

processo de ensino e aprendizagem para formação de sujeitos críticos, participativos, criativos, 

autônomos, produtores de valores simbólicos por meio do uso das tecnologias da comunicação 

e informação na educação. 

Ao que se refere à área de competência desses profissionais, Rivoltella (2005) evidencia 

que, esta perpassa, a capacidade de ler as imagens, competência central na tradição da mídia-

educação, mas vai além dela, uma vez que esse modelo de ensino ligado ao campo da semiótica 

coloca esse tipo de professor no centro do saber como no sistema escolar mais tradicional. 

 

Enfim, ter uma atenção demasiada ao texto significa não avaliar as modalidades nas 

quais os estudantes leem as mensagens dos meios e como apropriam-se deles: é 

importante não esquecer que a sala de aula é um ambiente artificial e que as condições 

reais de consumo são muitos diferentes, feitas de notas, de trocas dialógicas, de 

relação entre atividades de consumo e outras práticas das quais a vida cotidiana é feita. 

(RIVOLTELLA, 2005, p. 4) 

 

Seguindo as indicações da pesquisa sociológica, esse autor afirma que o professor deve 

integrar a análise do texto com a análise do consumo. Nessa perspectiva, é possível estudar as 

práticas com as quais cada sujeito apropria-se dos conteúdos e dos meios, compreendendo a 

importância dos contextos sociais e culturais no processo de apropriação, além de perceber a 

razão de os efeitos dos meios não serem os mesmos sobre todos os tipos de público. Defende, 

ainda, que agregado a essas análises também faz parte dos procedimentos do professor 

desenvolver “metodologias para leitura dos contextos; planejamento da intervenção formativa; 
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técnicas para gestão da aula e dos grupos; competência de tutoria e avaliação; conhecimento 

das linguagens e dos processos dos meios; e metodologias e práticas didáticas,” (Rivoltella, 

2005, p. 7) que ele denomina “kit do formador” (competências básicas do professor 

contemporâneo). 

A formação do professor, nessa realidade, está para além dos saberes e conhecimentos 

específicos de cada área, tornando-se um pressuposto necessário a todos os educadores 

alcançarem as competências para lidar com a educação nesse contexto social. Isso porque esse 

autor defende como centralidade a transformação da autonomia do uso em competência, pois 

saber usar os meios não significa ser mais crítico: “[...] não é a mesma coisa saber navegar na 

internet e saber o que estamos fazendo quando navegamos na internet: ter um skill, uma simples 

habilidade, não é o mesmo que ser competente.” (Rivoltella, 2005, p. 7) 

Desse modo, esse autor fala de metacompetências, que podem ser entendidas como um 

saber do saber, ou seja, “capacidade de organizar as diferentes dimensões” que deslocam a 

atenção educativa do foco sobre as tecnologias de produção e de sistemas de signos para uma 

atenção sobre as tecnologias de si. Para tal, o foco está no explicitar e problematizar as 

competências tácitas (as pessoas não têm consciência do seu conhecimento), desenvolver 

capacidade de reflexão (controle sobre os processos nos quais estão envolvidos) e aprimorar a 

competência das competências (mobilizar os conhecimentos que produzem consciência).  

Lyana Thédiga de Miranda, doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa 

Catarina, e Fantin (2018, p. 58), ao abordarem a competência midiática, a analisam a partir da 

perspectiva social, considerando-a como conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para 

a criação participativa nos novos padrões comunicativos no espaço educativo e sociocultural. 

Isso significa “não só considerar o entrelaçamento dos saberes formais e informais na escola, 

mas compreender o ponto de vista de outras pessoas a fim de entendê-lo e enfatizá-lo em 

situações de interação.” Desse modo, apontam três aspectos considerados fundantes da 

perspectiva social das competências midiáticas: a adoção da perspectiva qualitativa e 

ecossistêmica da comunicação, a apropriação do conceito de competência para além do caráter 

individualizante e as aprendizagens situadas. 

Segundo essas autoras, o primeiro aspecto está ligado a uma compreensão da 

comunicação como uma ação menos mecânica e determinista, percebendo-a como um diálogo 

que é construído no contexto da ação. Quando pensam numa competência para além do caráter 

individualizante, estão se distanciando da ideia de competência como um conjunto de destrezas 

mecânicas e individualistas presentes no mundo do trabalho e dos negócios, e apontam que: 

 



2 

59 
 

 

Entendemos que ser competente no contexto da cultura digital abarca não só saber 

buscar, selecionar, interpretar, produzir e socializar informações e conhecimentos. 

Mas também saber comunicar e interatuar, o que envolve a capacidade de lidar com a 

complexidade de modo colaborativo. Isso engloba desde a capacidade de 

experimentar o estado interior de outra pessoa, até compreender seus próprios 

sentimentos e pensamentos imersos em situações socialmente complexas. 

(MIRANDA; FANTIN, 2018, p. 59) 

  

E, nesse sentido, chega-se ao terceiro aspecto, entendendo a aprendizagem como sendo 

compartilhamento das experiências com possibilidades de múltiplos textos, combinações e 

interligações. “Com esse cenário, entendemos que a metodologia didática adotada deva buscar 

fomentar tanto as competências midiáticas quanto as relacionais, considerando as 

particularidades e singularidades socioculturais dos diversos contextos.” (MIRANDA; 

FANTIN, 2018, p. 59) Entender a formação de professores para uma competência midiática, a 

partir dessa perspectiva, abre caminhos para um agir competente em sala de aula, para uma 

cultura participativa, abrindo espaços para negociação e compartilhamento dos conhecimentos 

socioculturalmente constituídos. Então, o professor precisa alfabetizar-se nas “múltiplas 

linguagens” como possibilidade para alcançar as competências midiáticas. 

 

Pois, em que medida o sujeito estará alfabetizado se não for capaz de ver, interpretar 

e problematizar as imagens da TV, de assistir e entender aos filmes, de analisar as 

publicidades criticamente, de ler e problematizar as notícias dos jornais, de escutar e 

de identificar programas de rádio, de saber usar o computador, navegar nas redes e de 

produzir outras representações através de diversas mídias? Assim, estas e outras 

mídias não podem mais estar excluídas de um processo de alfabetização e além da 

capacidade de decodificar e codificar mensagens, de interpretar, de compreender e de 

produzir [...]. (FANTIN, 2007, p. 5) 

 

Entende-se que o professor alfabetizado, se por um lado é capaz de usar técnicas de 

decodificação das mensagens, de definir em nível amplo que tipo de representações estão 

presentes nas produções midiáticas e de compreender o domínio e o poder presente nas 

produções, por outro, deve apropriar da própria mídia para criar mensagens, representações e 

relações de poder alternativos.  

Douglas Kellner, Catedrático de Filosofia da Educação, Ciências Sociais e Educação 

Comparada da Universidade da Califórnia – EUA, e Jeff Share, conselheiro do programa de 

Formação de Professores da Universidade da Califórnia – EUA (2008, p. 705), com base nos 

estudos culturais e na teoria crítica, propõem uma alfabetização crítica da mídia.  

 

[...] um grande desafio no desenvolvimento da alfabetização crítica da mídia resulta 

do fato de que ela não é uma pedagogia, no sentido tradicional, com princípios 

firmemente estabelecidos, um cânone de textos e procedimentos de ensino testados e 

aprovados. Ela requer uma pedagogia democrática, que envolva professores 
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partilhando o poder com os alunos e unindo-se a eles no processo de desvendar mitos, 

desafiar a hegemonia e buscar métodos para produzir sua própria mídia alternativa.  

 

Pensar na formação de professores a partir desse entendimento de alfabetização envolve 

um espaço formativo colaborativo, democrático e dialógico para que se aprenda e se ensine uns 

aos outros, pois “o material da cultura midiática é tão polimórfico, polivalente e polissêmico 

que requer sensibilidade para diferentes leituras, interpretações, percepções das complexas 

imagens, cenas, narrativas, significados e mensagens da cultura midiática.” (KELLNER; 

SHARE, 2008, p. 705) Poderia ser um facilitador não só à apropriação instrumental e à 

compreensão do potencial pedagógico dos meios como também à aquisição de competências 

midiáticas e relacionais, pois tais competências seriam construídas no contexto da ação a partir 

da participação de todos.  

Outra autora que pensa acerca das competências de um professor contemporâneo é 

Lenice Lúcia Cauduro da Silva, professora e assessora pedagógica na Secretaria Municipal de 

Educação de Santa Catarina (2011), que apoia-se no conceito de metacompetência de Rivoltella 

para afirmar que as formações de professores precisam promover, não um novo perfil, mas 

novas competências profissionais, uma vez que “não é mais possível pensarmos em um 

professor desconectado das tecnologias no processo pedagógico nem se justifica mais a 

dicotomia uso pessoal x uso profissional das mídias.” (SILVA, 2011, p. 84-85) 

Assim, além de referenciar as metacompetências de Rivoltella, essa autora elenca outras 

competências levantadas pelo grupo de estudos Pesquisa e formação em mídia-educação 

(2010)18 e destaca, também, as competências apontadas por Masetto19 (2009) como sendo 

fundamentais para o professor que se propõe a trabalhar com, sobre e através dos meios: partir 

dos contextos da própria escola, analisando-a, interagindo com as problemáticas e buscando 

alternativas de acordo com as possibilidades, conhecimento das mídias, linguagens, textos 

diversos, lógica de produção e de consumo, sabendo usá-las, operá-las e trabalhando na 

perspectiva de multilinguagens; planejar intervenções formativas a partir do trabalho 

colaborativo com os demais da comunidade escolar, sabendo ensinar, aprender e expressar no 

espaço digital; ter habilidade para autogestão na comunicação e por fim conhecer os caminhos 

para realização de uma pesquisa científica.  

 

 
18 Essas competências, segundo a autora, foram apresentadas no III Seminário de Pesquisa em Mídia-educação. 

Para melhor compreensão ver Silva (2011, p. 85) 
19 Marcos Tarciso Masetto é professor titular do departamento de Fundamentos de Educação e do Programa de 

Pós-Graduação em Educação: Currículo da PUC-SP. Professor associado aposentado da USP. 
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[...] para a compreensão do modo como utilizam o conhecimento científico, como 

resolvem situações incertas e desconhecidas, como elaboram e modificam rotinas, 

como experimentam hipóteses de trabalho, como utilizam técnicas e instrumentos 

conhecidos e como recriam estratégias e inventam procedimentos e recursos. (SILVA, 

2011, p. 88) 

 

Essa forma de promover a formação continuada é uma das grandes oportunidades para 

angariar novas competências profissionais, permitindo identificar e analisar a partir da realidade 

de cada professor as problemáticas que envolvem sua atuação, bem como encontrar alternativas 

para superá-las. E com esse entendimento, a autora apresenta pontos importantes em seu estudo 

ao identificar que as dificuldades mais evidenciadas encontradas pelos professores para 

trabalhar com os meios e com as ferramentas na sala de aula e/ou na escola é a falta de tempo 

e de formação. Nessa realidade, “ficou evidente ao longo da pesquisa que a limitação no uso 

das mídias e das tecnologias no processo pedagógico acontece principalmente porque o 

professor não conhece as potencialidades das tecnologias digitais.” (SILVA, 2011, p. 149) 

Mediante tal descoberta defende a construção de espaços/tempos para reflexão e 

discussão em busca de maior conhecimento em relação à problemática de modo a construir 

planejamentos coletivos, socialização das práticas existentes e estímulo por parte da equipe 

pedagógica da escola para pensar as questões das mídias na educação. Para tanto, em tempos 

de comunicação digital em rede é necessário construir propostas outras pedagógicas, mais 

adequadas ao novo momento. 

 

A mescla das possibilidades na formação, presencial e online, o que podemos 

denominar de modalidade blended, seria uma opção adequada ao momento em que 

vivemos. Afinal, o processo ensino-aprendizagem online ainda não está devidamente 

explorado na formação de professores e muito menos na educação escolar. Além 

disso, a multiplicidade de códigos linguísticos oferecidos pela tecnologia digital 

(textos, hipertextos, imagens, sons, animações) pode favorecer estilos singulares de 

aprendizagem que muitas vezes não acontece numa situação presencial. (SILVA, 

2011, p. 152) 

 

Cria-se a possibilidade de potencializar a comunicação entre os sujeitos, favorecendo 

trocas instantâneas, promovendo a produção coletiva do conhecimento, encurtando tempo e 

distância e possibilitando uma construção do saber de maneira mais horizontal, alcançando 

contextos além dos muros da própria escola. Isso criaria uma cultura de uso das tecnologias e 

mídias como fonte de informação para a construção e socialização do conhecimento e 

ampliação das relações entre sujeitos e instituições. 

Percebe-se que a mudança de postura do professor mediante o uso das tecnologias e 

mídias como possibilidades pedagógicas ainda possui um longo percurso pela frente, mas que 
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caminhos vêm sendo abertos a partir de vários pontos, sendo um deles, a formação de 

professores por meio de uma produção coletiva do conhecimento e do trabalho colaborativo 

dialógico numa troca de experiências.  

Nota-se que há uma defesa de formação do professor para que se possa entender como 

se apropriar das mídias e tecnologias no processo pedagógico, fazendo-se necessários tanto os 

espaços do meio acadêmico quanto os trabalhos colaborativos para que se possa adquirir 

competências educativas, midiáticas e relacional num trabalho permissível para educar com, 

sobre e através dos meios na produção do conhecimento de cada área ou em um projeto sobre 

mídias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

63 
 

 

4 Diálogo e práticas colaborativas 

Nesse capítulo, com auxílio da literatura, as principais reflexões, ideias e proposições 

foram levantadas para compreensão da organização de práticas de relação coletiva horizontal, 

bem como de suas potencialidades e das principais dificuldades na organização do trabalho 

docente que envolve o trabalho colaborativo.  

Como proposição, o diálogo foi eleito como fator fundamental para esse tipo de relação 

coletiva. Suas características possibilitam mudanças para o entendimento da importância do 

outro, com sua percepção de mundo, para construção de um saber que é ao mesmo tempo 

individual e coletivo, contribuindo com as transformações educacionais e sociais. O que se 

pretende, aqui, é compor uma reflexão que explicite a ideia de que um trabalho que envolve 

relações horizontais torna-se possível de ser estabelecido baseado na dialogicidade. 

4.1 O diálogo na práxis educacional colaborativa 

Eleger o diálogo como elemento central no processo coletivo colaborativo, promove 

uma reflexão acerca dessa palavra que é uma das fundamentações para a dinâmica educacional. 

Ao apresentar reflexões entorno da essência do diálogo, Freire (1987; 1997) o considera como 

cerne da educação, como possibilidade de transformação, de criação, de aprendizagem e de uma 

sociedade mais igualitária ao tratar dos elementos constitutivos do diálogo e dos elementos 

relacionados a sua existência, concebendo-o como elemento central na orientação de relação 

educacional colaborativa.  

Para Freire (1987), o diálogo, como fenômeno humano, é em essência palavra que é 

constituída de ação e reflexão (práxis). “Não há palavra verdadeira que não seja práxis.” 

(FREIRE, 1987, p. 50) Isso significa que reflexão sem ação não gera diálogo e sim verbalismo 

e, ao contrário, ação sem reflexão se trata de ativismo, ação pela ação, não de diálogo. 

“Qualquer destas dicotomias, ao gerar-se em formas inautênticas de existir, gera formas 

inautênticas de pensar, que reforçam a matriz em que se constituem.” (FREIRE, 1987, p. 50) 

Para esse autor, as palavras verdadeiras devem ser pronunciadas: “existir, humanamente, é 

pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 

aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar.” (FREIRE, 1987, p. 50) São esses 

elementos que constituem o diálogo: a práxis e a pronúncia. 

Nessa linha de pensamento, esse autor conceitua o diálogo como encontro de homens 

que pronunciam o mundo mediatizado pelo próprio mundo. É esse pronunciamento que 

possibilita um caminho pelo qual os homens produzem significação humana. “Se é dizendo a 
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palavra com que, ‘pronunciando’ o mundo, os homens o transformam, o diálogo se impõe como 

caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Por isto, o diálogo é uma 

exigência existencial.” (FREIRE, 1987, p. 51)  

Dessa maneira, segundo o autor, o diálogo não é possível quando é sozinho ou numa 

relação na qual um sujeito ordena ao outro. Não se trata de um ato de depositar ideias de um no 

outro, de doação do pronunciar de uns a outros ou troca de ideias a serem consumidas, muito 

menos de discussão, polêmica em tentativas de imposição de verdade de um ou outro sujeito, e 

também não se trata de um instrumento de um sujeito para conquista do outro. Ao contrário, 

Freire (1987) destaca como elemento relacionado à existência do diálogo uma ação conjunta 

das pessoas envolvendo o amor, a humildade, a fé, a confiança, a esperança e a criatividade.  

Na perspectiva desse autor, o amor está relacionado à ação de estar comprometido com 

o mundo e com o outro, num ato de coragem e compromisso, “se não amo o mundo, se não 

amo a vida, se não amo os homens, não me é possível o diálogo.” (FREIRE, 1987, p. 51) E 

nessa relação de amor, de diálogo, não cabe a arrogância e posicionamentos de não aceitar as 

diferenças, de não perceber em si a ignorância, de não admitir que não somos donos da verdade 

e em acreditar que o saber é privilégio de sujeitos seletos ou que somos autossuficientes. Esse 

tipo de comportamento não é compatível com a humildade que se refere ao reconhecimento de 

que todas as pessoas têm algo a contribuir, são capazes, sem se sobreporem umas às outras. 

A fé está relacionada à crença no poder de fazer, refazer, criar e recriar de todas as 

pessoas e se, há fé, a confiança se instaura, forjando uma relação verdadeira em que a palavra 

coincide com o ato. “A confiança implica no testemunho que um sujeito dá aos outros de suas 

reais e concretas intenções.” (FREIRE, 1987, p. 52) Quanto à esperança, está ligada ao confiar 

na possibilidade de transformação das relações e da sociedade. Outro elemento é a criticidade 

que proporciona uma aprendizagem de diferentes perspectivas. “Este é um pensar que percebe 

a realidade como processo, que a capta em constante devenir e não como algo estático.” 

(FREIRE, 1987, p. 53) Todos esses elementos relacionam-se entre si dentro de uma relação 

dialógica permitindo avanço individual e coletivo. 

Outros elementos importantes relacionados à prática do diálogo refletido por Freire 

(1997) são a perspectiva democrática e o silêncio, permeados pela diversidade. A perspectiva 

democrática possibilita o “eu” pensar no outro, entendendo que ele tem algo a nos ensinar. 

“Enquanto relação democrática, o diálogo é a possibilidade de que disponho de, abrindo-me ao 

pensar dos outros, não fenecer no isolamento.” (FREIRE, 1997, p. 61) Isso está na práxis do 

autor ao se abrir para ouvir todos que, de uma forma ou de outra, estavam ligados ao seu espaço 

de atuação, seja na escola ou com as classes populares.  
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O silêncio como base do diálogo pode ser visto também na sua forma de lidar nas 

relações que se estabelece com outras pessoas. Para esse autor, o diálogo só acontece quando 

todos têm o direito de fala, como exemplo ao se silenciar mesmo quando camponeses chilenos 

acreditavam que o direito de fala deveria ser do educador. 

 

E foi à custa de ouvir discurso assim que aprendi que, para o(a) educador(a) 

progressista não há outro caminho senão assunto o “momento” do educando, partir de 

seu “aqui” e de seu “agora”, somente como ultrapassa, em termos críticos, com ele, 

sua “ingenuidade”. Não faz mal repetir que respeitar sua ingenuidade, sem sorrisos 

irônicos ou perguntas maldosas, não significa dever o educador se acomodar a seu 

nível de leitura do mundo. FREIRE, 1997, p. 23) 

 

 Entende-se que, para esse autor, a construção de uma relação coletiva, numa 

perspectiva democrática, no saber ouvir, proporciona um aprendizado crítico e rico por meio 

de uma diversidade de perspectivas, em diálogo, pois quanto mais diversa for a relação 

dialógica maior serão aprendizado e a possibilidade de transformação dos sujeitos, da realidade 

e de construção de uma sociedade mais igualitária.  

Luiz Síveres, professor do programa de Mestrado e Doutorado em Educação da 

Universidade Católica de Brasília, (2016) ao refletir sobre o diálogo, afirma que para além de 

exercer um papel de instrumentalidade para a informação e para a comunicação, o diálogo é um 

princípio instituidor da existência humana e uma mediação para a construção do conhecimento. 

Etimologicamente de raiz grega, dia-logos, possui uma “conexão entre o discurso e a prática, 

uma vinculação entre o pensamento e o sentimento, e uma interação entre a razão e a 

experiência.”  (SÍVERES, 2016, p. 15) 

Para esse autor, o diálogo constitui-se como via indicada para superar a 

despersonalização do ser humano e a instrumentalização da educação, propondo o princípio 

dialógico e o processo de dialogicidade como possíveis meios de vinculação dos diversos 

sujeitos educativos e integração das distintas finalidades educacionais. O princípio dialógico 

exposto por Síveres (2016) está referenciado na filosofia de Martin Buber (1878-1965), 

compreendido como plenitude da condição humana que se dá numa infinidade de relações e 

encontros dialogais (inter-humana) presentes na prática dialógica pautada em características 

como a reciprocidade, a responsabilidade e a alteridade. 

Já o processo de dialogicidade está em Paulo Freire (1929-1997), apresentado pelo autor 

como uma exigência existencial que se dá na relação entre o sujeito consigo mesmo, com o 

outro e com o mundo. Nessa relação, há o desenvolvimento de uma consciência plena da 
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humanidade e a transformação da sociedade por meio de uma percepção problematizadora da 

realidade numa sinergia entre a ação e a reflexão constituindo uma prática da liberdade.  

 

Compreende-se, enfim, que o projeto educativo é essencialmente um processo 

dialogal, que se estabelece na relação entre sujeitos, que mediados pela realidade e 

pelos fenômenos, buscam articular o ser e o agir para promover uma educação 

humanizadora e libertadora. Para isso, estaria se sugerindo a retomada do princípio 

dialógico como uma experiência existencial e o processo da dialogicidade como uma 

prática da liberdade. (SÍVERES, 2016, p. 28) 

 

Para esse autor, a partir dos aspectos antropológico, epistemológico e pedagógico, o 

diálogo, por várias vezes, ao longo da história, se mostrou eficaz para romper com projetos que 

não avançavam, justificando sua aposta no mesmo para “evolução” da educação. A dimensão 

antropológica constitui a condição humana e qualifica sua existência por meio de uma prática 

que envolve uma interação que se estabelece consigo mesmo, com os outros, com a natureza e 

com o transcendente. Assim, requer uma disposição de escuta, de verbalização da palavra e de 

expressão do símbolo, do gesto ou da metáfora. 

Considerada por Síveres (2018) como a primeira expressão do diálogo, a escuta a partir 

do silêncio transforma-se num processo de interioridade ao transgredir toda a lógica da 

verbalização. No que se refere à palavra como diálogo, inerente à condição humana, esta 

demonstra intencionalidades, tonalidades e expansividade podendo ser partilhada, refletida ou 

discutida. O símbolo, o gesto ou a metáfora permite olhar para além daquilo que está sendo 

apresentado. Tudo isso constitui a integralidade do ser humano.  

Como expressão epistemológica, para esse autor, o diálogo se constitui de incertezas, 

de questionamentos, admitindo o não saber (princípio socrático só sei que nada sei), e na 

relação dialógica entre os interlocutores algumas “verdades” são admitidas. A evolução do 

conhecimento e do pensamento também se deram no diálogo articulando os diversos saberes 

produzidos pela humanidade. 

No que se refere ao aspecto pedagógico, Síveres (2018) afirma que o diálogo possibilita 

a práxis (articulação entre teoria e prática, racional e atitudinal, o refletir e o fazer), uma 

comunicação com a intimidade (interiorização) e com o comunitário (agrupamentos sociais) e 

uma formação integral e integradora ao ser criativo, reflexivo e propositivo. É nesse sentido 

que a cultura do diálogo é proposta como possibilidade de contribuição nas relações 

educacionais. 

 

O diálogo, além de inaugurar um ato comunicativo com o outro e de problematizar a 

realidade, tem a capacidade de indicar as possibilidades de mudança e contribuir com 
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as transformações sociais. Neste sentido, as perspectivas dialogais são, justamente, a 

oportunidade para indicar o sentido existencial do ser humano e para o significado 

social que os distintos grupos poderiam vivenciar na conjuntura da sociedade 

contemporânea. [...] considerar o diálogo num contexto educacional poderia 

potencializar uma interação humana por meio da diversidade de relações pessoais e 

sociais, mas possibilitaria, ainda, o desenvolvimento de uma consciência democrática 

por meio de um pensamento crítico e criativo, e poderia proporcionar um processo 

educativo pautado numa relação dialógica e dialética. Estes aspectos poderiam 

contribuir, enfim, com uma proposta educacional mais dialógica porque o diálogo 

estaria sendo compreendido numa perspectiva pedagógica. (SÍVERES, 2018, p. 31) 

 

Mateus Esteves-Vasconcellos, pesquisador independente, (2014) e Maria José Esteves 

de Vasconcellos, professora, consultora, palestrante sobre o Pensamento Sistêmico Novo-

Paradigmático e sobre a Metodologia de Atendimento Sistêmico (2015), ao falarem das práticas 

sistêmicas20, apresentam a palavra conversação, ao invés de diálogo, como forma de relação 

entre os participantes nesse tipo de prática.  Para Esteves de Vasconcellos (2015, p. 21), a rede 

de conversação viabiliza “[...] o entrecruzamento das diversas perspectivas trazidas pelos 

participantes” acerca da situação problema, baseada no respeito mútuo e na legitimação do 

outro. Dessa maneira, os participantes são agentes de um processo de coconstrução de soluções, 

gerando um contexto de autoria colaborativa onde todos têm o direito à voz. 

A mesma afirmação é feita por Esteves-Vasconcellos (2014) ao se referir a um encontro 

conversacional coordenado por um profissional sistêmico. “[...] todos podem participar de uma 

forma comum e colaborativa da conversação, coconstruindo novas e surpreendentes descrições 

e explicações para o problema, que fogem às conversações diagnósticas, acusatórias, 

patologizantes ou meramente interpretativas.” (ESTEVES-VASCONCELLOS, 2014, p. 68) 

Acredita-se que dessa maneira todos envolvidos nas conversações são agentes ativos de 

mudanças sem a dependência de um “especialista”. Compreende-se que o foco do “profissional 

sistêmico” está em criar um contexto de colaboração, mediando os conflitos relacionais devido 

aos pensamentos antagônicos, na produção de um novo contexto em que os participantes 

cheguem a acordos consensuais, sejam em decisões, planejamento, execuções ou em 

recebimento das soluções ou ainda qualquer outro papel exercido.  

 

Para participar dessa rede de conversações não se levariam em conta as definições 

atribuídas às pessoas, seus “papéis”, suas posições ou suas funções com respeito às 

demais. Ao contrário, imaginemos que as pessoas que participem dessas conversações 

se reconheçam, umas às outras, como legítimas participantes dessas conversações 

simplesmente porque elas fazem parte das relações sobre as quais se conversa. 

(ESTEVES-VASCONCELLOS, 2014, p. 65) 

 
20 São práticas baseadas no pensamento sistêmico que, diferentemente do paradigma tradicional da ciência, dá 

lugar a novos pressupostos: complexidade e instabilidade em todos os níveis da natureza e intersubjetividade como 

condição de construção do conhecimento do mundo. (Esteves-Vasconcellos, 2005; 2014; 2015) 
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Para tanto, esse é um processo que carece de construção para o entendimento de todos, 

de que os participantes podem e devem exercer qualquer papel ou posição diante da situação 

problema, alternando-se de acordo com todos os envolvidos. “[...] todos os elementos 

participam de forma igual, apesar da existência concreta de quaisquer outros tipos de relação, 

posição, funções, papeis etc.” (ESTEVES-VASCONCELLOS, 2014, p. 68) A grande 

preocupação está em levantar questionamentos e reflexões como formas de intervenções para 

pensar e repensar supostas “verdades” ancoradas em paradigmas tradicionais. 

Esse autor nomeia esse tipo de relação de conversações transformadoras, pois os 

contextos de poder são extintos sem o aparecimento de uma figura que define o que é verdadeiro 

ou não e o que é melhor ou não para outras pessoas. “[...] não o farão como uma imposição 

vinda de fora, como uma interação instrutiva, nem como resultado de um treinamento ou de 

uma reciclagem” e, ao se referir ao velho dizer sobre relações humanas, “não deveria dar peixes, 

mas ensinar a pescar”, afirma que: “melhor do que ensinar a pescar, poderá ser ‘conversarmos 

(de uma forma diferente) sobre pescaria’.” (ESTEVES-VASCONCELLOS, 2014, p. 70) 

A partir desse entendimento acerca de relação humana como prática dialógica, as 

conversações nas práticas sistêmicas assumem esse lugar de viabilizar uma teia de perspectivas 

acerca da verdade que as pessoas constroem para si próprias, de maneira consensual, 

construindo conhecimentos de autoria coletiva, portanto, dialógica. Assim, analisando essas 

reflexões sobre o diálogo, entende-se que esse processo dialogal vai se dar somente nas relações 

horizontais com abertura à diversidade, com aceitação das diferenças, consentida a oposição de 

ideias e admitindo pensamentos antagônicos, despertando novas perspectivas, novos olhares, 

conhecimentos, sentidos e significados embasados por uma reflexão crítica, como é pensado 

em trabalhos colaborativos. 

4.2 Trabalho Colaborativo 

A colaboração está relacionada às atividades realizadas em grupo, que rejeitam a 

hierarquia e o autoritarismo como modo de relação entre os pares, e têm se tornado relevantes 

dentro da educação como possibilidade de produção do conhecimento. A essência e a 

organização da colaboração perpassam por uma escolha motivada por interesses variados que 

beneficiam um grupo como um todo.  

Trata-se de um comprometimento conjunto e voluntário para alcançar objetivos a partir 

de um trabalho com maior reciprocidade, equidade e com tomada de decisões em conjunto. “Na 
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colaboração, cada indivíduo participa da maioria das decisões: escolher a meta, definir as 

estratégias, definir as tarefas, avaliar o resultado; e o faz consciente de que é algo realmente 

importante para ele, algo que tanto beneficia o grupo como um todo, quanto a ele diretamente.” 

(FERREIRA, 2003, p. 82) 

Segundo Ana Cristina Ferreira, professora do departamento de Educação Matemática 

da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP, os trabalhos colaborativos podem se mostrar 

um rico contexto de aprendizagem tanto para o profissional, ao posicionar a ação docente como 

centralidade aguçando deliberações e diálogos que podem levar a uma reorganização dos 

saberes e das práticas individuais, quanto sobre como melhorar o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Michael Fullan, professor da Universidade de Toronto, Canadá, e Andy Hargreaves, 

diretor de Chenine (Mudança, Engajamento e Inovação em Educação) da Universidade de 

Ottawa, no Canadá, e professor emérito do Boston College, EUA (2000), ao estudarem as 

características que as culturas de trabalho conjunto podem adquirir nas escolas, diferenciam 

três formas de colaboração e alertam que nem todo trabalho em conjunto constitui culturas 

colaborativas: 

 

A simples existência de colaboração não deve ser confundida com a consumação de 

uma cultura de colaboração. Algumas vezes, é melhor evitar alguns tipos de 

colaboração, pois estes constituem perda de tempo, tendo um impacto limitado. 

Outras ainda devem ser entendidas somente como etapas a serem ultrapassadas, na 

busca de formas mais ambiciosas. (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 71) 

 

Em escolas em que há presença de subgrupos com poucas conexões e por vezes 

competitivos, lutando por supremacia e posições, onde a lealdade está no individual e para com 

alguns colegas, os autores chamam colaboração balcanizada. Outro problema para a 

colaboração é nomeado por eles de colaboração confortável para se referir ao trabalho em 

conjunto de professores que não atingem a sala de aula: uma ação conjunta artificialmente 

fabricada, limitando-se a conselhos, troca de atividades, compartilhamento de materiais e dicas, 

não abarcando as práticas reflexivas sistemáticas, o foco está no imediato.  

Têm-se ainda as colaborações eficientes: 

 

As colaborações eficientes operam no mundo das ideias, no exame crítico, das práticas 

existentes, na busca de alternativas melhores e no trabalho árduo em conjunto que 

busca implementar melhorias e avaliar seu mérito. Acreditamos que isso constituirá 

um dos principais desafios futuros para o trabalho cooperativo e para o 

desenvolvimento profissional. (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 76) 

 



2 

70 
 

 

Para Ana Maria Boavida, da Escola Superior de Educação de Setúbal, Portugal, e João 

Pedro da Ponte, do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal (2002), a 

natureza do processo colaborativo é dada a partir de uma base comum a todos os envolvidos, 

sustentada por um objetivo geral ou pelo menos por um interesse comum. Os interesses 

individuais também existem, contudo eles não sobrepõem o do grupo. As formas de trabalho e 

de relacionamento são baseadas na ideia de que todos têm algo a dar e algo a receber, 

mutualidade, não significando uma igualdade absoluta, mas todos os participantes têm um papel 

reconhecido e se beneficiam com o processo. Há uma abertura no modo como se relacionam, 

assumindo responsabilidades conjuntas, respeitando as diferenças e particularidades nas 

soluções para os problemas.  

Esses autores apontam, ainda, elementos de processos colaborativos cuja importância a 

literatura tem enfatizado, como a tendência em defender que mesmo tendo objetivos comuns, 

os participantes têm de assumir um mínimo de protagonismo para não exercerem o papel de 

fornecedores de dados. Além da mutualidade e do equilíbrio na participação das atividades e 

nos benefícios, assumindo uma natureza de interação que respondem ao objetivo comum, 

respondem uns aos outros, aprendem uns com os outros e negociam a sua relação.  

A necessidade de confiança desenvolvida pelo clima de respeito e cuidado também é 

enfatizada. Outro elemento é o diálogo como instrumento de confronto de ideias e de construção 

de novas compreensões, pois vozes decorrentes de experiências, conscientes de que nenhuma 

ideia é definitiva, se misturam a outras vozes distintas, produzindo efeitos para além do 

consenso. A negociação sempre necessita estar presente, partilhando o poder para definir o 

modo de trabalho, de relacionamento, dos conceitos fundamentais, as prioridades dentre outras 

negociações.  

Quando se refere ao trabalho colaborativo, Maria do Céu Roldão, professora da 

Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa, Porto, Portugal 

(2007), vai, também, alertar que colocar um grupo de pessoas diante de uma tarefa coletiva não 

caracteriza necessariamente um trabalho colaborativo. O essencial desse tipo de trabalho está 

no plano estratégico e no plano técnico.  

 

Estrutura-se essencialmente como um processo de trabalho articulado e pensado em 

conjunto, que permite alcançar melhor os resultados visados, com base no 

enriquecimento trazido pela interação dinâmica de vários saberes específicos e de 

vários processos cognitivos em colaboração. (ROLDÃO, 2007, p. 27) 
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Essa autora não só reconhece a importância desse tipo de trabalho como afirma que se 

faz necessário ser organizado de tal forma que permita verdadeiramente alcançar o sucesso 

pretendido, que possibilite estimular o máximo de potencialidades de todos os participantes, 

sem limitar-se à participação de alguns, almejando que a produção coletiva do conhecimento 

seja alimento para todos avançarem no saber. Ela destaca, ainda, que não é tudo que é 

comunitário, existindo momentos de preparo individual para o coletivo:  

 

Trabalhar colaborativamente implica que cada indivíduo tenha um contributo a dar 

que tem de ter o seu processo de construção individual e singular, que requer também 

tempos e modos de trabalho individuais. [...], mas que se concebe na lógica do 

regresso ao contributo para o todo, e ao confronto com os outros, como matriz regular 

de produção de conhecimento [...]. (ROLDÃO, 2007, p. 28) 

 

É possível compreender o trabalho individual como compromisso e engajamento com o 

trabalho coletivo uma vez que, estudando, aumenta possibilidade de questões serem levantadas 

ou possíveis respostas encontradas, dando abertura para o debate e a interação com outros 

saberes, especialidades e pontos de vista, no coletivo.  

Na colaboração, há oportunidade de todos ganharem num trabalho de suporte mútuo, 

com possibilidade de construção de um contexto organizacional formado por alianças que 

compartilham o poder, com ações que ampliam a competência e modificam o agir na solução 

dos problemas ou objetivos propostos. Isso pode ser lido no entendimento de colaboração 

defendido por Ferreira (2003), Fullan e Hargreaves (2000) quando falam de colaboração 

eficiente, assim como por Boavida e Ponte (2002) e Roldão (2007). 

Esse tipo de processo requer meios democráticos de se trabalhar juntos, num ambiente 

em que os indivíduos se sentem à vontade para compartilharem suas experiências, numa 

perspectiva de confiança, mutualidade e equidade.  

 

Por isso, o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se 

solidariza o refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado 

e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no outro, 

nem tampouco tornar-se simples troca das ideias a serem consumidas pelos 

permutantes. Não é também discussão guerreira, polêmica, entre sujeitos que não 

aspiram a comprometer-se com a pronúncia do mundo, nem com buscar a verdade, 

mas com impor a sua. (FREIRE, 1987, p. 51) 

 

O sentimento gerado em todos é de pertencimento, participação ativa e criativa na 

produção do conhecimento ao valorizar as pessoas como indivíduos, respeitando, ao mesmo 

tempo, a diversidade e a individualidade. E para esse propósito, o diálogo é o elemento central. 
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No teatro, a criação colaborativa é uma das formas de produção também assumida como 

experiência de autoria e contribuição de todos. Embora não tenha uma definição conceitual 

concreta, o termo processo colaborativo tem sido bastante utilizado pelos fazedores de teatro 

para nomear essa prática coletiva que possibilita a participação e a intervenção de todos os 

integrantes em todos os processos da concepção do espetáculo.   

 

Na criação de um evento cênico, entendemos por processo colaborativo o 

procedimento que integra a ação direta entre ator, diretor, dramaturgo e demais 

artistas. Essa ação propõe um esmaecimento das formas hierárquicas de organização 

teatral. Estabelece um organismo no qual os integrantes partilham de um plano de 

ação comum, baseado no princípio de que todos têm o direito e o dever de contribuir 

com a finalidade artística. Rompe-se como modelo estabelecido de organização teatral 

tradicional em que se delega poder de decisão e autoria ao diretor, dramaturgo ou líder 

da companhia. (FISCHER, 2003, p. 39) 

 

De acordo com Stela Regina Fischer, docente no curso de graduação em Artes Cênicas 

da Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR/FAP), na maioria das vezes, as funções e 

distribuições de tarefas são conservadas, mas o papel de quem as assume está em responder e 

desenvolver as proposições e sugestões pensadas e expostas pelo conjunto. Sob essa 

perspectiva, existe maior liberdade e desenvolvimento de habilidade pelos artistas na área da 

criação, na organização e na resolução final do espetáculo.   

Pode ser entendido que existirá uma pessoa responsável que responde em cada área, mas 

não toma decisões, soluciona problemas ou estabelece a criação individualmente, pelo 

contrário, pondera sobre as sugestões e propostas de todos a partir de uma horizontalidade nas 

relações. Desse modo, os criadores compartilham suas experiências e conhecimentos a serviço 

do espetáculo, no qual um ator pode ser autor, performer, participa na criação da dramaturgia, 

do figurino, da iluminação, da cenografia e/ou de qualquer outro ponto necessário à produção 

do espetáculo, compartilhando soluções e diferentes possibilidades sem hierarquia ou 

consideração de maior importância como nas relações clássicas entre dramaturgo, diretor e 

atores. 

O trabalho é regulamentado por regras criadas pelo próprio coletivo, modificadas, 

reelaboradas e postas em prática de acordo com a necessidade da atividade desenvolvida, sem 

tolher a liberdade individual do artista. De acordo com Fischer (2003, p. 59), “conversas, 

diálogos e discussões são os meios pelos quais as regras do coletivo se estabelecem.” Desse 

modo, todos se movem juntos, ao mesmo tempo em que cada um tem movimento próprio e 

autônomo que, no processo, interagem.  
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Segundo o dramaturgo e roteirista Luiz Alberto de Abreu (2004), nesse tipo de processo 

não há espaço para “minha cena”, “meu texto”, “minha ideia”, todas as propostas são 

examinadas, confrontadas e debatidas até o estabelecimento de um "acordo" entre os criadores.  

 

É claro que esse acordo não significa reduzir a criação ao senso comum, nem 

transformar o vigor da criação artística num acordo de cavalheiros. É um acordo tenso, 

precário, sujeito, muitas vezes, a constantes reavaliações durante o percurso. 

Confrontação (de ideias e material criativo) e acordo são pedras angulares no processo 

colaborativo. (ABREU, 2004, p. 2) 

 

Ele observa, ainda, que a cena (escrita ou interpretada) deve ser o ponto central para a 

tomada de decisões como meio de avançar sem correr o risco do material criativo se diluir num 

perigoso prazer de discussão ou confrontação de ideias, impressões e sensações, logo, tudo deve 

ser testado em cena. Para esse autor, o processo colaborativo é dialógico, por definição com 

múltiplas interferências, e o surgimento de novas ideias, sugestões e críticas são os motores de 

seu desenvolvimento. 

De certo modo, essa forma de pensar o processo de produção teatral acaba por 

influenciar o modo como o teatro é trabalhado em sala de aula em cursos de formação 

profissional. São lugares de proposições e experimentações instigadas aos estudantes e aos 

professores para que, de fato, essa arte possa ser construída a várias mãos e não somente como 

assinatura de um único artista. Provavelmente o professor de teatro da escola básica encontrará 

mais dificuldades para execução de uma produção nesse sentido devido às relações 

verticalizadas tão presentes nesse espaço. Não há, no entanto, defesa, aqui, de que na escola 

profissionalizante não exista relações verticalizadas, mas sim, o esclarecimento de que há maior 

compreensão da necessidade da participação de todos nos processos. 

4.3 Potencialidades das práticas colaborativas na organização do trabalho docente  

As investigações acerca do trabalho colaborativo sugerem que esse tipo de atividade 

pode criar ambientes propícios à produção de conhecimentos acadêmicos e sociais. Um 

conjunto de evidências vêm se acumulando na literatura acerca da contribuição desse tipo de 

trabalho entre professores, como sendo uma maneira de potencializar e enriquecer as soluções 

de problemas, de ampliar o modo de pensar, agir e de criar possibilidades de êxitos nas tarefas 

pedagógicas, conforme reflete Magda Floriana Damiani, professora aposentada da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal de Pelotas, (2008). 
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Para essa autora, o trabalho colaborativo possibilita maior grau de satisfação 

profissional, maior aprendizagem devido à troca de experiência e análise crítica na resolução 

dos problemas e tomadas de decisões, resgate de valores como compartilhamento e 

solidariedade, entendido e discutido para a formação docente. Em sua pesquisa desenvolvida 

em uma escola de cultura colaborativa, Damiani (2004) detectou que havia compartilhamento 

de decisões, laços de amizade e solidariedade, capacidade de reflexão e autoavaliação do 

trabalho desenvolvido, sensação de eficiência e capacidade de promover inovações e 

criatividade. 

Entende-se que esse tipo de relação é possível de ser construída quando há diálogo, ou 

seja, espaço de escuta, de posicionamento, de aceitação das diferenças e quando há o 

entendimento de que, do mesmo jeito que sou importante para o crescimento do outro, também 

os outros sujeitos são fundamentais para minha constituição, a compreensão de mundo e de 

como é estar nesse mundo.  

Fullan e Hargreaves (2000), quando se referem ao poder da colaboração, observam que 

este se associa a oportunidades de aperfeiçoamento contínuo no ensinar e no aprender ao longo 

da carreira, possibilitando aos professores aprofundarem-se na carreira docente. Para eles, a 

partilha do conhecimento, nesse tipo de relação, é melhor valorizada, legitimada e confiável 

num convívio de aconselhamento e ajuda mútua, tanto dentro quanto fora da escola, 

aumentando a sensação de confiança e de competência por parte dos professores. 

Acrescentam ainda, acerca da oportunidade que os professores possuem de ter acesso a 

uma diversidade de conhecimentos ao aprenderem uns com os outros, ao mesmo tempo em que 

mantêm sua individualidade. Segundo esses autores, esse ambiente de maior satisfação e 

produtividade reflete nos resultados com os alunos. “Através do fortalecimento de seus 

professores e da redução das incertezas de seu trabalho que, de outro modo, seriam enfrentados 

isoladamente, provoca-se o aumento de bons resultados dos seus alunos.” (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000, p. 68) E afirmam que essas mudanças não nascem de imposições 

externas, mas de percepções e reflexões acerca da realidade da comunidade. 

Numa investigação colaborativa, pensada para o aprofundamento de saberes 

profissionais e para o desenvolvimento metacognitivo, Ferreira (2003) constata que aos poucos 

há uma mudança de postura das professoras envolvidas, mostrando mais segurança e 

participação, tomando as decisões necessárias. A autora afirma que o trabalho proporcionou 

uma ampliação dos saberes profissionais acerca dos conhecimentos e das práticas, criando 

momentos ricos nos quais todo o grupo aprendia com o relato das experiências, 

consequentemente, fazendo-as conhecer melhor seu alunado, com o acompanhamento das 
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aulas, no trabalho com os conteúdos e com sua didática, na vivência de atividades e na 

ampliação de atividades inovadoras. 

 

Cada um dos elementos mencionados contribuiu para o grupo como um todo e para 

cada professora em particular. Merece ser ressaltado o valor dos mesmos para o nosso 

próprio desenvolvimento profissional enquanto pesquisadoras. Aprendemos muito. 

Tanto convivendo com as professoras, estudando e ampliando nossos saberes e nossa 

visão da escola, do professor, do ensino e da aprendizagem [...]. (FERREIRA, 2003, 

p. 309) 

 

Constata, também, uma ampliação dos processos metacognitivos, quando as 

participantes conseguem se autoavaliarem e receberem a avaliação das outras sobre si mesmas, 

aprofundando a consciência de si enquanto professora, de sua prática pedagógica, 

possibilidades e alternativas. Essa autora acredita que esses resultados positivos se deram pelas 

características que apareceram no trabalho colaborativo desenvolvidos por elas, como o 

suporte, a metacognição, o diálogo, o afeto, a participação voluntária, a reflexão e o papel das 

pesquisadoras, refletindo que a colaboração, enquanto construção coletiva, tem muito a 

oferecer, “[...] constituindo-se um tipo de relacionamento promissor, embora difícil, para o 

processo de desenvolvimento profissional, [...].” (FERREIRA, 2003, p. 340) 

É possível notar que numa ação conjunta de pessoas compromissadas com o que se 

propõe a construir, num entrelaçamento do conhecimento coletivo a partir do saber, da 

capacidade e da contribuição de cada um, há um avanço individual e coletivo. Esse tipo de 

relacionamento transforma os sujeitos, que aprendem por diferentes perspectivas, numa 

dinâmica de se pensar no outro e se abrir ao pensar do outro. Consequentemente, a sociedade 

também transforma e, parafraseando Freire, o homem ganha significação enquanto homem. 

Em um estudo de trabalho colaborativo como instrumento para a reflexão dos docentes 

sobre as suas concepções e práticas pedagógicas, João Batista dos Santos Júnior, professor do 

programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, e Maria 

Eunice Ribeiro Marcondes, professora do departamento de Química da Universidade de São 

Paulo (2013), observaram que esse tipo de espaço se confirmou como lugar de aprendizagem, 

reflexão e reestruturação de ideias e concepções. Afirmam ainda, que os ganhos obtidos são 

nos conhecimentos específicos para o exercício da docência e atingem também pontos de 

relacionamento importantes para o trabalho docente, como maior tolerância, maior capacidade 

em lidar com tensões, ponderação em administrar objetivos individuais e coletivos e 

desenvolvimento da argumentação.  
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Para esses autores, trabalhos desse tipo são possibilidades de reflexão para o docente 

acerca do seu conhecimento, práticas e concepções, além de instigar o professor a reavaliar seus 

pontos de vistas e ações didáticas (experiência metacognitiva). Nota-se que as percepções 

desses autores se aproximam dos estudos de Ferreira (2003) no que se refere à ampliação dos 

saberes e das práticas, ao processo metacognitivo e acerca das relações pessoais. Portanto são 

pontos importantes para a formação docente. 

Maria Zenilda Costa, professora adjunta da Universidade Federal do Ceará (2010), ao 

estudar processos colaborativos entre arte-educadores, aponta que os integrantes do grupo, à 

medida que compartilharam saberes, perceberam caminhos para a arte-educação na escola. De 

modo não hierarquizado, esse compartilhamento possibilitou uma aprendizagem significativa 

para a realidade da cultura escolar por meio do diálogo entre as diferentes referências culturais.  

 

É nesse contexto que percebemos o contributo da formação inicial ou continuada na 

perspectiva da aprendizagem colaborativa, no sentido de promover uma relação 

dialógica entre os conhecimentos, com vistas à articulação criativa de condições para 

o enfrentamento dos desafios da educação escolar e suprir as lacunas da formação 

acadêmica no sentido multirreferencial entre os saberes provenientes da origem social 

dos arte-educadores e daqueles elaborados nas experiências da prática docente. 

(COSTA, 2010, p. 8) 

 

Segundo essa autora, é um processo significativo para constituição do próprio processo 

investigativo a partir da troca de experiências e da reflexão conjunta sobre as condições de 

trabalho do professor, as questões curriculares, a produção e o compartilhamento de 

conhecimentos pedagógicos.  

 

Quando articula seus conhecimentos de modo criativo, a elaboração de saberes em 

colaboração possibilita aos professores produzirem uma cultura reflexiva que os 

encoraja a romper tanto com a acomodação pela rotina de atividades fundadas nas 

experiências, quanto na aceitação de projetos formativos estanques e descontínuos, 

desconectados das estéticas do cotidiano. (COSTA, 2010, p. 9) 

 

Eliane Matesco Cristovão, professora do Instituto de Matemática e Computação da 

Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI, e Juliana Facanali Castro, professora da Escola 

Comunitária de Campinas, São Paulo (2013), quando refletem acerca das possibilidades da 

postura colaborativa e investigativa na escola, afirmam que suas pesquisas têm indicado que os 

professores que vivenciam esse tipo de trabalho têm enfrentado os desafios com mais 

competência, fazendo dos problemas da sala de aula pontos de investigação. Asseguram, ainda, 

ser uma das possibilidades para a integração entre teoria, prática e sua ressignificação.   
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Na contrapartida de políticas públicas de formação continuada, no grupo colaborativo, 

o professor assume o papel de produtor de conhecimento que resulta de práticas 

colaborativas e reflexivas de formação. Essas práticas têm como ponto de partida e 

chegada a sala de aula, e nesse novo papel o professor se sente mais reconhecido e 

valorizado na especificidade de seus saberes e na complexidade do seu fazer. 

(CRISTOVÃO; CASTRO, 2013, p. 164) 

 

As autoras apontam que o professor assume uma nova relação com o conhecimento, 

reformulando sua prática docente e construindo uma teoria sobre a mesma. Forja um novo 

“modo de ser” e outro “modo de fazer” ao se tornar um investigador em diálogo com seus pares 

e teorias já existentes para compreensão da própria prática por meio da ação, da reflexão, da 

colaboração e do diálogo. É por essas características que essas autoras enxergam a postura 

colaborativa e investigativa como competência essencial ao professor, adquirida nesse espaço, 

que exerce papel de ambiente de formação continuada. 

É possível observar, ainda, por meio das pesquisas supracitadas, que os processos 

colaborativos desenvolvidos aconteceram sem a participação dos estudantes. Desse modo, 

verifica-se, também, que a presença dos mesmos nesse procedimento horizontal de produção 

do conhecimento possibilitaria avançar ainda mais pelo entrecruzamento das diversas 

perspectivas, partindo não somente do ponto de vista docente, mas também do ponto de vista 

do discente, achatando de fato a curva da hierarquia.  

A presença dos estudantes dá voz e espaço para estes participarem ativamente do seu 

processo de formação, pois eles também fazem parte das relações que se estabelecem no 

processo de ensino e aprendizagem, possibilitando o que Freire (1987; 1997), Esteves-

Vasconcellos (2014) e Esteves de Vasconcellos (2015) afirmam quando se referem ao 

diálogo/conversação: todos são agentes ativos com direito de voz independentemente do 

julgamento da capacidade, gerando uma autoria colaborativa. É nesse sentido que a educação 

pode se tornar mais participativa, interativa, democrática de modo que todos sintam-se 

pertencentes a uma experiência que o constitui e os outros, que constrói seus saberes, dos outros 

e, consequentemente, da sociedade.   

No entanto, mesmo não envolvendo os estudantes, deixando parecer que ainda há 

resquício da ideia de que um grupo de pessoas sabem o que é melhor para formação do outro, 

não se pode negar que um conjunto de evidências já são citadas sobre a importante contribuição 

desse tipo de trabalho. As investigações deixam claro que tal processo desenvolve competências 

como maior aprendizagem, ampliação dos saberes profissionais, reestruturação das ideias e 

concepções, capacidade de reflexão, de inovação e criatividade, de tomada de decisão, de 
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investigar e pesquisar, de autoavaliação, desenvolvimento da autonomia na busca pelo 

conhecimento e ampliação dos processos metacognitivos.  

Possibilita, também, a troca de experiências numa relação do aprender com o outro, a 

solidariedade, laços de amizade, a ajuda mútua e o aconselhamento. Para além disso, 

proporciona maior grau de satisfação profissional, sensação de eficiência, de confiança em si 

mesmo e no outro, de competência e uma consciência de si enquanto professor. Assim, o 

processo colaborativo promove mais eficácia do desempenho docente ao possibilitar melhoria 

do conhecimento profissional, motivando e incentivando o envolvimento na produção e 

apropriação de um novo conhecimento, de novas estratégias de ensino e aprendizagem e de 

resolução de problemas, proporcionando uma formação que se dá em processo contínuo de 

produção e regulação do saber e da ação.   

Por fim, é importante ressaltar que essa potencialidade do trabalho colaborativo deve 

estar calcada no diálogo, pois é nesse tipo de relação que são abertos espaços para que as 

pessoas dirijam-se umas às outras para escutar e entender o que o outro também tem a dizer, 

estabelecendo de fato uma comunicação que constrói entendimentos que levam à compreensão, 

à mudança e a transformações da realidade a partir da participação de todos os diferentes 

sujeitos. Assim, ambos crescem juntos, tornando-se sujeitos do processo educativo no qual se 

educa e é educado por todos, em que homens, em comunhão, buscam saber mais, como propõe 

Freire (1987) em suas formulações.   

4.4 Dificuldades na organização do trabalho docente a partir de práticas colaborativas 

A inserção das práticas colaborativas na realidade escolar não é tão simples, apesar das 

vantagens desse modo de trabalho apresentadas pela literatura. Historicamente há uma 

complexa realidade enraizada na cultura profissional e organizacional das escolas e dos 

professores, conforme observa Roldão (2007) quando expõe que como parte dessa cultura estão 

o individualismo atribuído à atividade docente e as normativas quer curricular, quer 

organizacional, como pontos de dificuldades. 

Segundo essa autora, caso a instituição escolar não mude suas regras permitindo a 

partilha e discussão acerca do trabalho docente na realização diária, uma proposição de trabalho 

colaborativo vai “ao arrepio a toda máquina organizacional que envolve o professor 

socializados desde o início no trabalho individual com cada turma, em cada área e disciplina.” 

(ROLDÃO, 2007, p. 29) No que se refere às normativas, a escola tem se preocupado muito 

mais com uma lógica de cumprimento dos programas do que com a qualidade da aprendizagem.  
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Fullan e Hargreaves (2000) levantam alguns dilemas e problemas que dificultam a 

proposição de trabalhos coletivos como proposta de mudança na educação, dentre eles a carga 

pesada sobre os professores. De acordo com os estudos desses autores, as obrigações ficaram 

mais difusas para esse profissional que lida com uma gama muito grande de problemas 

comportamentais e sociais em sala de aula, uma diversidade que gera demandas educativas 

múltiplas e a prestação de contas para pais e para a administração.  

 

Mais responsabilidades como “assistentes sociais”, maior compromisso e a 

necessidade de lidar com uma ampla gama de habilidades e de comportamentos em 

suas salas de aula, tudo isso é, hoje em dia, parte da tarefa do professor. [...] Por fim, 

as inovações como soluções, ironicamente, exacerbam o problema da sobrecarga. 

Agravando ainda mais a situação, as soluções fragmentadas, os modismos e outras 

mudanças passageiras, as reformas em massa e multifacetadas –, tudo isso deixa o 

professor ainda mais desanimado. A solução passa a ser o problema. As novidades 

não estão tornando mais fáceis o trabalho do professor, elas o estão tornando pior. A 

sobrecarga de expectativas e de soluções fragmentadas permanece sendo o problema 

principal. (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 18-19) 

 

O isolamento profissional e o individualismo são outros dilemas, citados por Fullan e 

Hargreaves (2000), que dificultam a proposição de trabalhos coletivos. Historicamente faz parte 

da rotina de trabalho do docente o ensino isolado, longe dos colegas, sozinho, sendo uma das 

tendências da sala de aula considerada “normal”, de difícil rompimento: “O problema do 

isolamento tem raízes bastante profundas. A arquitetura costuma dar apoio a ele. O horário é 

um elemento de reforço. A sobrecarga de trabalho dá a sustentação. A história o legitima.” 

(FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 21) 

Para os autores, trabalhar isolado produz a sensação de que o professor pode exercitar 

sua liberdade de decisão de acordo com seus conhecimentos sobre as necessidades dos alunos, 

gerando certo grau de proteção, sem a existência de riscos, contudo, “impede a obtenção de um 

feedback significativo e claro acerca do valor e da eficácia daquilo que fazem”. (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000, p. 56) Isso pode acarretar incertezas, certo grau de insegurança, 

inacessibilidade a novas ideias e sentimento de impotência diante de pressões e das decisões 

que não compreende. Esses autores reconhecem, ainda, que culpar o professor pela existência 

do individualismo é uma visão bastante simplista, porém algumas atitudes configuram meios 

de reforçar o conservadorismo. 

 

Quando os professores receiam partilhar suas ideias e seus sucessos, por medo de 

serem percebidos como arauto de seus feitos; quando os professores relutam em 

contar aos outros uma ideia nova por receio de que possam roubá-la ou assumir seu 

crédito (ou por acreditar que os outros devam passar por todo o processo de descoberta 

pelo qual passou); quando os professores, jovens ou mais velhos, têm medo de 
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solicitar ajuda porque podem ser percebidos como pouco competentes; quando um 

professor utiliza o mesmo método, ano após ano, mesmo que ele não traga resultados 

– todas essas tendências dão sustentação às paredes do individualismo. (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000, p. 58) 

 

As normas e as condições tradicionais de ensino são outras duas causas do 

individualismo do professor, segundo esses autores, a começar pela experiência de avaliação 

na qual uma confusão entre ajuda, auxílio e colaboração com julgamento, controle e situação 

de humilhação. Nesses casos, o isolamento e o individualismo tornam-se proteção contra a 

“intromissão” e a “fiscalização”. Nesse sentido, é imprescindível deixar clara a necessidade de 

reciprocidade nas relações.  

Fullan e Hargreaves (2000) acrescentam que professor que mantém expectativas 

altamente elevadas, exigindo demasiadamente de si mesmo diante de um papel, cada dia mais 

amplo, devido às exigências acadêmicas, sociais e emocionais, fica sem tempo, reluta em dar e 

receber ajuda, não confia nos próprios conhecimentos, constituindo: “[...] maneiras pelas quais 

a tradição do individualismo retarda o progresso e mantém o ensino fundamentalmente 

insatisfatório a longo prazo.” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 61-62) 

Acrescentam, também, que a superação do isolamento e do individualismo é uma das 

questões fundamentais para o docente, fazendo-se necessário o compartilhamento e o 

desenvolvimento em conjunto de seus conhecimentos e especializações ao invés de enfrentar 

as problemáticas sozinho, quebrando com a cultura do não encorajamento ao trabalho em 

conjunto e da aprendizagem uns com os outros. 

Em relação ao professor de teatro, o isolamento profissional e o individualismo dentro 

da escola de formação profissional são dois pontos que incomodam, uma vez que já é 

compreendido que essa arte não se faz sozinha, mas sim com a colaboração de todos envolvidos 

no processo. Porém, as tentativas de trabalhos em conjunto são impedidas pelas sobrecargas de 

trabalho, principalmente com as questões burocráticas repetidas e refeitas infinitas vezes e por 

um horário a cumprir em sala de aula, não havendo espaço para planejamentos coletivos.  

Tentativas de romper com essa bolha têm sido alavancadas por meio de diálogos por 

aplicativos de mensagens e nos corredores durante curtos intervalos, porém, são esforços com 

poucos êxitos ao tocar somente em questões pontuais, engolidos pela forma como a escola é 

organizada, não havendo espaço para uma reflexão conjunta de todas as demandas que 

influenciam no trabalho em sala de aula, no compartilhamento de experiências, tão importantes 

para formação docente e muito menos pensar em estratégias de inovação didática.  
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O problema do pensamento de grupo é outro ponto de dificuldade citado pelos autores. 

As atividades coletivas valiosas exercem pouca atração aos administradores devido ao tempo e 

espaço que demandam. Um administrador, na maioria das vezes, busca por implementações 

ágeis e por respostas previstas com segurança, fator que não corresponde ao trabalho 

colaborativo, pois “o currículo que será desenvolvido, a aprendizagem que será reforçada e as 

metas que serão formuladas nem sempre podem ser previstos com segurança.” (FULLAN; 

HARGREAVES, 2000, p. 76) Segundo os autores, isso explicaria a implantação de trabalhos 

conjuntos de forma limitada nos quais se controla, regula e subjuga, chamados por eles de 

colegiado arquitetado, negando a construção de culturas colaborativas. 

Constitui-se como problema também, segundo Fullan e Hargreaves (2000), a 

competência não utilizada, pois um professor necessita aprender um com o outro, 

compartilhando o que se tem de melhor acerca do seu trabalho para que se possa aperfeiçoar as 

condições em que este acontece. O rompimento com o problema da incompetência 

negligenciada de maneira natural e elegante também se dá nessa relação com o outro, pois o 

professor pode reavaliar sua situação como um compromisso contínuo. Outra dificuldade é o 

papel desempenhado pelo docente no seio da escola. Ao invés de assumir a responsabilidade 

de melhoria da escola como um todo, pois existem forças externas que influenciam em seu 

trabalho, o professor passa anos trancado na sala de aula, numa posição distante da liderança. 

Isso acaba por afastar “[...] o acesso a ideias e a recursos, combinações entre organizações e 

horários; senso de propósito e direção.” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 27) 

Por fim, esses autores falam do problema de reformas fracassadas que colocam nos 

ombros dos professores a carga da responsabilidade pela mudança e pelo aperfeiçoamento 

educacional. “Independentemente de quão nobres, sofisticadas ou brilhantes possam ser as 

propostas de mudanças e de aperfeiçoamento, elas nada representam se os professores não as 

adotam em suas próprias salas de aula e se não as traduzem em uma prática profissional efetiva.” 

(FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 29-30) Contudo, essas reformas não envolvem o 

professor em suas formulações para liderar o processo de mudança, criando uma sensação de 

perda de tempo por não chegar a lugar algum. 

Nota-se que toda essa problemática atrapalha o envolvimento em um trabalho conjunto 

entre professores como uma comunidade colaborativa, que realmente tem importância e que 

deseja criar mudanças significativas para a educação a partir da participação de todos os 

diferentes sujeitos envolvidos nesse processo. E de acordo com Fullan e Hargreaves (2000), o 

caminho para a reforma educacional está no envolvimento maior dos professores dentro ou fora 

da sala de aula, no desenvolvimento do currículo e no aperfeiçoamento das escolas. 
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Santos Júnior e Marcondes (2013), ao refletir sobre o cenário do professor, afirma que 

este é bastante desfavorável para que ele se junte a seus pares para refletir acerca do trabalho.  

 

É fato que: muitos professores lecionam em duas ou mais escolas; os horários das 

aulas e demais atividades escolares acabam quase que invariavelmente sendo uma 

adaptação para o funcionamento dessa escola; os docentes têm muita dificuldade em 

manter suas responsabilidades em dia, devido ao número excessivo de alunos nas 

turmas em que lecionam. (SANTOS JÚNIOR; MARCONDES, 2013, p. 698) 

 

Para esses autores, esse volume de trabalho e as exigências pelo cumprimento de prazos 

inesgotáveis, cristalizam cada vez mais nos educadores a inviabilidade em pensar em trocas de 

experiências e discussões acerca das dificuldades no processo de ensino e aprendizagem, pois 

esse tipo de trabalho requer tempo, negociação e tranquilidade.  

Ao falar sobre maneiras de conceber mudanças na escola, Monica Gather Thurler, 

professora no departamento de Ciência da Educação da Universidade de Genebra, Suíça, 

(1994), defende que é necessário levar a cultura escolar em consideração e, como componente 

dessa cultura, e refere-se à diversidade de modos de relacionamento que podem prevalecer entre 

os professores que possibilitam aparecer restrições para a mudança educacional. O 

individualismo é um dos modos apontados por essa autora ao observar que a maioria dos 

professores em todo o mundo trabalha "de maneira miserável", ou seja, em sala de aulas 

fechadas, protegidos uns dos outros.  

A autora compara a sala de aula a uma “caixa de ovo” que impede o encontro dos 

professores, que vejam e compreendam o trabalho do outro. Trata-se de uma esfera privada 

contra julgamentos e intervenções externas ao mesmo tempo que impede qualquer forma de 

reconhecimento, de apoio e de recebimento de feedback sobre seu valor e competência. Nesse 

modo de relação, além do cada um por si, o planejamento é de curto prazo (imediatismo) e os 

professores evitam discussões e projetos que afetem sua tranquilidade (conservadorismo).  

A gestão é autoritária, segundo Thurler (1994), pois o consenso nas decisões comuns 

não perpassa pela administração dos conflitos ou as lideranças se refugiam em regulamentos 

que vêm “de cima”. Desse modo, o cenário de passividade, indiferença e fingimento é muito 

fácil de ser instalado, dando a impressão de que se está no meio da mudança quando nada 

acontece concretamente.  

Outro modo de relação entre professores, é a balcanização na qual subgrupos são 

formados por afinidades, por estilo de ensino, teorias de aprendizagem defendidas, 

componentes curriculares, horários semelhantes, graus idênticos dentre outros. A tendência é o 

aparecimento de competição, ciúmes, rivalidades e hostilidades entre os grupos, criando 
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diferentes comunidades em um mesmo ambiente e, por vezes, culturas marginalizadas. De 

acordo com Thurler (1994), quem está na liderança tem dificuldade de compreender seu papel 

e, com insegurança, acolhe todas as propostas que acabam gerando um mosaico dentro da 

escola.  

Segundo essa autora, existem as relações que evitam os conflitos e se sujeitam a certo 

número de regras explícitas e implícitas para garantir o “respeito e o reconhecimento do outro”, 

o domínio da grande família. Contam-se anedotas sobre alunos e familiares, mas não há 

compartilhamento das aulas e das práticas, existindo uma espécie de código não escrito. O clima 

escolar parece agradável quando a liderança preocupa-se com a sobrevivência de todos com 

soluções pragmáticas dos problemas e conflitos, antecipando e acalmando sem uma criticidade 

ou uma abordagem sistêmica e, quando evade para o exterior da escola, toda equipe não perde 

a oportunidade de estar muito unida. 

Por outro lado, tentativas de escapar da abordagem tradicional e burocrática da educação 

levam a um equívoco do trabalho conjunto que Thurler (1994) chama de colegialidade restrita. 

É imposta de cima, despertando desconfiança e estratégias defensivas, e não garante maior 

eficiência, transparência ou ajuda mútua. Trata-se de um trabalho conjunto forçado por meio 

de canais administrativos.  

Segundo essa autora, mesmo quando a relação entre os professores é caracterizada por 

ajuda, apoio mútuo, confiança e abertura, num processo de cooperação e interdependência, 

outras questões aparecem, como o tempo para encontros trabalhar juntos e que, muitas das 

vezes, a gestão não facilita a colaboração. Outro ponto é o entendimento, de fato, do que 

significa trabalhar em equipe concentrando a energia coletiva em pontos que não afetam os 

princípios nem a ética da prática. Mediante tal observação Thurler (1994), frisa que a 

socialização profissional que promove o isolacionismo é um dos obstáculos para se instalar o 

trabalho colaborativo, sendo comportamento presente na formação inicial e continuada dos 

docentes. Romper com a visão do imediatismo, do individualismo e com o conservadorismo 

dos professores não é uma tarefa fácil.  

Além do mais, a organização e a gestão escolar permanecem centralizadoras, não 

promovendo ou criando estruturas para o desempenho coletivo, deixando a cargo do professor 

encontrar momentos fora do horário de trabalho docente e a maneira como ele é dividido para 

se dedicar de maneira voluntária ao trabalho em equipe. A segmentação dos horários dos 

docentes na escola, se referindo à falta de articulação do horário dos professores, também é uma 

problemática. E as atribuições burocráticas e administrativas são vistas como prioridades diante 

do incentivo à cultura colaborativa docente. E as relações de poder entre os órgãos que definem 
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os objetivos da escola e a sua concretização também são um desafio, pois não levam as 

necessidades dos professores em consideração. Desse modo, além dos horários, das salas de 

aulas não organizadas para facilitar tais métodos de trabalho, o trabalho pedagógico em equipe 

é visto como difícil e até mesmo impossível.  

Boavida e Ponte (2002) tocam na questão de problemas e dificuldades na própria 

investigação colaborativa, deixando-a vulnerável. A imprevisibilidade é um dos fatores que 

podem atrapalhar o trabalho colaborativo por não permitir um planejamento de maneira precisa. 

Esse tipo de trabalho requer reajuste, inclusive pode modificar papéis no decorrer do processo, 

ele é dinâmico, criativo, mutável. Outro fator levantado pelos autores é saber gerir as diferenças, 

pois existem os objetivos pessoais e os coletivos. Saber atender os dois requer um jogo de 

cintura difícil para instaurar uma cultura em que os aspectos de ambos sejam devidamente 

atendidos.  

Esses autores pontuam, ainda, a necessidade de saber gerir custos e benefícios, se 

referindo ao cuidado para não aparecer uma desigualdade entre ambos, ou seja, custos maiores 

que os benefícios sendo, nesse sentido, a negociação sobre responsabilidades e papéis 

fundamental para o trabalho colaborativo. E por fim, é preciso atenção em relação à 

autossatisfação confortável e complacente e ao conformismo, ou seja, ao cuidado para não 

reforçar pontos de vista e práticas já existentes que não correspondem a aspectos de inovação. 

É pertinente lembrar que o processo colaborativo na formação de professores é 

justamente uma tentativa de abrir brechas para romper com essas dificuldades citadas acima. 

Procurar soluções em conjunto é criar redes de possibilidades e caminhos para driblar tantas 

problemáticas que assolam o trabalho docente. Por meio da colaboração é possível encontrar 

alternativas referenciais que servirão de base para o professor se posicionar ativamente diante 

dessas e de outras situações. Todas essas dificuldades exigem novas estruturas mentais, novas 

ações e novos conhecimentos que somente podem ser produzidos por aqueles que estão dentro 

da comunidade escolar, em especial, o professorado.  

É oportuno, também, observar que as soluções necessárias serão de natureza não só 

coletiva, e sim coletiva e individual. Fullan e Hargreaves (2000) e de Roldão (2007) lembram 

que o individualismo enquanto hábito de trabalho isolado deve ser substituído por concepções 

e estratégias de colaboração, e que, a individualidade na qualidade de experiências com 

significados pessoais, produtora de discordância criativa, enriquece a aprendizagem pessoal e 

grupal.  

Provavelmente será a reflexão profunda que poderá romper com esse ciclo vicioso e 

gerar novos enfoques e aperfeiçoamento da prática, que abrirá caminhos em meio à carga 
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pesada, ao ritmo rápido, ao imediatismo, às pressões profissionais e ao foco no aqui e agora. É 

nesse sentido que o outro se torna tão importante para complementação da reflexão individual 

para que esta não esteja baseada somente nas impressões pessoais. Fullan e Hargreaves (2000, 

p. 85) afirmam que “ter a coragem e o comprometimento para refletir significa deixar outras 

coisas de lado para fazê-lo.” Conforme esses autores, o primeiro passo está dentro de cada um 

de nós, baseado em nossos valores e em nossas metas mais importantes somados ao feedback 

e às perspectivas do outro.  

Além do mais, é bastante provável que os problemas e as dificuldades na própria 

elaboração colaborativa sejam rompidos com a experiência. Por meio da vivência, da 

experimentação e, principalmente, por meio do diálogo e da negociação, tais pontos, ou 

qualquer outra dificuldade que venha surgir, podem ser ajustados e compreendidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

86 
 

 

5 Análise e discussão dos dados 

5.1 Perfil dos sujeitos 

Os participantes da pesquisa foram selecionados por meio de convite da pesquisadora 

baseado nos critérios de atuação, como sendo: estar atuando ou já ter atuado no ensino em teatro 

na educação profissional, ou no ensino básico e/ou no ensino superior na cidade de Goiânia; 

possuir disponibilidade de horário para seis encontros com duração de três horas cada; horário 

fora dos encontros para pesquisa e produção individual; aceitar participar da pesquisa de 

maneira voluntária. 

Dos sete professores que aceitaram o convite, cinco são mulheres e dois homens. A faixa 

etária está entre 30 e 50 anos. Em relação à formação, todos têm graduação, sendo cinco 

licenciaturas, dois bacharelados e uma licenciatura e bacharelado. Dessas formações, quatro 

são em Artes Cênicas, uma em História, uma em Comunicação Social-Rádio e TV e uma em 

Propaganda em Marketing. Seis professores possuem especialização latu sensu, quatro têm 

mestrado e um professor está com o mestrado em andamento.  

Quanto ao tempo de experiência profissional como docente, a variação é de seis anos e 

meio a quinze anos. Do total de professores, cinco deles trabalham na mesma escola que a 

pesquisadora, escola voltada para educação profissional no campo das artes. Um professor 

trabalha na educação básica e o outro professor atua na educação informal. Porém, seis deles já 

atuaram na educação básica por um período que varia de dois a cinco anos. A mesma quantidade 

já atuou no ensino superior por um período que varia de dois a nove anos, inclusive quatro deles 

no ensino superior na modalidade à distância (EAD)21. A mesma parcela possui experiência 

com o ensino técnico profissionalizante por períodos que variam de um mês a dez anos. Quanto 

ao ensino informal, dois professores declararam ter exatamente oito anos dessa experiência. 

Quando questionados acerca de atuações extra sala de aula, todos declararam serem 

ator/atriz com experiência entre dez e trinta e quatro anos, sendo um com atuação amadora, 

quatro com prática amadora e profissional e dois com experiência profissional. Um professor 

declarou ter trabalhado por três anos com animação turística, um professor é, também, diretor, 

dramaturgo e produtor, um professor é contador de história e intérprete de LIBRAS e um 

 
21 Diferentemente do ensino remoto, que tem caráter provisório, de modo genérico, pode-se entender que a 

Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de educação assegurada pelas leis brasileiras nas quais professor 

e estudantes não ocupam o mesmo espaço físico e o processo de ensino e aprendizagem é possibilitado por 

tecnologia e mídia tanto para o planejamento, a comunicação e o processo pedagógico quanto para a produção de 

materiais. 
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professor é cenotécnico. Todos possuem vasta experiência tanto no campo da educação em 

teatro, nos diferentes níveis de ensino na educação básica, superior, profissionalizante e, um 

pouco menos, no ensino informal, quanto em vivências no campo do teatro fora da escola. Nesse 

contexto, é possível afirmar que o teatro seja um lugar de bastante conhecimento desses sujeitos, 

fator importante nessa tentativa de aproximação da mídia-educação dessa área de 

conhecimento.  

Dois estudantes também aceitaram o convite e a presença destes na pesquisa foi 

fundamental para uma reflexão conjunta dos principais sujeitos envolvidos na relação ensino e 

aprendizagem. Eles estão na faixa etária entre vinte e trinta anos, um é do sexo masculino e 

uma do sexo feminino. Um estudante possui o ensino médio completo e se encontra matriculado 

no curso Técnico de Nível Médio e Arte Dramática e o outro estudante é graduado e se encontra 

matriculado no curso de Qualificação Profissional em Interpretação Teatral. Os dois estudantes 

têm experiência amadora em teatro há quatro anos. Um deles já fez cursos livres em teatro 

anteriormente e tem prática amadora em dança. O outro estudante possui experiência com circo 

há cerca de um ano e meio e está no primeiro curso de teatro. No que se refere ao meio digital, 

tanto os professores quanto os estudantes mostraram ter equipamentos que permitem que 

tenham acesso à internet, conforme o gráfico 1. Nota-se que os professores possuem maior 

variedade de equipamentos disponíveis. 

 

Gráfico 1 – Equipamento que os professores e estudantes possuem para acessar a internet. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quanto à utilização de mídias sociais, é possível observar que tanto os professores 

quanto os alunos costumam acessar várias delas, no âmbito pessoal, conforme gráfico 2. Eles 
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têm de três a oito mídias sociais diferentes e as mídias sociais mais usadas são o WhatsApp, o 

Instagram e o YouTube. 

 

Gráfico 2 – Mídias sociais usadas pelos professores e alunos no âmbito pessoal. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quando questionados, todos os professores afirmaram usar as mídias sociais e/ou 

tecnologias digitais no processo de ensino, de acordo com o gráfico 3. No entanto, a resposta 

de um professor chamou atenção ao afirmar que usa as mídias somente no ensino remoto.  

 

Gráfico 3 – Uso de mídias sociais e tecnologias digitais no processo de ensino. 

 Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Aos estudantes, foi perguntado se eles costumavam fazer uso de mídias sociais e/ou 

tecnologias digitais em seu processo de estudo/aprendizagem, todos disseram que sim e, um 
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deles afirmou que usava o Instagram para postar os conteúdos produzidos. Como podemos ver 

no gráfico 4, os estudantes utilizam muito pouco as mídias sociais e/ou tecnologias digitais a 

favor do seu processo de estudo/aprendizado. 

 

Gráfico 4 – Uso de mídias sociais e ou tecnologias digitais no processo de estudo/aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Pensando ainda nessa relação educação, mídias e tecnologias digital, foi perguntado aos 

professores e estudantes se já haviam feito algum curso na modalidade à distância (EAD)22. 

Conforme gráfico 5, pode ser notado que a maioria dos participantes já fez algum curso na 

modalidade EAD como graduação, especialização lato sensu, inglês, roteiro cinematográfico e 

interpretação para câmera, a qual tem como uma das características o uso da tecnologia e mídia 

no processo educacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 As questões referentes à Educação a Distância – EAD são para ampliar as possibilidades para o entendimento 

da mídia-educação, não sendo a proposta desse trabalho aprofundar nas discussões envolvendo essa modalidade 

de ensino. 
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Gráfico 5 – Experiência discente em EAD tanto dos professores quanto dos estudantes. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Quando os gráficos são comparados, observa-se que a porcentagem de uso de mídias 

sociais, pelos professores, no âmbito pessoal é muito maior do que no processo de ensino. A 

única mídia social que aparece com uma porcentagem considerável é o WhatsApp. Esse 

descompasso entre uso pessoal e educacional foi percebido por Fantin (2009) em seus estudos 

quando sugere que os professores fazem uso doméstico das tecnologias e mídias, mas não as 

inserem nas práticas educativas.  

O mesmo acontece com os estudantes, que fazem uso considerável das mídias sociais e 

das tecnologias digitais na vida pessoal, mas não costumam utilizar esses mesmos meios em 

favor do estudo/aprendizagem. Assim, pode-se levantar a hipótese de que a pouca utilização de 

mídias e tecnologias digitais pelos professores seria um dos motivos para os estudantes não 

enxergarem esses meios como possibilidade de ampliação dos estudos/aprendizagem dos 

conteúdos escolares.  

Fantin (2007) fala da necessidade das múltiplas alfabetizações para dominar os 

diferentes códigos das diversas linguagens presentes na cultura contemporânea de modo a 

construir uma cidadania real e virtual. Nesse sentido, defende não só a alfabetização dos 

estudantes como também dos professores nos cursos de formação inicial e no interior das 

instituições educativas em seus diversos níveis de ensino, além das especializações. 

Outro ponto que chama atenção é a experiência discente da maioria dos participantes 

em cursos à distância no quais as tecnologias e mídias fazem parte do processo de ensino e 

aprendizagem, e mesmo assim não são vistas como meio de aprendizagem em outras 

modalidades educacionais. Nota-se a necessidade de aproximação da mídia-educação para que 
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a ideia de educação e mídia assuma outro lugar, que não seja diferente das três perspectivas 

apontadas por Fantin (2005): educar com, educar para e educar através dos meios de modo a 

construir cultura, crítica, criação e cidadania. 

No gráfico 6, temos a opinião dos professores acerca da necessidade de eles serem 

especialistas em tecnologias digitais para utilizá-las em suas aulas, e opinião dos estudantes 

acerca da mesma necessidade para obter aprendizagem em aulas que utilizam esses meios. 

 

Gráfico 6 – Necessidade de ser professor ou estudante especialista em tecnologias digitais para 

utilização no ensino ou para obter aprendizagem. 

Fonte: Elaborado pela autora (2021). 

 

Observando a resposta da maioria dos professores de que não há uma necessidade de 

ser especialista em tecnologia digital para utilização no ensino, verifica-se, conforme Fantin 

(2007), a real necessidade da formação dos professores a fim de que abram caminhos para que 

esses meios façam parte do processo de ensino e aprendizagem, pois mesmo reconhecendo a 

não necessidade de formação específica na área das mídias digitais e usando as mesmas em seu 

cotidiano, os docente não conseguem romper como o modo tradicional de pensar a mídia na 

educação. 

Aos estudantes, foi solicitado que opinassem se na atualidade existem dificuldades por 

parte dos alunos para lidar com as tecnologias de modo a construírem uma aprendizagem por 

meio delas. Eles foram unânimes em afirmar que sim. Um dos estudantes disse que tem 

testemunhado muita dificuldade de acesso à internet e dificuldades de absorver o aprendizado 

nesse formato de aula. O outro estudante tocou na questão da idade, observando que os mais 

novos dispersam, os mais velhos muitas vezes não são familiarizados com esses meios e alguns 

conteúdos são de cunho prático, sendo possível aprendê-los somente no modo presencial.  
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Os estudantes tocaram em pontos latentes quando se referiram à relação educação, 

tecnologia e mídia. A questão do acesso à internet e da inclusão digital são dois pontos 

destacados nesse momento de distanciamento social e ensino remoto. Fantin e Girandello 

(2009) abordam a importância da mídia-educação e das mediações culturais para a inclusão 

digital como experiência de cidadania, pertencimento e participação crítica e criativa na cultura. 

Para essas autoras, além do acesso utilitário e operacional às máquinas e aos programas, faz-se 

necessário trabalhar a capacidade do pensar, do criar e de organizar novos conteúdos. 

Os professores foram questionados sobre a necessidade de formação continuada em 

tecnologias e as maneiras de aplicá-las junto aos conteúdos, tendo como resposta afirmativa 

pela maioria. As justificativas respaldam-se na constante necessidade de formação diante das 

transformações do mundo e para se pensar em propostas mais inovadoras, instigantes e 

significativas para os estudantes diante da nova realidade social de ensino remoto, que exige 

mais conhecimento e domínio do uso das tecnologias, além de ferramentas que potencializem 

os conhecimentos de conteúdos e aprendizagens articulando formação e pensamento crítico.  

Assim, o domínio da linguagem tecnológica auxilia diretamente no modo de comunicação 

estabelecida no processo de aprendizagem, ampliando as possibilidades de recursos didáticos e 

de uma relação melhor dentro do contexto no qual seus alunos estão inseridos. Percebe-se, 

então, a consciência dos professores sobre a necessidade de romper com o ensino tradicional e 

criar novas formas de comunicação na educação para que o processo de ensino e aprendizagem 

tenham sentido e significação para os envolvidos. 

Quando indagados sobre o conhecimento referente aos princípios da proposta mídia-

educação, mais da metade dos professores disseram que são conhecedores, enquanto os 

estudantes foram unânimes em afirmar que não possuem conhecimento sobre o assunto. No 

entanto, observou-se que, em relação às respostas afirmativas, os professores não sabem dizer 

até que ponto suas práticas estão relacionadas aos princípios da mídia-educação. De acordo com 

Fantin (2005), não basta ter a presença de uma mídia em sala de aula, a mídia-educação envolve 

uma relação de mão dupla entre teoria e prática, respaldada por uma postura crítica e criadora 

de capacidades comunicativas, expressivas e relacionais para que se possa produzir 

conhecimentos por meio da linguagem midiática. 

5.2 Percepções iniciais dos participantes sobre mídia-educação e a relação com o 

trabalho de corpo do ator nas aulas de teatro 
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As primeiras conversas sobre mídia-educação colocaram os participantes num estado 

de alerta para pensar o que eles tinham vivenciado ou conheciam desse conhecimento até aquele 

momento dentro do processo de ensino e aprendizagem no teatro. O que de fato seria mídia-

educação? Teria a ver com suas experiências com a mídia e a educação? Seria um novo conceito 

emergido com a necessidade do ensino remoto? Estaria relacionado à educação a distância?  

Para expor a percepção inicial desses sujeitos, foram divididas três possibilidades 

distintas que apareceram nos diálogos: a ideia de que a discussão sobre mídia-educação esteja 

relacionada ao processo de ensino/aprendizagem no ensino remoto e as demandas que dele 

derivam; desconfiança se o uso de mídia em sua prática tem de fato a ver com a mídia-educação; 

e o emprego da mídia relacionado à educação a distância (EAD).  

Em relação ao primeiro campo perceptivo citado acima, quatro professores e um 

estudante se conectaram inicialmente à ideia de mídia-educação ao ensino remoto. É possível 

que a apropriação da mídia e dos dispositivos como meios de manutenção do processo de ensino 

e aprendizagem no momento de isolamento social tenha fortalecido essa visão, pois esses meios 

foram a maneira usada para alcançar o estudante. 

 

[...] no trabalho remoto é que eu estou usando agora, né, essa questão das mídias com 

a educação, até onde a mídia alcança o aluno. (P5-Entrevista) 

 

Eu não tenho conhecimento nenhum sobre mídia-educação, o que eu acho que seja, 

está acontecendo neste momento, essa educação remota que a gente tem que estar 

usando vários dispositivos [...]. Então eu acho que a mídia-educação está muito 

ligado a isso, a esses dispositivos e a essas redes aí que nos conecta apesar da 

distância. (P3-Entrevista) 

 

Estou aprendendo aqui no processo agora com esse trabalho remoto, né. [...] do que 

de melhor eu posso fazer para o aluno, remotamente, nesse ensino remoto e tentar 

fazer esse aluno perceber que ele está aprendendo dentro dessa plataforma pra evitar 

o máximo de evasão possível. (P4-Entrevista) 

 

Agora desses tempos pra cá, pandemia que eu falo, a gente teve que estudar muito 

sobre isso, a gente teve que aprofundar muito sobre isso, até por questões escolares, 

questões assim, profissionais de escola e de sala de aula e também por questões 

artísticas. (P1-Entrevista) 

 

É essa questão da educação virtual, seria? Esse tipo de ensino onde professor e aluno 

não estão no mesmo lugar e usa as mídias como está acontecendo agora. (E1-

Entrevista) 

 

Anteriormente ao isolamento social, a mídia e a tecnologia já estavam presentes nas 

produções teatrais. Lehmann (2007) reflete sobre as mudanças provocadas por esses meios ao 

se referir ao teatro pós-dramático. Folleto (2011) afirma que as características da mídia e das 

TIDCs estão tão entranhadas na linguagem cênica que fica difícil dizer onde e quando elas não 
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aparecem. Observa-se, pelas falas acima, que alguns participantes associam a mídia na escola 

com a demanda emergente com o ensino remoto. Sobre essa questão, analisa-se que a demanda 

por um ensino mediado obrigou a escola a assumir de vez a mídia e a tecnologia no processo 

de ensino e aprendizagem no teatro. 

Lehmann (2007) aponta que, muitas vezes, a mídia não define de modo fundamental a 

concepção de teatro e a técnica midiática não desempenha um grande papel nas montagens. 

Ora, parece que esse autor está apontando que o uso dos meios nas montagens teatrais pode 

assumir um caráter bastante instrumental e, na sala de aula, aparece esse mesmo lugar de relação 

com a mídia, ou seja, não se tem visto alternativas para além da apropriação desses meios como 

acessórios, sem vislumbrar possibilidades de intervenção que tratem pedagogicamente a cultura 

midiática. 

No ensino presencial, grande parte da preocupação estava voltada à apropriação 

instrumental dos meios, ou seja, aprender a usar as ferramentas e os equipamentos e fazer uso 

das produções existentes para reforçar aquilo que era experimentado ou refletido. É nesse 

mesmo lugar que os meios têm sido apropriados para o ensino remoto, para as tentativas de 

descoberta de como funciona cada mídia, aplicativo ou equipamento a fim melhor adequá-los 

a nossa metodologia de ensino presencial, sem buscar outras possibilidades para essa relação. 

Não é uma questão, aqui, de negar a importância do domínio do funcionamento, mas de alertar 

que somente isso não basta. 

Os quatro professores do primeiro campo perceptivo, em relação ao ensino remoto, 

tocam na questão da dificuldade em lidar com os meios, sobre como tiveram que dominar, de 

uma hora para outra, a relação com a mídia digital para continuarem com as aulas de modo 

remoto. Abordam a quantidade de “coisas/responsabilidades” assumidas, não deixando espaço 

para estudos e pesquisa sobre conhecimentos importantes para o processo de ensino e 

aprendizagem como as proposições da mídia-educação.  

  

A gente enquanto professor, a gente também está desdobrando horrores pra entender 

um pouco de cada ferramenta e, até hoje, eu confesso que eu não sei todas as 

ferramentas, sabe. (P3-Entrevista) 

 

Não, não. Assim, estudo mesmo, não. [...] Então, está sendo muito mais intuitivo do 

que uma preparação, que não tivemos. Foi tudo muito de repente. (P4-Entrevista) 

 

Essa questão da quantidade de responsabilidades dos professores está presente na 

literatura e na prática também: no ambiente de trabalho. É uma das problemáticas que dificulta 

a formação continuada. Essas reflexões estão presentes nos estudos de Fullan e Hargreaves 
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(2000), ao abordarem questões como as demandas educativas múltiplas dos professores ao 

assumirem papéis de “assistentes sociais”, a ampla gama de habilidades e de comportamentos 

em suas salas de aula e as inovações como soluções, além de outras responsabilidades como o 

ensino remoto durante o isolamento social.  

As trocas de experiências técnicas e conhecimentos nesse momento de demandas 

criativas urgentes no ensino remoto aparecem como uma possibilidade de superação de 

formações e práticas distantes das linguagens da mídia e tecnologia, tanto entre professores 

quanto para o aproveitamento das experiências dos estudantes no domínio dos meios. Essa 

experiência pode ser uma abertura para compreensão do trabalho colaborativo como formação 

continuada, em que cada um contribui com o seu conhecimento em prol de um objetivo comum.  

 

Eu utilizo o WhatsApp com os alunos porque é da realidade deles, né, então estou 

muito em processo de aprendizagem, mas um pouquinho de conhecimento em relação 

a isso eu tenho [...]. (P5-Entrevista) 

 

Os alunos são muito mais tecnológicos que a gente, até mesmo porque eles nasceram 

nessa era. [...] Que é isso, tanto acesso que eles têm. (P3-Entrevista) 

 

A exemplificação dessa troca de experiência com aproveitamento do conhecimento de 

estudantes e professores para a produção criativa foi abordada no item 2.2, capítulo 2 desse 

texto, uma abordagem expondo como foi possível a construção de vivências baseadas na troca 

de experiências e na descoberta e aproveitamento do potencial da mídia digital, tecnologia e 

aparelhos como instrumento e como linguagem. São experiências que devem ser levadas para 

a sala de aula pós-pandemia como um lugar importante de construção do saber.  

Outro fator levantado pelos professores P3, P4 e P2 acerca do cenário do ensino remoto 

são as dificuldades e problemáticas ocasionadas pelas diferenças sociais no que diz respeito ao 

acesso e ao domínio das ferramentas por parte dos estudantes.  

 

[...] embora a gente não consiga todos os alunos, embora a maioria dos alunos não 

tenha acesso, embora a gente sabe que tem muitos alunos que tem muitas dificuldades 

com a tecnologia, pode ter acesso, mas não sabe usar as ferramentas, né. (P3-Diário 

de campo) 

 

[...] quando começou as aulas remotas, os alunos que moram na periferia foram os 

primeiros a sumirem, assim, por relação de internet e tudo mais [...] nitidamente os 

alunos negros que são da periferia são os que tinham mais problemas com câmera 

ali, que falhava, que não conseguia tá, então isso vai desvelando vários problemas 

sociais. (P4-Diário de campo) 

 

O que é mais cruel nesse momento é a disparidade de recursos de acessibilidade 

[acesso], isso divide quem pode ter aceso ou não ou quem pode ter acesso mais ou 

menos. [...] Eu tenho aluno que consegue acompanhar, não consegue acompanhar, 
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cai e fica uma semana sem participar porque não tem celular [...] como você penaliza 

uma pessoa que já está penalizada? (P2-Diário de campo) 

 

É possível perceber uma preocupação em relação ao lugar de experiência da nova 

geração ao acessar e participar da cultura digital, suas experiências com esses meios e de como 

as diferenças sociais afetam e criam problemáticas de domínio e acesso. Porém, o acesso ainda 

é entendido como obtenção de equipamentos, conexão à internet e operação das máquinas. Está 

claro que muitos dos estudantes não têm sequer equipamentos para participar do ciberespaço, 

mas para se pensar em uma participação ativa faz-se necessário ampliar o olhar para além dessa 

perspectiva. A exemplo, podemos citar as políticas para educação com programas de inclusão 

digital que contou com distribuição de equipamentos e aparelhos paras as escolas, sob discursos 

de inovação e construção de uma escola moderna, com os quais, bem sabemos, não se construiu 

uma socialização de conhecimentos aliados aos valores humanos, ou seja, a cidadania plena.  

Possivelmente respostas para essas questões podem ser encontradas nas reflexões de 

Fantin (2009), a qual pondera que somente esse tipo de acesso não dará conta de solucionar a 

problemática da necessidade de aproximação do acervo da cultura propiciada pelas mídias 

como conhecimento e possibilidade de compreensão crítica e de criação. Faz-se necessária uma 

“inclusão digital” na perspectiva de potencializar a construção de interpretação das 

representações, crenças, dos discursos, conhecimentos e da ética presentes na cultura 

desenvolvida nesse espaço, além de orientações sobre como podemos participar eticamente da 

construção dessa cultura. 

Em relação à segunda percepção inicial identificada, dois participantes acreditam que a 

mídia-educação está interligada aos modos como as mídias têm sido apropriadas em suas 

experiências na formação em teatro, porém, não demonstraram segurança para afirmar se de 

fato suas práticas estão no caminho proposto pelo campo.  

 

[...] porque na verdade eu sei que eu faço uma série de coisas, mas eu não sei que 

nome eu dou pra isso, talvez esteja nesse lugar da mídia-educação. Mas eu não sei 

dizer se as experiências que eu tenho tido estão nesse lugar de reflexão. Mas desde 

sempre busquei muito trabalhar com filmes e pesquisas virtuais. Trabalhei com 

alunos com mimese corpórea a partir de visita a museu virtual pra encontrar uma 

obra e trazer. [...] uso como recurso pequenos vídeos de espetáculos, vídeo 

performance com a ideia da projeção em cena. [...] a fotografia também muito 

recorrente. [...] Ultimamente tenho usado as mídias para dar as aulas virtuais [...]. 

(P7-Entrevista) 

 

Eu acho que eu faço um monte de coisa relacionado a isso, mas ainda não sei 

claramente. Eu acho que estou aprendendo a ter isso com mais clareza porque 

quando eu estou usando a mídia só como instrumento, como um meio né, ou se eu 

estou usando dela para educar, eu não sei falar pra você com clareza, mas essas três 

coisas, por exemplo, eu já trabalho há muito tempo. [...] Eu te diria não sei nada, mas 
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ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu sei um pouco porque eu trabalho já algum 

tempo, desconfio que eu saiba. (P2-Entrevista) 

 

Esse ponto de vista sobre a questão vai ao encontro das observações de Fantin (2014) 

quando esta afirma que no Brasil existem experiências com a mídia sem uma reflexão e 

teorização necessárias e, por outras vezes, práticas são realizadas sem denominação. Desse 

modo, é essa a situação dos participantes dessa pesquisa, pois sabem que a mídia faz parte de 

sua metodologia de formação em teatro, que existem práticas sendo realizadas, mas que, sem a 

construção de uma teorização sobre o trabalho, não conseguem determinar se suas práticas se 

aproximam dos princípios defendidos pela mídia-educação. 

Saber explicar essa relação da mídia e tecnologia com a prática educativa é um ponto 

bastante importante, principalmente nesse momento de grande presença da mídia na vida 

cotidiana. É preciso entender se de fato esses meios têm colaborado para o rompimento com os 

velhos paradigmas do ensino e possibilitado uma formação de qualidade no que se refere à 

ética, à produção de conhecimento e à formação para cidadania ou se são apenas novos meios 

utilizados para repetir velhas formações. 

Grupos de estudo colaborativo como o desenvolvido para esse trabalho podem ser 

considerados como uma das possibilidades de formação continuada para enriquecimento e 

construção dessa reflexão teórica que parte da prática e, após análise e entendimento, volta à 

prática. Tanto é possível que os participantes se sentiram provocados a pensar sobre suas 

práticas e qual a relação com os princípios da mídia-educação suas experiências assumem.  

Em relação ao terceiro campo perceptivo, outros dois participantes ainda tenderam a 

pensar que as questões da mídia-educação estão associadas à educação a distância. Parece haver 

uma ligação direta a essa modalidade de ensino quando se refere à mídia e à tecnologia 

relacionadas à educação, devido às características da EAD.  

 

Entendo que possa ser, olhando para o próprio nome, acho que seja o trabalho 

educacional de ensino utilizando as mídias possíveis. Eu não sei até que ponto isso 

tem a ver com a EAD, trabalho de mídia a distância. (P6-Entrevista) 

 

Então, é bem o que a gente vive hoje, né, estudo não presencial, EAD, enfim, educação 

a distância onde alunos e professores não estão juntos no mesmo espaço físico. (E2-

Entrevista) 

 

Devido ao uso educativo da tecnologia e da mídia para essa modalidade de ensino, é 

provável que haja um entendimento reducionista de que esses meios são exclusivos para EAD 

e que no ensino presencial, estando professor e estudante ocupando o mesmo espaço, mídia e 

tecnologia não têm um papel tão importante. É fato que a mídia-educação pode ser muito bem 
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explorada na EAD, mas se faz necessária em todas modalidades e processo de ensino. A 

pesquisadora Fantin (2009) observa o não uso da mídia e da tecnologia em sala de aula por 

parte dos professores, comprovando essa falta de atenção à cultura digital.  

As discussões da mídia-educação são uma grande contribuição para desvelar essas 

visões reducionistas, abrindo possibilidades para uma formação enriquecedora para todos os 

setores da vida. Fora da escola, a nossa vida é bastante regida por essas técnicas, então, como 

não enxergar a potencialidade para dentro da escola? Como negligenciar essa formação 

cultural? Trata-se de um campo de reflexões para compreender as diferentes possibilidades para 

esses meios na educação, tanto no ensino presencial, no ensino a distância quanto em momentos 

emergenciais com o ensino remoto. 

Mesmo com impressões divergentes sobre mídia-educação, todos os participantes 

declararam ter experiências relacionadas à mídia e à tecnologia nas aulas de teatro, mas no 

diálogo sobre a metodologia de trabalho e os materiais didáticos adotados, poucas vezes mídia 

e tecnologia aparecem como parte do processo. Destas, as mais citadas foram PowerPoint, 

celular, notebook, telão, músicas, fotografias, recursos de vídeos, filmes, projetor e texto 

escrito.  

Esses meios são usados para expor ou reforçar o que se dialoga e experiência com o 

estudante, como uma possibilidade visual de referência de trabalho e como meio para 

democratizar o espetáculo teatral. Nesse contexto, as possibilidades para a mídia e tecnologia 

em sala de aula estão na dimensão instrumental (educar com a mídia), poucas vezes outras 

tentativas são construídas como possibilidade para o teatro. 

 

A fotografia também é muito recorrente neste sentindo com um trabalho de 

sobreposição de imagens, num teatro mais pós-dramático, ali onde os atores se 

fotografam e a gente sobrepunha um, a imagem do outro, transformando os corpos 

em uma construção específica. (P7-Entrevista) 

 

Essa compreensão instrumental das tecnologias e mídias já vem sendo demonstrada em 

pesquisas como as de Fantin e Rivoltella (2012), pois percebem que a palavra colaboração não 

aparece quando os professores se referem à representação que tecnologia e mídia têm para eles, 

ou seja, o professor tem pensado esse meio numa perspectiva individual que ajuda a obter 

informação para dar uma aula melhor e a comunicar com os demais, mas não as vê como espaço 

de colaboração e como um objeto sociocultural. 

Essa mesma pesquisa não envolve os estudantes, porém é provável que uma apropriação 

para além do uso instrumental para esses sujeitos vão surgir a partir das vivências em sala de 
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aula. Como as metodologias trabalhadas não trazem essas características, dificilmente um 

estudante romperá essa visão, pois ele também pensa os meios potencialmente para o trabalho 

e para o lazer e não para aprendizagem escolar.   

Nota-se que a maioria dos participantes tem a música, a imagem fotográfica, o vídeo, o 

filme dentre outros recursos como parte do seu processo de ensino e aprendizagem, mas esses 

meios ainda não são transformadores, não são vistos como possibilitadores de construção de 

linguagem corporal para um trabalho artístico e cidadão. Os recursos não aparecem como 

facilitadores à produção expressiva, autoral e colaborativa para o teatro ou como ponto de 

reflexão dos riscos e das potencialidades desses meios para o ator, bem como o uso responsável 

na produção e socialização dos conteúdos, ou seja, não se educa para/sobre a mídia e através da 

mídia.  

Mediante tal circunstância, parece que as formações de professores, quando se referem 

à apropriação da tecnologia e mídia na educação, não têm dado conta de esclarecer que esses 

meios fazem parte da nossa vida determinando, de algum modo, a produção e a socialização de 

conhecimentos. Aparecem na formação outros entendimentos para o trabalho corporal do ator 

sem a presença dessa relação possibilitada também pela cultura digital, como espaço de 

construção cultural e de colaboração. Assim, as novas práticas e os novos estilos cognitivos e 

corporais dos estudantes ainda não estão sendo acatados na formação. 

Porém, o teatro tem trilhado seu caminho e influenciado pela presença da tecnologia e 

da mídia, e isso vem modificando as experimentações dessa arte. Essas vivências deveriam 

provocar um repensar nos espaços de formação e fora deles. E esse apontamento é uma 

provocação para nos aproximar cada vez mais das reflexões da mídia-educação acerca do 

educar com a mídia, educar sobre/para mídia e educar através da mídia para que sejam 

encontradas respostas para os vários questionamentos e possibilitar a construção de outros a 

partir da realidade da qual somos parte. 

5.3 Os saberes da mídia-educação articulados ao trabalho de corpo do ator 

Para relacionar a mídia-educação aos saberes do teatro, uma aproximação teórica, 

reflexiva e prática desses conhecimentos foi proposta ao coletivo. A dinâmica de trabalho do 

grupo se deu por meio de atividades voltadas à prática e leituras a serem realizadas em casa, 

individualmente, e partilhadas nos encontros como meio de produção do conhecimento e, ao 

final do estudo, avaliação do trabalho realizado com encaminhamentos.  
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A princípio, não houve dificuldades para estimular a conversação, pois devido ao 

momento social de pandemia e ensino remoto, havia uma vontade muito grande por parte dos 

participantes para discutir sobre as experiências individuais com a mídia, a tecnologia e a 

realidade concreta de suas escolas. O diálogo aberto acerca do trabalho de corpo do ator, da 

mídia-educação, do ensino a distância e, principalmente, sobre o ensino remoto tornou-se o 

centro das discussões já no primeiro encontro devido ao impacto do momento vivenciado.  

Mesmo os elementos principais da teoria da mídia-educação não estando na centralidade 

do diálogo, naquele momento inicial, pontos importantes para a produção o do conhecimento 

necessário à articulação dessa teoria com o trabalho de corpo do ator foram trazidos pelos 

participantes para reflexão, como: a necessidade de formação continuada voltada às questões 

da mídia para o professor continuar dialogando, trocando informações e produzindo 

conhecimentos nas diversas áreas; o princípio ético voltado à cultura digital; e a questão de ser 

ou não teatro quando a mídia transpassa essa arte.  

No que se refere à formação continuada, os participantes P3, P5, P7 e P6 trazem para o 

diálogo o desejo de compreender como lidar com a mídia e a tecnologia na educação teatral, e 

alegam que se tivessem participado de uma formação voltada para essa área, não teriam de 

enfrentar tantas dificuldades nesse momento de ensino remoto, com demandas de trabalho 

atroz. Assim, sentem falta de terem vivenciado formações voltadas para essa interlocução entre 

mídia e educação para potencializar suas experiências. 

 

A palavra que mais ressoou em mim é a questão da formação continuada, em relação 

ao professor que é pego assim em determinada situações que a gente tem que se 

encaixar, né, tem que se adaptar e tem que aprender sozinho e tem que tentar 

descobrir esse universo que é novo, né, não novo, mas assim, essas ferramentas que 

são colocadas pra gente assim.[...] até porque é isso, os professores não estão tendo 

formação pra lidar com esse ambiente. (P3-Diário de campo) 

 

Como trabalhar com uma coisa [mídia e tecnologia] que muitas vezes a gente 

considerou supérfluo, né, tipo, eu não tenho tanto envolvimento, “teoricamente” [...]. 

(P5-Diário de campo) 

 

Me vem um pouco de experiência que já passei na questão do ensino quando nos era 

obrigado a buscar qualificação, era imposta temáticas que às vezes a gente nem tinha 

interesse naquele sentido, mas a gente era obrigado a fazer a formação continuada 

pra permanecer no sistema de ensino. (P7-Diário de campo) 

 

A gente acaba tendo que passar por esse processo de qualificação a toque de caixa 

[...] nem sempre essas especializações são amplas o suficiente pra dar conta de toda 

necessidade que a gente tem [...]. O processo que a gente está vivendo hoje, ele meio 

que obrigou a gente se voltar a essa formação num determinado lugar que talvez nem 

faça parte do interesse principal de formação de cada um de nós ou quando faz, não 

necessariamente faz na velocidade em que a gente foi obrigado agora a passar por 

isso, né. (P6-Diário de campo) 
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Pode ser observado que os participantes não se sentem orientados para lidar com a mídia 

e a educação a partir de suas formações acadêmicas. Fantin (2014), em seus estudos, observou 

que as políticas públicas para a formação de professores não têm dado conta de responder aos 

desafios que a mídia e a tecnologia têm proporcionado para a educação, fator confirmado pelos 

depoimentos dos participantes. É fato que a discussão sobre mídia-educação na formação inicial 

não é uma questão presente nos currículos das universidades brasileiras, que perdem 

oportunidades importantes de instigar o professor a pensar nas possibilidades com esses meios 

articulados a sua prática, de abrir caminhos para uma formação mais próxima da realidade do 

estudante.  

Na formação continuada, alguns estudos aparecem, mas não mudam o cenário 

pedagógico, uma vez que têm seu foco voltado ao saber operar as ferramentas e os aplicativos, 

numa concepção pragmatista e instrumental, fator que tem alavancado diante da emergência 

educacional. Para avançar com a formação, é preciso entender que, além do uso operacional, 

faz-se necessário saber o uso pedagógico numa perspectiva teórica, prática e reflexiva, o que 

ainda é distante desse tipo de formação. 

Seria um dos papéis da formação de professores, provocá-los ao entendimento das 

mídias e da tecnologia na escola como possibilidade para o fazer pedagógico aproximado das 

formas de aprendizagens proporcionadas pela mídia fora da escola. De acordo com Rivoltella 

(2011), essa proximidade dissolveria a dicotomia que existe entre a “escola paralela” da mídia 

e a “escola oficial” pela possibilidade de construção de competências aos professores ao lidarem 

com esses meios, e pela capacidade de formação dos estudantes a partir de suas experiências 

sociais. 

Fantin (2014) aborda a questão da iniciativa do professor e do interesse pessoal em 

querer construir outras possibilidades como um aspecto de autoformação. A autora desafia o 

professor a assumir uma nova postura diante das demandas da cultura digital que ela chama de 

postura ativista a partir da metarreflexão e do questionamento e da capacidade de análise e 

produção. E essa postura aliada à formação coletiva permite que se encontrem meios de trocar 

experiências numa relação horizontal tanto entre professores quanto com a participação dos 

estudantes. Aprender no coletivo a superar as problemáticas, a construir reflexões e estratégias 

e a fazer mídias de modo colaborativo. 

Essa autora reconhece, porém, a necessidade de acompanhamento e provocação 

educativa do professor, tanto na formação inicial quanto na formação continuada, para suscitar 

o domínio de novos conhecimentos e mudanças em sua maneira de agir com adoção de novas 

posturas. Pode ser entendido que além do interesse pessoal, as formações acadêmicas precisam 
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dar conta de possibilitar uma mudança de postura do professor rumo à construção de sujeitos 

cidadãos. Esse tipo de formação pode motivar o professor a ser pesquisador e a compartilhar 

suas descobertas, a construir junto aos demais seus processos pedagógicos.   

A questão do interesse pessoal fica evidente quando os participantes deixam 

transparecer práticas e um pensar para o uso da mídia no processo pedagógico. Aparece nos 

diálogos uma preocupação com a seleção de recursos, quais ferramentas são do seu domínio, 

como melhor aproveitar os meios os quais se tem acesso e como aprender sobre outros 

universos que os estudantes, muitas vezes, dominam. 

 

[...]agora a gente virou youtuber, teve que aprender a editar vídeo, construir vídeo e 

live e pensar em outras possibilidades pra fazer com que o aluno tenha interesse. (P3-

Diário de campo) 

 

Eu me vi em muitos momentos de estar buscando novas coisas para estar estudando, 

fazendo curso de mídia, curso de como eu abro o Zoom, de como eu chamo uma 

reunião, de como eu faço live pelo Instagram e aí aparece outro [...]. (P5-Diário de 

campo) 

 

Fico pensando nisso de como as coisas viram e a gente tendo que recorrer a recursos 

que de repente a gente nem acreditava que tinha capacidade, competência, é, como 

até comentei que eu voltei a esse momento também a ter que reaprender a edição de 

vídeo, edição de áudio, é, controle de iluminação [...]. (P7-Diário de campo) 
 

As declarações dos participantes dão a entender que eles não são especialistas no que se 

refere à tecnologia e à mídia, mas que possuem uma formação informal para lidar com os meios 

possivelmente advinda de suas práticas como usuários de várias mídias sociais, como aparece 

no perfil dos sujeitos. Entende-se que as práticas sociais relacionadas à mídia também podem 

estar na educação, como é possível de ser notado pelas experiências apresentadas, isto é, 

aproximar a cultura cotidiana da formação escolar. 

Diferentemente dos dados que aparecem na pesquisa de Fantin e Rivoltella (2009), em 

que foi sugerido que os professores brasileiros faziam uso doméstico das tecnologias e mídias, 

mas não as inseriam nas práticas educativas, mesmo quando a escola possibilitava o acesso 

dessas ferramentas em seu espaço, existe um uso instrumental da mídia e tecnologia na prática 

educativa por parte dos professores, como aparece no perfil dos sujeitos, no gráfico 3 e na fala 

do participante P6.  

 

Consciente ou inconscientemente a gente acaba trabalhando muito com mídia. (P6-

Diário de campo) 
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Essa declaração direciona para o entendimento de que o uso instrumental da mídia e da 

tecnologia anterior ao momento pandêmico já se fazia presente nas práticas dos participantes, 

mas a partir de então, esses meios assumem um espaço importante no processo pedagógico, 

fator que pode ser observado na percepção inicial dos participantes sobre mídia-educação, como 

exemplifica a declaração do participante P4, ao admitir que usa a mídia e a tecnologia agora 

neste modo de ensino remoto. Assim, é certo que essas práticas envolvendo a mídia e as 

tecnologias irão agregar-se ao processo pedagógico do ensino presencial, pois essas 

experiências têm possibilitado várias descobertas potentes para a educação nesse encontro de 

linguagens. 

 

[...] a websérie que a gente está construindo, desde o início a gente sabia que era o 

Instagram, então a gente absorveu a linguagem do Instagram muito naturalmente. 

Então a gente não construiu pensando no teatro, construiu pensando na linguagem 

do Instagram, esses fragmentos, cortes, sabe, o tipo do próprio humor que existe no 

Instagram, de mensagens rápidas, muita coisa com áudio. [...] tem os vídeos no IGTV, 

tem as fotos dos Feeds, tem os Stories, todas essas narrativas vão compondo a 

história. (P4-Diário de campo)  

 

[Instagram] [...], a gente tem muito pesado nisso, não apenas num preparo para 

interpretação em frente à câmera, mas também a gente pensa muito nesse 

enquadramento, sabe nessa linguagem mesmo. [...] esse público que está lá, a melhor 

forma de eles nos verem, de uma melhor forma de eles absorverem a informação que 

a gente está passando. (E2-Diário de campo) 

 

Ainda sobre o tema da formação, aparece na conversação a necessidade de diferenciar 

mídia e tecnologias. Aos poucos o diálogo foi se estabelecendo, mas silêncios, sorrisos, algumas 

piadinhas descontraídas mostraram a dificuldade de distinção dos termos e/ou a relação entre 

eles. 

 

[...] esses termos que é tecnologia, mídia, rede e eu fiquei me perguntando que mesmo 

já estando nesse exercício eu não tenho total distinção desses termos, eu não sei 

necessariamente todas ou quais as relações desses termos [...] eu não domino nem as 

distinções e talvez nem as relações de todos eles. (P6-Diário de campo) 

 

[...] é realmente você confundir criador e criatura. [...] a ideia que me vinha é que 

realmente tecnologia era o que tinha energia: computador, TV, [...]. (P5-Diário de 

campo) 

 

A gente sempre ouve falar de tecnologia e tal, mas a gente não para pra estudar sobre 

tecnologia e sobre mídia em si. (E1-Diário de campo) 

 

O desenvolvimento do diálogo leva os participantes ao entendimento de que tecnologia 

são os equipamentos e ferramentas desde um simples lápis até um aparelho de computador mais 

sofisticado, e que a mídia é o meio que permite a comunicação, como por exemplo o aparelho 
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de TV é uma tecnologia, o programa exibido é a mídia. A dificuldade apresentada, a princípio, 

para diferenciar tecnologia de mídia mostra a falta de clareza teórica sobre artefatos que os 

participantes lidam no cotidiano. É nesse sentido que Fantin (2007) propõe as múltiplas 

alfabetizações para que professores e alunos dominem os diferentes códigos das diversas 

linguagens presentes na cultura contemporânea.  

A formação ética para a mídia é uma das questões expostas em diálogo pelos 

participantes P5 e P7 como um ponto de preocupação e de necessidade de análise e reflexão.  

 

Tem que educar também para a mídia, não é? Não é só utilizá-la, mas também educar 

para utilizá-la. [...] eu estou aprendendo a usar e quais os cuidados que eu tenho que 

ter. (P5-Diário de campo) 

 

[...]até que ponto o aluno consegue produzir um conhecimento também com 

embasamento e distribuir esse conhecimento com poder de disseminar informações 

através das mídias. São coisas que às vezes eu me preocupo e que gostaria de 

entender como a gente poderia trabalhar nesse sentido. (P7-Diário de campo) 

 

O exercício da análise, da criticidade e da reflexão em relação ao comportamento dos 

sujeitos dentro dessas práticas sociais, em que grande parte dos sujeitos são consumidores e 

produtores de conteúdo, possibilitaria o entendimento dessas questões complexas. O princípio 

ético perpassa pela perspectiva da mídia-educação que é educar para/sobre a mídia e educar 

através da mídia. Entender a proposta dessa primeira perspectiva nos desafia a assumir um 

educar dos nossos estudantes para a análise, a reflexão e a leitura crítica das produções, tanto 

teatrais quanto da vida em geral. 

A segunda perspectiva citada, educar através da mídia, problematiza a criticidade e a 

responsabilidade ética a partir da produção e expressão criativa, refletindo sobre os valores e 

modelos de sociedade assumidos, sobre a capacidade de dialogar, de interagir de modo solidário 

e de se colocar no lugar do outro. Trata-se de dialogar sobre quais posturas éticas os sujeitos 

estão dispostos a assumir para não gerar discriminação, desrespeito e modelos antiéticos nos 

espaços digitais, seja produzindo teatro ou não. É um dos pontos da alfabetização midiática 

destacada por Fantin (2007) para a compreensão dos sistemas políticos, ideológicos, religiosos, 

de poder presentes nas mídias, e das posturas assumidas diante de tal entendimento. 

Outra questão significativa para reflexão, exposta pelo coletivo, foi o conceito de 

interatividade, a grande especificidade da mídia digital. O entendimento desse diferencial 

refere-se à perspectiva da mídia-educação educar através dos meios, ou seja, as pessoas 

deixaram de ser sujeitos da recepção e passaram a produzir conteúdo que pode ser consumido 

por um ou por milhares de outras pessoas ao mesmo tempo.  
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Entender essa proposição para as aulas, não como uma prática de recepção dos 

estudantes, mas aprendizado por meio da expressão e produção colaborativa é um passo 

bastante importante para formação em teatro, pois Pavis (2005), mediante as modificações que 

a mídia tem possibilitado ao corpo do ator e do espectador, observa a possibilidade de criação, 

produção e expressão a partir da apropriação dos códigos e linguagens das mídias para 

construção de uma nova comunicação multimídia no fazer teatral. Trata-se, portanto, da mesma 

perspectiva educar através dos meios da mídia-educação, necessitando a escola atentar-se para 

essa possibilidade.  

Sobre a questão da expressão e da produção, pode-se articulá-la, ainda, ao conceito de 

autodidaxia apontado por Belloni (2012) ao abordar essa ideia como novo modo de aprender 

na sociedade contemporânea, aprendizagem pela troca do conhecimento e pela construção de 

relações sem a presença de um “mestre”, da qual a escola necessita entender o funcionamento. 

Aproximar desse universo é possibilitar que o estudante desenvolva sua autonomia, solucione 

problemas, troque experiências, ensine e aprenda com o outro, realize avaliação e análise do 

seu processo e produto de modo naturalizado por aproximar-se das práticas que se tem 

vivenciado fora da escola. 

Juntamente a essas considerações, o coletivo reflete sobre as relações que a mídia e o 

teatro têm assumido na atualidade, se essa conexão contemporânea não descaracteriza essa arte 

deixando o teatro de sê-lo. 

 

[...] como eu vou passar o teatro pela tela? E aí entra naquela discussão filosófica, 

isso é teatro? Não preciso da presença, do cheiro do público, não preciso?... isso é 

considerado teatro? (P5-Diário de campo) 

 

[...] eu diria que não é teatro, teatro, teatro, mas é interpretação. (E2-Diário de 

campo) 

 

Dentro do teatro a gente tem várias modalidades teatrais, né, o teatro físico, o teatro 

de bonecos, o teatro de sombras, então eu acho sim que é teatro, sabe? Só que é outra 

modalidade e aí que nome a gente dá a essa modalidade, né? (P3-Diário de campo) 

 

Essa discussão pra mim tem outras camadas. Apesar que eu não afirmaria que isso é 

teatro, também não vejo nenhum problema quando pessoas de teatro trabalha esse 

aspecto da imagem porque a gente ainda tá no pressuposto da atuação que pra mim 

e o que nos leva a essas discussões todas. Tem especificidades, mas está dentro da 

nossa área de pesquisa e estudos. (P6-Diário de campo) 

 

Mediante questionamentos e opiniões diversas apresentadas pelos participantes, foi 

entendido pelo coletivo que tal conceito necessitaria um estudo à parte, conforme a declaração 

dos participantes P2 e P6, reconhecendo que a definição se era ou não teatro perpassava o 

estudo naquele momento, mas que era muito mais complexa.   
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A gente tem que reunir só pra discutir o que é e o que não é teatro agora. É a questão 

do momento [de pandemia]. (P2-Diário de campo) 

 

Uai, gente, mais gente fazendo mestrado. (P6-Diário de campo) 

 

Ainda sobre essa reflexão, o participante P7 reconhece que a mídia já está no teatro e o 

participante P4 acrescenta que a questão da telepresença não é algo novo e que transformações 

das práticas teatrais tem acontecido há bastante tempo, percepções que vão ao encontro das 

proposições de Pavis (2005) em relação a uma teoria da intermedialidade para analisar um 

espetáculo.  

 

O uso de mídia no teatro não é nada novo, a questão é que agora a gente está tendo 

que trazer o teatro para a mídia. Porque a mídia já entrou no teatro, agora só o teatro 

na mídia é que a gente precisa entender. (P7-Diário de campo) 

 

A origem do próprio cinema modificou as relações das próprias práticas teatrais [...]. 

Acho que hoje, essas mídias sociais, a gente pode até dar outro nome pra isso que 

está surgindo e que também não é novo essas telepresenças, se discute desde a década 

de setenta quando surgiu o vídeo. [...] A gente pode até dar outro nome que não seja 

nem teatro, nem cinema o que seja essas relações virtuais, mas elas são reais, estão 

aí e a gente vai lidar com elas daqui pra frente cada vez mais. (P4-Diário de campo) 

 

A partir dessas considerações sobre a mídia e o teatro, cabe aos sujeitos dessa arte fazer 

uma leitura crítica sobre as possibilidades que têm surgido com essa relação e, ao mesmo tempo, 

desenvolver proposições criativas para outras concepções do fazer teatral a partir desse 

encontro, tanto dentro quanto fora da sala de aula. Ter consciência das mudanças que a mídia 

já provocou no fazer teatral e das possibilidades que estas abrem para o trabalho com essa arte, 

são pontos consideráveis para a articulação do teatro com a mídia-educação como caminho para 

uma formação que ao mesmo tempo é artística e cidadã.  

Ainda sobre esse tema, vale destacar como significativos a atenção e o reconhecimento 

dos participantes P4 e P7 a mencionarem a relação existente entre teatro e mídia, não sendo a 

primeira vez que essa linguagem foi transpassada por outras linguagens. Uma percepção 

potente para compreender as possibilidades de relação do teatro e da mídia-educação para 

construção de conhecimentos sem medo de uma desqualificação da arte teatral, ou seja, o teatro 

trabalha com os elementos contemporâneos de cada época. 

A questão da não presença física dos corpos ocupando o mesmo espaço foi mais um 

ponto levado em consideração na reflexão sobre a mídia e o teatro. As análises e considerações 

do coletivo direcionaram para compreensão de que a mídia constrói outras qualidades de 

presença, diferentes de quando os corpos estão em um mesmo espaço físico.   
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[...] a grande técnica, digamos, do teatro contemporâneo e da performance é a 

construção de qualidade de presença. [...] eu nunca tinha parado pra pensar que 

existe uma presença aqui neste momento né, não dividimos o mesmo espaço, mas 

existe uma presença. (P6-Diário de campo) 

 

[..] às vezes você pode estar numa prática num teatro, numa sala de aula, e totalmente 

ausente [...], mas aqui [online], aqui é real pra mim é só uma questão de espaço 

mesmo. (P2-Diário de campo) 

 

Eu tenho pensado muito, principalmente em turmas inclusivas, é a questão da 

educação dos sentidos. [...] essas outras formas de estar presentes, outras formas de 

presentificar alguns aspectos [...]. (P7-Diário de campo) 

 

Compreende-se, então, que as práticas sociais têm construído qualidades de presença 

distintas que podem ser presencial ou digital e que as experiências oriundas desses espaços são 

diferentes, nem piores e nem melhores, são desiguais, assim como afirma Dubatti (2021). Os 

participantes concordam com esse autor no sentido de que as experiências teatrais presenciais 

e as experiências teatrais digitais podem conviver lado a lado como possibilidade de construção 

artística, sem que uma se sobreponha à outra e que quanto mais familiarizado com a linguagem 

digital maior a capacidade do público lidar com espetáculo no qual os corpos não ocupam o 

mesmo espaço físico, como observa Muniz e Dubatti (2018), pois as experiências com as 

práticas relacionais midiáticas constroem percepções que possibilitam esse tipo de experiências, 

tão potentes quanto as vividas presencialmente.  

Diante de tal circunstância de possibilidades, a sensibilidade é, sem dúvida, fundamental 

para o professor selecionar qual trabalho pode ser melhor desenvolvido pelo meio digital, qual 

é mais pertinente à presença física dos corpos e qual possibilita o uso dos dois espaços para 

atingir a qualidade de presença necessária ao fazer teatral. Afinal, algumas estratégias 

certamente não vão funcionar via meio digital, enquanto outras podem ganhar características 

muito mais interessantes nesse espaço. Trata-se de escolhas, de experimentação e de criação 

com os elementos de linguagens disponíveis, combinando-os conforme a mensagem que se 

deseja transmitir. Vale, inclusive, relembrar Folleto (2011) ao observar que esse processo de 

abertura para uma hibridação de todas as linguagens potencializa ainda mais o trabalho teatral. 

Mesmo o entendimento das três possibilidades educar com, educar sobre/para e educar 

através dos meios adquirindo outro lugar de sentido para os participantes, foi necessário 

perpassar outras questões para relacioná-las a possíveis aulas voltadas ao trabalho de corpo do 

ator.  
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Quando a gente lê sobre educar sobre, educar com e educar através parece que é 

muito simples, mas aí quando você vai pensar isso na prática, não é não, é mais 

profundo. (P2-Diário de campo) 

 

Nota-se a necessidade de evidenciar uma das possibilidades de acordo com o objetivo 

da aula, uma vez que elas se entrecruzam nas atividades práticas: a compreensão da diferença 

de leitura crítica para o teatro e para a mídia-educação, entendendo que nesta última o meio 

altera o conteúdo, o sentido, a experiência do teatro, quais qualidades e especificidades uma 

mídia constrói e a compreensão da intencionalidade da atividade ao buscar a formação em teatro 

por meio do uso da mídia, ou seja, como melhor apropriar de uma mídia para determinada aula.  

Conforme o desenrolar dos diálogos nos encontros, a mídia-educação articulada ao 

trabalho de corpo do ator adquiriu maior relevância na prática pedagógica na percepção dos 

participantes, de tal modo que tiveram dificuldades de selecionar o público para o qual as aulas 

do material didático seriam direcionadas. Aparece, nas falas, o desejo de construção de uma 

sequência didática para crianças e outra para adultos.  

 

Eu acho que seria rico pra gente enquanto professor, né, esse lance do próprio 

entendimento de como vincular as mídias, sabe, pra determinadas idades, esses 

determinados currículos. (P3-Diário de campo) 

 

Eu acho ótimo porque a gente também vai ter uma resposta desses corpos de 

diferentes idades e entendimento do estudo do teatro e do corpo [...] acho até que a 

gente partisse de um mesmo ponto e ele sendo adaptado para essas idades diferentes. 

(P2-Diário de campo) 

 

Tem-se, então, a proposta do coletivo para a divisão dos participantes em dois grupos 

para a construção de duas sequências didáticas voltadas para professores de teatro, sob o eixo 

temático eu e o outro (a descoberta de si) com conteúdo sobre a consciência corporal 

(movimento e corpo). Nota-se que novos rumos se abrem para o trabalho com a mídia na 

formação em teatro, não só no que se refere ao corpo e, tal descoberta, tornou-se tão rica aos 

olhos dos participantes, que desejaram pensar e construir sugestões tanto para quem trabalha 

com o público infantil quanto quem dedica ao público adulto. Porém, outras questões, que serão 

abordadas na próxima categoria, atravessaram esse encaminhamento coletivo. 

Conforme a proposição para o estudo, a abertura ao diálogo entre os participantes 

favoreceu a exposição de dúvidas, incertezas e até mesmo admissão do não conhecimento que 

os participantes tiveram sobre as temáticas abordadas. Ao mesmo tempo, possibilitou a 

confiança para expressão das experiências pregressas, participar nas decisões e nas soluções 
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para os problemas, tornando-se um espaço democrático de conversação e, consequentemente, 

de crescimento coletivo.  

Nesse contexto, é importante retomar alguns pontos importantes para pensar o trabalho 

de corpo do ator: a formação continuada; os princípios éticos; a interatividade e a autodidaxia; 

e a qualidade de presença no teatro.  

A problemática da formação é fundamental para o entendimento do corpo do ator 

perpassado pelas mídias e tecnologias, pois quando se pensa no trabalho corporal do ator ainda 

encontra-se muita dificuldade para construir outras possibilidades corporais que permitam 

novas consciências de si mesmo adentrando em zonas inexploradas da personalidade carregada 

de regras incorporadas e interiorizadas a partir da influência das mídias e das tecnologias. Será 

que a preparação corporal tem dado conta de possibilitar uma metamorfose corporal para lidar 

com um corpo cuja presença física não é mais a regra geral? Até que ponto há apropriação da 

própria mídia e da tecnologia para construção de uma escrita corporal multimídia, ou seja, capaz 

de integrar com os conceitos estéticos das diferentes mídias?  

Em relação ao comportamento ético dos sujeitos, outro ponto importante é pensar a 

preparação corporal do ator na busca pelo entendimento de quais valores, interesses e modelos 

de corpos estão presentes nos meios e como isso influencia nas expressões, gestualidades e 

percepções do teatro. Além disso, esse comportamento deve possibilitar a compreensão de quais 

as responsabilidades e posturas se deve assumir com a comunicação corporal e quais escritas 

corporais se pode criar para desvelar os sistemas presentes na sociedade, sejam eles digital ou 

não. 

A interatividade e a autodidaxia também são pontos relacionados à preparação corporal 

do ator, pois possibilitam ao estudante a percepção das implicações estéticas presentes nas 

mídias digitais e como se apropriar dessas características para produzir escrita corporal. A 

compreensão do movimento, da fragmentação, da velocidade e demais elementos que compõem 

a linguagem midiática, seja um efeito causado por uma câmera, presente em um desenho ou em 

uma fotografia podem ser provocadores desse corpo para construção do movimento e do gesto 

do ator.  

Quanto à presença cênica, esta é um dos grandes desafios para o trabalho corporal do 

ator estando os corpos num mesmo espaço físico ou não. Trabalhar em busca desse vigor 

energético, dessa imposição do estado psicofísico que cativa a atenção do espectador, não como 

característica visual, mas cujo efeito sentimos, perpassa pelas provocações sensitivas do corpo 

(mediado?), da consciência de si mesmo e de como a realidade é percebida na 

contemporaneidade. Essa qualidade (forma) que o ator conquista em estar ali, seja no contato 
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ao vivo e imediato ou via digital, relaciona-se em saber inscrever-se com a realidade midiática 

e seus elementos, pois a qualidade de presença é determinada pelo grau de alteridade 

conseguida pelo ator ao olhar (mediado?) de uma recepção. 

Assim, fica clara a necessidade da busca por respostas não encontradas nessa articulação 

entre a mídia-educação e o trabalho de corpo do ator, mas o estudo se revelou um campo fértil 

para problematizar questões relativas ao trabalho de corpo do ator na contemporaneidade.  

5.4 As referências que os participantes trazem sobre trabalho colaborativo  

Antes da proposição do trabalho de produção colaborativa buscou-se compreender quais 

referências os participantes possuíam em relação a essa forma de atividade. Nos primeiros 

diálogos, três comentários foram bastante relevantes: dois participantes disseram ter participado 

de trabalho colaborativo em vivências dentro do processo de ensino e aprendizagem, outros três 

participantes falaram que compreendiam esse tipo de trabalho com base em práticas coletivas 

no teatro e os demais participantes ou não sabiam dizer do que se tratava ou apresentaram uma 

compreensão desse conceito que não está relacionada exatamente ao conceito exposto na 

literatura educacional. 

No que se refere à primeira referência, os participantes P7 e P2 apresentaram uma 

definição elucidativa, destacando a participação de todos dentro de um coletivo que tem um 

objetivo comum e com relação horizontalizada, em igualdade de importância. Destacaram ser 

um modo de trabalho proveitoso para a formação dos participantes uma vez que se aprende um 

com o outro e juntos avançam no conhecimento.  

 
Eu penso no trabalho colaborativo no sentido de doar, trocar, problematizar aquilo 

que você tem a oferecer. Então você vai colaborar com aquilo que você tem. Eu penso 

que o trabalho colaborativo é muito interessante, quando a gente lida com uma 

colaboração coparticipativa de fato, onde todos vão receber, digerir e entender que 

todos os conhecimentos são válidos e importantes e que a gente pode aprender muito 

com a troca e eu acredito que o colaborativo enriquece muito as experiências. (P7-

Entrevista) 

 

[Trabalho colaborativo] foi uma experiência muito boa pra mim, assim... que eu levo 

pra vida. [...] eu aprendi muito com isso. Então era textos criados, aulas planejadas, 

sabe, tudo que se fazia a equipe pensava junto [...] a gente conversava ali de um modo 

horizontal, sabe, recebia a contribuição de todos. Isso é muito importante porque 

você cresce junto, aprende com o outro [...] cada ingrediente te ajuda num objetivo 

comum. [...] eu acredito muito no trabalho colaborativo [...] claro tem coisa que você 

tem que fazer sozinho, mas é mais saudável e inteligente. E eu acho que a gente cresce 

junto. (P2-Entrevista) 

 

As declarações desses participantes apontam que são conhecedores de como a produção 

do conhecimento se dá dentro do trabalho coletivo colaborativo e qualifica esse tipo de 
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formação como sendo enriquecedora às experiências e ao crescimento de todos envolvidos. 

Essa visão do trabalho colaborativo é próxima do entendimento presente na literatura, a 

exemplos de Ferreira (2003) ao falar do rico contexto de aprendizagem para o participante, 

Boavida e Pontes (2002) ao apontarem que o relacionamento é baseado na ideia de que todos 

têm algo a dar e algo a receber e Roldão (2007) quando fala da importância do processo de 

construção individual como compromisso e engajamento com o trabalho coletivo. 

Com relação à segunda referência de trabalho colaborativo identificada, são os 

participantes P4, P6 e E2 que perceberam esse tipo de trabalho a partir de suas vivências dentro 

de estudos e grupos de teatro, assumindo como sendo um coletivo que envolve a participação 

de todos, com funções a desempenhar, abertura ao diálogo, mas que pode admitir a palavra final 

de um sujeito (diretor). 

 

Todo meu processo sempre foi muito colaborativo [...].  A gente [grupo de teatro] 

teve muita referência no grupo Galpão [...] extremamente colaborativo. É um grupo 

de atores que gerem o espetáculo, não é um grupo de um diretor que vai trocando de 

elenco, é um elenco que vai trocando de diretores. [...] cada um tem uma função e 

não é porque ele tem essa função que ele vai fazer sozinho, [...] coordena o processo 

e todo mundo ajuda. Por mais que seja colaborativo uma certa hierarquia do diretor 

a gente mantém, o diretor ouve, assume todas as ideias ali, mas a palavra final é dele 

pro processo ser mais ágil. [...] se o diretor está confiante que aquilo é o melhor pra 

cena, então a palavra final do diretor a gente respeita bastante. (P4-Entrevista) 

 

Me vem muito o conceito de trabalho coletivo onde todos têm alguma função e todo 

mundo faz algo e no final um precisa do outro pra que aquilo possa se concretizar 

[espetáculo]. (E2-Entrevista) 

 

Eu tenho experiências coletivas, mas sempre com alguém muito à frente assim, né. O 

Njilas [espetáculo de teatro] foi um trabalho com construção colaborativa, mas até 

um certo limite, né [...]. Mas eu imagino que seja um trabalho onde a gente possa... 

talvez a maior característica possa ser a troca de informações, né, e a gente pode 

usar todas essas informações ou todas essas experiências e, todas elas terem um 

mesmo nível de importância, talvez assim, né, no processo de construção do que vai 

ser esse produto ou que vai ser esse processo. Talvez isso seja o mais rico do trabalho. 

(P6-Entrevista) 

 

As experiências relatadas pelos participantes vão ao encontro do estudo de Fischer 

(2003) sobre essa prática coletiva que possibilita a participação e a intervenção de todos os 

integrantes em todos os processos da concepção de um espetáculo teatral, e de Abreu (2004) 

quando afirma que as relações nesse tipo de trabalho são dialogadas a partir do exame, 

confronto e debate de todas as proposições. No entanto, é importante reconhecer as diferenças 

entre um processo de criação colaborativa no teatro e a perspectiva da organização docente de 

trabalho colaborativo que essa pesquisa buscou estabelecer, uma vez que no teatro, por mais 

horizontalizada que seja o processo, admite-se a figura do diretor. Entende-se, então, que tanto 
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as experiências dos participantes P2 e P7 como a dos participantes P4, P6 e E2 são 

conhecimentos valorosos para a construção de uma vivência que possibilite a formação docente, 

que apresente diferenças e que ainda revele experiências de abertura para o diálogo. 

Em relação à terceira referência, o participante P3 admite não conhecer esse tipo de 

trabalho, o participante P1 entende o trabalho colaborativo como contrapartida de algo e os 

participantes P5 e E1 a aproximam da ideia de voluntariado. 

 

Então, eu nunca trabalhei com processos colaborativos. Acho que [...] a gente tem 

um pouco disso assim, né, de tá numa montagem [...] e a gente enquanto componente 

juntos, pensar em todo esse processo junto que eu acho que também é uma forma de 

trabalho colaborativo, sabe, mas assim, de fato falar já trabalhei com um, não. (P3-

Entrevista) 

 

Não sei se estou respondendo sua pergunta, mas assim, [...] você apresentava e 

depois você dava oficina [...] e às vezes a gente tem um contato com os grupos da 

cidade e a gente faz um intercâmbio, a gente faz um bate papo, existe uma troca e aí 

existe também essa oferta de oficinas [...]. (P1-Entrevista) 

 

[Na escola] A gente trabalha as quatro linguagens teatro, dança, música e artes 

visuais. Então a gente trabalha em conjunto, em grupo. [...] eu não sei se a gente faz 

um trabalho colaborativo, [...] a gente tem nossas reuniões, a gente senta, planeja.  

[...] Esse colaborativo me remete muito a trabalho voluntário, é estranho né, [...] na 

experiência que eu tenho a gente utilizava isso muito na igreja. [...] quando eu penso 

isso na questão profissional, colaboradores... colaboradores ou equipe? (P5-

Entrevista) 

 

Colaborar com algo ou alguém. É você se dispor a ajudar no que for preciso, claro 

né dentro das limitações [...] no que eu for útil. Então é isso, se dispor a servir ou a 

prestar ajuda, prestar seu trabalho, o seu tempo. (E1-Entrevista) 

 

A percepção da pouca experiência em trabalhos colaborativos de organização docente 

da maioria dos participantes não foi tomada como uma problemática de extrema relevância, 

pois o estudo parte de um reconhecimento e valorização dos saberes de todos como lugar 

potente para produção do saber. No entanto, é necessário avaliar os resultados da experiência 

proposta para compreensão de como essa realidade impacta no estudo. Assim, a introdução dos 

participantes na experiência colaborativa se deu com uma apresentação individual para uma 

compreensão do lugar de fala de cada um, não para estabelecer comparações, mas para haver 

pontos de referência sobre as possíveis experiências que esses sujeitos traziam consigo. 

5.5 A experiência da produção colaborativa e a formação docente 

Os participantes foram convidados a unirem saberes em direção à produção de um 

material didático com a participação de todos, ao mesmo tempo, a serem protagonistas ativos 

de sua formação ao construírem juntos uma produção colaborativa acerca do trabalho de corpo 
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do ator articulado com os princípios da mídia-educação na formação em teatro. Desse modo, o 

caminho percorrido pelo grupo trouxe como ponto positivo e de estímulo, para a maioria dos 

participantes, o conhecimento entre si com consequente empatia, clima agradável e expectativa 

de grande aprendizagem, que foi estabelecida desde o começo dos encontros. 

Um dos pontos a favor da proposta desenvolvida de trabalho colaborativo com os 

participantes da pesquisa foi a temática em discussão que era de relevância não só para o 

coletivo, mas conveniente individualmente para cada participante. Ferreira (2003) e Boavida e 

Ponte (2002) afirmam que a base do trabalho colaborativo é o interesse comum a todos e o 

interesse individual, sem um sobrepor ao outro. 

 

[...] eu achei um tema maravilhoso. [...] são pontos que muito não se discute, às vezes 

passa batido. (P5-Diário de campo) 

 

[...] eu não discuto isso diariamente, né, e ao mesmo tempo a realidade dos últimos 

meses me obrigou a pensar e viver isso, então eu me coloco nesse lugar de alguém 

que está extremamente curiosa. (P6-Diário de campo) 

 

É um lugar desconhecido, talvez conhecido e desconhecido, mas estou achando muito 

bacana realmente muito proveitosa a tarde, eu tenho uma ansiedade para entender 

como vai ser o final disso. (P7-Diário de campo) 

 

É muito importante essa discussão, sabe, a gente está solitário atrás do computador, 

do celular e as coisas estão acontecendo e a gente está sofrendo mudanças, precisa 

falar sobre isso, né. (P2-Diário de campo) 

 

Outro ponto relevante para o desenvolvimento do trabalho foi o estabelecimento de 

horizontalidade na relação entre os participantes, baseada na ideia de que todos têm algo para 

contribuir e aprender. Para tanto, as diferenças foram respeitadas, havia abertura para 

proposições, problematizações e as decisões eram tomadas pelo coletivo. Essas características 

estão presentes nos predicados apontados pelos autores Ferreira (2003), Boavida e Ponte (2002) 

e Roldão (2007) ao se referirem ao processo do trabalho colaborativo. Desse modo, constitui-

se um espaço democrático de conversação, de entendimentos, de confiança para assumir as 

dificuldades, de busca coletiva para solucionar as complexidades, possibilitando a construção 

de novas compreensões sobre o trabalho docente, como demonstra a fala do P1. 

 

Eu gosto muito de trabalhar com essa criação coletiva, né, essa contribuição de todo 

mundo, né. Assim..., e você aceitar também todas as considerações porque tem grupo 

que fala que é criação coletiva, mas não aceita muita sugestão, né. Então é legal ter 

essa democracia, essa abertura aí. (P1-Entrevista) 

 

Embora nem todos os participantes tivessem uma ideia homogênea sobre trabalho 

colaborativo, não foi tarefa difícil estabelecer essa horizontalidade. Isso provavelmente foi 
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possível porque a negociação, a confiança e o clima de respeito e cuidado são parte de uma 

cultura bastante forte no meio teatral, principalmente no processo de ensino, influenciada pela 

criação coletiva apresentada por Fischer (2003) e Abreu (2004), como aparece nas referências 

apresentadas pelos participantes P4, P6 e E2 sobre trabalho colaborativo. 

No que se refere à organização dos encontros e das atividades (dinâmicas, leituras e 

tarefas a serem desenvolvidas), a princípio, as proposições foram das pesquisadoras, mesmo 

sendo as decisões tomadas no coletivo. Aos poucos, com o clareamento da proposta 

colaborativa e aproximação da elaboração da sequência didática, os participantes passaram a 

tomar iniciativas também nesse sentido. Vale destacar, ainda, a criação de um grupo de 

WhatsApp para compartilhamento de elementos relacionados ao estudo que contribuiu com o 

aumento da problematização e o potencializou a discussão acerca do conteúdo a ser produzido. 

 

[...] esse processo né, que é colaborativo, no início acho que foi um pouco difícil de 

entender, sabe, acho que no início teve um pouquinho aí de falta de entendimento. 

[...] é muito difícil trabalhar em grupo assim [...], mas eu acho que a escrita 

colaborativa né, foi nosso caso aí, foi muito importante pra ativar novamente esse 

entendimento, sabe. (P3-Entrevista) 

 

A forma de participação de cada integrante pode ser caracterizada pelo envolvimento e 

atenção durante os encontros, porém, no começo os estudantes apresentavam uma postura 

passiva, participando somente quando havia uma provocação direcionada a eles. Se colocavam 

de forma tímida e com considerações curtas. É possível dizer que tal comportamento é reflexo 

da cultura de aulas expositivas em que o professor tem a palavra e o estudante permanece em 

silêncio, ou seja, resquício da cultura do mestre detentor do saber, ainda presente dentro das 

escolas. Porém, ao longo dos encontros, as provocações, a construção de espaços para 

exposição dos estudantes e os feedbacks da importância de suas visões, desvaneceu esses 

comportamentos, possibilitando que dialogassem a partir de experiências suas e de outros 

estudantes. 

A troca de experiência é um dos componentes fortes desse processo. Problematizar 

elementos que caracterizam a experiência individual, atentando-se para as potencialidades 

pontuais e singulares na ação de cada um dos participantes e perceber os pontos de encontro 

entre essas potências, ampliou de forma significativa a formação. 

 

A discussão é muito rica. Várias ideias para minhas aulas. Várias discussões e assim, 

a gente sempre traz relatos de experiências tanto pessoais quanto profissionais, né. 

(P5-Diário de Campo) 
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Eu acho muito importante essa troca né, as diferentes visões desses dois lados né, de 

um professor e de um aluno, eu gostei bastante disso, uma ideia genial. (E2-

Entrevista) 

 

Essas trocas de experiências, esses relatos de experiências, acho interessante 

também, assim, alunos, né, também aqui presente com a gente pra falar dessas 

experiências que a gente tanto busca, eles vão falar também o que eles estão sentindo, 

né. (P1-Entrevista) 

 

A minha mente abriu mais pra questão que a gente vem discutindo, [...], mas é essa 

coisa, a interação de cada um aqui, o compartilhamento vai ajudando um a outro. 

(E2-Diário de campo) 

 

[...] eu aprendi demais assim, pra mim abre a mente, aprende conceitos, tem troca de 

conhecimento, né, porque às vezes a gente sabe uma coisa, mas sabe parte a gente 

nunca sabe tudo e aí com o conhecimento do colega ou a prática ou a teoria, 

acrescenta. [...] eu lembro que nas conversas não ficava aquele vácuo de silêncio, né, 

na verdade a gente quase atropelava o outro numa vontade de falar, enfim, o 

conhecimento se complementava ali. Pra mim foi muito rico. (P2-Entrevista) 

 

É sempre uma alegria poder trocar com vocês, poder rir um pouquinho, né, que é 

isso, apesar de a gente estar nesse ambiente de educação, parece que eu fico assim, 

desligando de tudo que eu tenho que fazer, sabe, foco aqui e fico rindo, enfim, pra 

mim está sendo momento de muito aprendizado poder trocar com vocês assim, sempre 

uma alegria, ouvir E1, o que ele tem a falar pra gente porque é isso, é o seu olhar 

que faz com que a gente reveja, né a nossa forma e a nossa metodologia enquanto 

professor [...] esses momentos aqui pra mim está sendo momentos de afeto, assim, 

afeto e de troca. (P3-Diário de campo) 

 

 O maior grau de satisfação profissional e a aprendizagem são pontos observados por 

Damiani (2004) sobre a troca de experiência num trabalho coletivo. É possível afirmar que a 

satisfação é originada pela valorização da experiência individual e pelo reconhecimento da 

capacidade de produção de conhecimento de cada sujeito, além do mais, pontos de conexão 

dessas experiências singulares possibilitam a certificação de que seu esforço tem chegado a 

resultados importantes para a construção do saber coletivo. É nesse sentido que Fullan e 

Hargreaves (2000) falam do aprofundamento na carreira docente devido ao aumento da 

sensação de confiança e de competência por parte dos professores. 

Prosseguindo com a troca de experiência, a participação dos estudantes tornou-se um 

fator de muita relevância em virtude da oportunidade de aprendizagem não só com outros 

professores, mas também com aqueles com os quais trocamos o conhecimento em sala de aula. 

 

Hoje em dia eu vejo muita criança usando aquela rede social TikTok. E aí voltando 

para esse diário [de bordo] virtual, eu pensei [...] o professor poderia sugerir criar 

esse diário nesse aplicativo porque se torna até uma coisa divertida [...] porque essa 

coisa de fazer diário querendo ou não é uma coisa meio chatinha, ainda mais pra 

criança, não é uma coisa atrativa, chamativa, mas aí se você dispõe dessas 

ferramentas que ela já gosta e tem costume, no meu pensamento não vem como uma 

coisa de “obrigação da escola”, é divertido. (E2 – Diário de campo) 
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A compreensão da percepção do estudante mediante determinada proposição de 

trabalho pode facilitar a superação de metodologias/estratégias engessadas que dificultam o 

avanço do processo de ensino e da aprendizagem. Ao mesmo tempo, o estudante vê sua 

individualidade valorizada, seu papel reconhecido e se sente colaborador na produção do saber, 

potencializando seu desejo por pesquisar, por descobrir, criar, aprender e ensinar. É a formação 

de sujeitos capazes de valorizar as diferenças, que sabem refletir e tecer análise junto aos 

demais, abertos ao diálogo, à interação, às negociações e que buscam pela solução de problemas 

a partir de vários pontos de vista, respeitando a visão de mundo de outros sujeitos. 

   

O que eu achei o máximo foi me colocar nesse local de um aluno que tem mais falativa 

para produzir algo [...] fiquei feliz de você convidar não só professores, mas também 

alunos porque foi muito legal essa experiência de a gente meio que trocar de lugar 

por alguns momentos né, tipo, o aluno vê a vida do professor antes de entrar na sala 

e também vocês verem como a gente reage, como a gente enxerga as coisas, de vocês 

professores também ouvirem a gente assim, de forma direta. Isso engrandece tanto 

os professores quanto os alunos. (E2-Entrevista) 

 

Os depoimentos dos participantes P1, P3 e E2 apresentados mais acima, acerca da 

importância da presença dos estudantes no processo colaborativo, confirmam o entendimento 

de que a produção de conhecimento com a participação docente e discente proporciona um 

avanço ao permitir uma autoformação para ambos os sujeitos. A relação democrática, 

participativa, interativa, dialogada promove o desenvolvimento dos participantes por 

produzirem conhecimento e por contribuírem para essa produção, pois todos são agentes ativos 

com direito de voz independentemente do julgamento da capacidade conforme observam Freire 

(1987;1997), Esteves-Vasconcellos (2014) e Esteves de Vasconcellos (2015) quando se referem 

ao diálogo/conversação.  

O diálogo foi a base para os avanços conquistados. Como existia sempre a 

confiabilidade, o clima de respeito, abertura para ouvir o outro, experiências compartilhadas e 

colocadas em reflexão junto ao grupo e, coletivamente, a partir das considerações e reflexões 

de cada um, o conhecimento foi sendo produzido., A instauração do diálogo foi o meio para as 

relações.  

 

[...] eu vi nesse grupo uma cooperação muito grande, né, a gente se deu muito bem, 

eu gostei muito disso. Não tinha aquelas enormes discussões de contradição, não, os 

nossos debates eram realmente para organizar e fazer um trabalho coeso, né, 

pensando sim em colocar de maneira clara as nossas discussões. (P5-Entrevista) 

 

As problematizações, reflexões, análises e articulações acerca da realidade em relação 

à teoria a partir das vivências de cada participante possibilitaram, por fim, a constituição de 
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novas práticas.  Essa vivência coletiva aproxima-se das afirmações de Freire (1987;1997) e 

Síveres (2018) sobre diálogo, pois esse trabalho pode ser entendido como palavra constituída 

de ação e reflexão. Todos os participantes, de uma forma ou de outra, assumiram a palavra para 

pronunciar suas práticas e entendimentos e tomavam para si o silêncio para escutar o outro, 

independentemente de quem estava falando. Desse modo, não houve ordenação ou imposição 

de ideias ao outro, ou discussão no sentido de desentendimento em nome de uma verdade. 

Outra questão que aproxima essa experiência de produção colaborativa do entendimento 

de diálogo para Freire (1987;1997) foi o empenho do coletivo em estar, pensar, refletir e 

problematizar juntos. E tal postura se deve ao comprometimento com o mundo e com o outro, 

conforme afirma esse autor. Querer dialogar sobre o processo de ensino no teatro numa 

construção possível de relação com as práticas sociais, desmistificando culturas presentes 

nessas práticas, pode ser entendido como uma das formas de assumir esse compromisso. 

As incertezas, os questionamentos e a admissão do não saber assumidos pelos 

participantes também são consequência da presença do diálogo, segundo Síveres (2018) quando 

fala da expressão epistemológica do diálogo.  

 

[...] eu fico pensando na perspectiva dos alunos e na perspectiva de me educar, [...], 

enfim, interessante também sair com mais perguntas, né, do que respostas. [...] não é 

mamão com açúcar, mas é bom.  (P2-Diário de campo) 

 

A gente sai daqui com vários questionamentos, revendo a nossa prática, né, revendo 

todas as ferramentas mesmo as que a gente usou nesse tempo que a gente está aí, 

nessa pandemia [...]. Interessante, a gente não tem que sair desse encontro com 

alguma coisa formada, pelo contrário, quanto mais instigante fica mais interessante. 

Eu gosto e quero continuar assim e é isso, eu saio daqui tipo assim: ai, nossa! (P3-

Diário de campo) 

 

Eu entendi porque eu aceitei o convite, [...] eu saio com a cabeça fervilhando demais, 

assim, como eu disse, uma área muito distante de mim, mas que eu tenho visto a 

necessidade de aproximar, então unir o útil ao agradável. (P6-Diário de campo) 

 

Uma das estratégias de produção do conhecimento foi a de provocar o pensamento 

crítico e reflexivo dos participantes por meio de questionamentos, como sugere Esteves-

Vasconcelos (2014), ou seja, para gerar uma autoria coletiva no sentido de relacionar os 

diversos saberes, desconstruir verdades, pensar possibilidades outras, de encontrar novos 

caminhos a partir da experiência de todos. Síveres (2018), nesse mesmo sentido, acredita que o 

levantamento de questões mediante a realidade possibilita a admissão de algumas “verdades” a 

partir de uma conversação que articula os saberes existentes, possibilitando assim, mudanças e 

transformações no pensar pedagógico. 
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No que se refere à experiência de elaboração das aulas para o material didático, os 

participantes conseguiam analisar as aulas do colega e dar sugestões para melhor 

aproveitamento do ensino do conteúdo, sugerindo de modo claro uma das perspectivas da 

mídia-educação como potencializadora para aprendizagem, mas demonstravam dificuldades na 

elaboração de suas próprias aulas. Havia uma tendência muito grande em estabelecer o 

conteúdo do teatro, escolher uma mídia e recursos tecnológicos para a aula, mas a forma como 

aparecia dentro da metodologia não configurava mídia-educação.  

 

Na verdade, eu não visualizei a mídia aí. Ele trouxe o teatro [...] agora falta a mídia-

educação. (P3-Diário de campo) 

 

Tal contradição é, provavelmente, reflexo de um processo de assentamento das novas 

descobertas. Ficou claro que o diálogo com os participantes promoveu esclarecimento de que 

os trabalhos com a mídia praticados por eles em sala de aula atendiam a perspectiva da mídia-

educação e a descoberta de que somente a presença da mídia não significava articulação com 

esse campo de conhecimento. Promoveu, também, a abertura para um universo de 

possibilidades de formação do estudante contemporâneo. 

 

Algumas coisas a gente ia se reconhecendo quando a gente ia definir os conceitos que 

a gente nem sabia que estava fazendo, mas a gente era muito prático, então foi muito 

bom, da gente entender esse processo mesmo, mais teoricamente, algo que a gente 

intuitivamente fazia um pouco na prática, né, aí é muito bom porque você consegue 

ampliar e desenvolver mais quando você toma consciência do trabalho. (P4-

Entrevista) 

 

Porque é isso, em várias de nossas experiências, muitas vezes acontece esse trabalho 

com a mídia e até a leitura crítica de um modo mais inconsciente, de um modo mais 

automático. (P6-Diário de campo) 

 

Eu estou adorando pensar nessa mídia-educação, nesse lugar que a gente está 

enquanto professor e vivenciando todo esse processo aí né, todo esse tempo que é 

pandêmico e entender o que a gente já faz. Porque é isso, acho que o legal de estar 

aqui com vocês pesquisando e dialogando, acho que é isso, entender um pouco do 

que a gente já vem fazendo, né, como dizia minha mãe: dando nome aos bois. (P3-

Diário de campo) 

 

Conforme as considerações de todos os participantes nos diálogos, podemos avaliar que 

a experiência de produção colaborativa se mostrou como um processo eficiente de formação 

docente e discente. 

 

Eu achei incrível o processo, [...] eu confesso que essa autoaprendizagem nesse 

processo todo me trouxe muitas coisas novas e me trouxe muita curiosidade, eu fiquei 
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mais curiosa pra saber um pouco mais, a estudar um pouco mais, a aplicar isso nas 

minhas disciplinas. (P1-Entrevista) 

 

Vê o trabalho das outras pessoas, vê como as outras pessoas pensam, vê como as 

outras pessoas planejam, nossa, dá um click assim, eu posso pegar isso e fazer outras 

coisas, porque nossas didáticas são diferentes [...] eu posso pegar e ampliar outras 

possibilidades, então, eu achei muito importante esse processo. (P3-Entrevista) 

 

Achei que eram pessoas com diferentes experiências alunos, professores e os 

acadêmicos estudando esse trabalho, que era você e sua orientadora, então achei 

super rico esse tipo de formação. [...] o positivo foi entender essas ferramentas assim, 

essas três formas como a mídia pode ser utilizada na sala de aula, acho que foi a 

melhor contribuição que a gente teve assim, e também, como os outros professores 

trabalham [...]. (P4-Entrevista) 

 

Pra mim foi um processo muito interessante, rico e foi bacana porque eu até 

acreditava que eu não ia conseguir participar [...] eu que tinha uma especialização 

de educação e tecnologias [...] é como se eu estivesse aprendendo tudo, assim, de 

coisa que já vi aí eu relembrei, coisas que eu não pratiquei e aí os conhecimentos 

trocados, assim, me enriqueceu. Isso é tão bom porque tira o véu dos olhos e facilita 

o trânsito, o caminho, né, vê com menos preconceito mesmo as coisas, né, as práticas 

você: olha, nossa isso é tão simples! Posso fazer isso! (P2-Entrevista) 

 

Se a gente conseguisse fazer isso na escola seria perfeito, imagina assim, num 

trabalho interdisciplinar, todos os professores sentassem e fizesse como nós fizemos 

seria enriquecedor pra escola. [...] se o trabalho fosse realizado do modo que nós 

fizemos os alunos teriam muito ganho. (P5-Entrevista) 

 

Foi uma experiência única, foi ótimo. [...] dentro desse processo foi legal ver as 

diferentes formas que cada professor gosta de trabalhar e ver todas essas formas se 

encaixando e criando uma nova forma, foi ótimo. Eu estou encantado com tudo que 

a gente produziu. (E1-Entrevista) 

 

As declarações dos participantes corroboram com um conjunto de qualidades que a 

literatura tem apresentado como potencialidade para o trabalho colaborativo de professores, 

como sendo, ampliação do modo de pensar, agir e criar possibilidades de êxitos nas tarefas 

pedagógicas, como aponta Damiani (2008). Outro ponto potente que pode ser notado é a 

autoformação como meio de um aperfeiçoamento contínuo para o trabalho docente e como 

meio de construção de competências para os mesmos, como aparece em Fullan e Hargreaves 

(2000).  

Importa ressaltar, ainda, o aprofundamento da consciência de si enquanto professor, de 

sua prática pedagógica, das possibilidades e alternativas que podem ser construídas por todos, 

como aponta Ferreira (2003), Santos Júnior e Marcondes (2013) e Costa (2010). Vale destacar, 

também, a integração entre teoria, prática e sua ressignificação, como assinala Cristóvão e 

Castro (2013). Essa formação, certamente, reduz as incertezas, fortalece e aprofunda o saber 

profissional para lidar com a prática docente ao promover um avanço dos conhecimentos 

individuais e coletivos.  
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Por fim, a experiência de produção colaborativa proporcionou a construção de um 

produto educacional, em formato de e-book, pautado na diversidade de experiências 

socializadas que os participantes traziam consigo e nas ideias e pensamentos suscitados por essa 

multiplicidade de conhecimento.  

 

A gente organizar coletivamente um processo que a gente estava fazendo 

individualmente e de forma intuitiva [...] com um tempo para reflexão, entender quem 

é esse público, entender as ferramentas pra depois você elaborar esse plano com 

calma e com estratégia, isso foi muito bom, muito rico. (P4-Entrevista) 

 

Primeiro cada um vem de um lugar diferente, [...]. A partir do momento que a gente 

consegue compreender o outro, sabe, dá liga nessa escrita. [...] fez com que a gente 

buscasse outras possibilidades. [...] Eu estou muito feliz com o produto final. (P3-

Entrevista) 

 

Eu achei que a gente conseguiu. Talvez se a gente fosse fazer de novo esse processo 

que a gente viveu, a gente avançaria muito mais. Se a gente pega depois lê o livro e 

tal: nossa, podia ter pensado mais isso! Podia ter avançado nisso aqui! [...]. Mas o 

que eu proponho ele está perpassado pelos olhares e pelo que cada um também 

propôs. [...] aí eu entendo que foi de fato colaborativo. (P2-Entrevista) 

 

Dentro desse processo foi legal ver as diferentes formas com que cada professor gosta 

de trabalhar e ver todas essas formas se encaixando e criando uma nova forma foi 

ótimo. [...] tinha toda a questão do corpo e toda uma questão da tecnologia e ver tudo 

isso entrar num eixo e caminhar e chegar onde chegou [expressão de satisfação]. 

(E2-Entrevista) 

 

O material didático resultante desse estudo é, portanto, uma aposta de que é possível 

abrir possibilidades para intervir, problematizar e potencializar a preparação corporal do ator 

no teatro, ao entender que se pode educar não só com a mídia, mas para/sobre e através da 

mídia, considerando os elementos contemporâneos que atravessam o fazer pedagógico. 

5.6 Dificuldades vividas na experiência com o trabalho colaborativo 

Em relação aos contratempos, conforme o decurso dos encontros, algumas dificuldades 

dos participantes foram ficando perceptíveis dentro do desenvolvimento do processo 

colaborativo, como problemas com a conexão e com o cumprimento das demandas individuais.  

Devido à realização dos encontros via aplicativo de videochamada, por vezes os 

participantes tiveram dificuldades com a conexão da internet. No primeiro encontro, o professor 

P3 se desconectou 1h20min antes do término; no segundo encontro, o E2 não conseguiu 

participar ativamente e, faltando uma hora para o término, se desconectou definitivamente; no 

quarto encontro, o professor P6 e o E2 não conseguiram participar devido à instabilidade com 

a internet e o professor P4 também teve momentos de desconexão; e no sexto encontro, o 

professor P4 teve sua conexão instável. É notório que, no meio do caminho da formação 
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docente e discente, existem desafios sociais que atravessam a mídia-educação. São barreiras de 

ordem técnica, nesse caso específico, mas que complexificam essa parte da inclusão digital, 

como já observado por Fantin e Girandello (2009) quando falam do desafio da inclusão digital 

conviver com desafios sociais. 

A maior dificuldade dos participantes dentro do processo, no entanto, foi a falta de 

tempo devido à quantidade de atribuições relacionadas ao trabalho, o que acarretou o não 

cumprimento de partes das demandas individuais (leituras e entrega de material escrito), atrasos 

ou saídas antecipadas dos encontros, falta aos encontros, o prolongamento do estudo e a 

impossibilidade da realização do encontro doze para avaliação coletiva final do processo.  

 

Eu tive que fazer um encaixe surreal para estar aqui. (P5-Diário de campo) 

 

Estou super preocupada e constrangida. [...] consegui fazer uma leitura (novamente) 

superficial e nem cheguei perto de conseguir realizar os exercícios. (P6-Diário de 

campo) 

 

Sabe aquele dia que você vem vazia e sai cheia? [...] cada semana eu penso assim, 

essa semana vai ser massa [...] a semana é desastrosa de turbulência e coisas extras 

acontecendo, aí eu falei, eu tenho duas opções ou saio agora ou vou na cara dura 

[para o encontro]. (P2-Diário de campo) 

 

Então, o que a gente conseguiu construir junto eu achei que foi bem bom, apesar do 

pouco tempo que a gente tinha, apesar dos encontros que muitos não estavam, 

faltaram, mas eu acho que a gente conseguiu alinhar, sabe.  (P3-Entrevista) 

 

As falas dos participantes acima, no decorrer do estudo, mostram as demandas 

“infinitas” que sufocam e impedem uma participação ativa dentro de uma formação, 

confirmando o que mostram os estudos de Fullan e Hargreaves (2000) ao levantarem alguns 

dilemas e problemas que dificultam a proposição de trabalhos coletivos, como exemplo a 

questão da carga pesada sobre os professores devido às demandas educativas múltiplas. Se o 

professor já lidava com problemas comportamentais, sociais e demasiadas demandas 

burocráticas anteriormente, com a instauração do ensino remoto devido ao isolamento social, 

todas as demandas que já eram extremamente pesadas e já consumiam todo o tempo de trabalho, 

ganharam uma proporção inimaginável e invadiram também o tempo pessoal. 

 

O trabalho mesmo, de uma professora de um professor, nessa modalidade, ele triplica 

o que a gente também tem falado disso muito. Então assim, na verdade o que a 

tecnologia e a tecnologia digital atual que a gente tem poderia facilitar e a gente ter 

até mais ócio, né, pelo contrário nos exaure de mais. [...] a produção de tudo e de 

coisas, de trabalho e tudo mais, o quanto sobrecarrega... (P2-Diário de campo) 

 

Colocando bem na prática do que a gente está passando, [...] porque a gente tem que 

preencher três quatro planilhas de mídia, plataforma online: pra presença, pra lançar 

nota, pra lançar conteúdo... a gente tem que preencher um monte de coisas [...] estou 
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chorando as dores de professor [pra dar aula] online que tem que preencher várias 

planilhas que os alunos nem acessam, na prática a interação é via WhatsApp. (P4-

Diário de campo) 

 

Está evidente que mais uma vez, o que foi proposto como solução para a educação nesse 

período pandêmico, passou a ser o problema, tornou-se “solução fragmentada”, parafraseando 

Fullan e Hargreaves (2000), escancarando a ineficiência das políticas públicas no que se refere 

à apropriação da mídia e da tecnologia na educação e a questão social de quem tem ou não 

acesso aos meios com qualidade. Essas problemáticas decorridas desse processo recaem sobre 

o professor como mais uma demanda que ele precisa dar conta, pois conforme Roldão (2007), 

a escola tem se preocupado muito mais com as normativas de uma lógica de cumprimento dos 

programas do que com a qualidade da aprendizagem.  
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6 Considerações finais 

Esse estudo esteve ancorado na promoção e na análise de uma elaboração colaborativa 

de uma proposta didática acerca do trabalho de corpo do ator articulado aos princípios da mídia-

educação na formação em teatro. A princípio, já com grupo de trabalho colaborativo formado, 

recorremos à literatura para compreensão da interface existente entre teatro, tecnologia e mídia 

digital, assim como dos conhecimentos presentes no campo da mídia-educação e suas 

contribuições para o contexto educacional, que apresentou indícios de que essas experiências 

já possuem uma relação, porém, carecendo de mais conhecimento, conscientização e 

aprofundamento para melhor qualificar essa articulação. 

A literatura também foi base de investigação para um delineamento para proposições e 

percepções sobre práticas colaborativas, em que buscamos entender as possíveis 

potencialidades desse tipo de trabalho, as prováveis dificuldades que poderiam aparecer durante 

o estudo e a condução da mesma. Como proposta, elegemos a dialogicidade como eixo para a 

composição de uma reflexão que explicitasse a ideia de um trabalho que envolvesse relações 

horizontais, decisão que apresentou êxito ao favorecer a troca de experiência, a ajuda mútua, a 

confiança, o respeito às diferenças, a construção de um espaço democrático e o crescimento 

coletivo. 

Como parte do desenvolvimento da pesquisa era a promoção de uma elaboração 

colaborativa de uma proposta didática, o estudo foi realizado com professores de teatro, todos 

com formação superior que varia entre Artes Cênicas, História, Comunicação Social – Rádio e 

TV e Propaganda e Marketing, e uma vasta experiência tanto no campo da educação em teatro 

quanto em vivências no campo do teatro fora da escola, e estudantes de teatro matriculados em 

cursos na área e com experiências amadoras. Tais especificidades foram potentes para 

elaboração da proposta didática com possibilidades de articulação do trabalho de corpo do ator 

aos princípios da mídia-educação: educar sobre/para a mídia, educar com a mídia e educar 

através da mídia. 

Com o estudo desenrolado, foi possível identificar potencialidades que a articulação 

entre o trabalho de corpo do ator e os saberes da mídia-educação podem proporcionar para a 

formação em teatro, como o debate das questões éticas na apropriação da mídia e das 

tecnologias nas práticas de professores e estudantes de teatro, além da criação de ideias originais 

de concepções para a expressão corporal proporcionada pelo encontro das linguagens 

midiáticas e teatral bem como uma aprendizagem autônoma e colaborativa. 



2 

124 
 

 

A necessidade de uma formação que ao mesmo tempo seja artística e cidadã, perpassa 

pelo exercício da análise, da criticidade e da reflexão presentes nas três perspectivas da mídia-

educação promovendo novos caminhos para o delineamento do comportamento dos sujeitos 

nos espaços sociais e na arte. Nesse sentido, o encontro das linguagens do teatro, das mídias e 

das tecnologias torna-se outro ponto potente para a formação, oferecendo oportunidade de 

acompanhamento das transformações das práticas teatrais que têm se apropriado dos elementos 

do seu tempo para criação e produção dessa arte. Há, portanto, uma abertura criativa para outras 

concepções do fazer teatral que perpassa por uma comunicação multimídia, necessária ao se ter 

a forma de conceituar e perceber a realidade sustentada pelo confronto cotidiano com as mídias 

e tecnologias.   

Tem-se, ainda, a possibilidade de uma abertura para novos rumos para a formação em 

teatro ao se abrir para a autodidaxia dos sujeitos, propondo a aprendizagem por meio da criação, 

da produção e da expressão com relações que perpassam pela troca do conhecimento de modo 

mais horizontalizado e interativo. Trata-se de uma aproximação das práticas que os sujeitos têm 

vivenciado fora da escola e de uma provocação para construção de autonomia, de solução de 

problemas e do saber conviver, de trocar e de construir com o outro. 

O estudo revelou a potencialização das experiências dos participantes ao pensarem e 

refletirem sobre a formação e a prática de modo que tivessem mais compreensão de como os 

saberes da mídia-educação podem somar aos conhecimentos do teatro, ou seja, como se 

apropriar de dois campos de conhecimento para produção de outro saber. Nesse contexto, os 

participantes se sentiram provocados a uma mudança de postura mediante as possibilidades que 

a relação desses conhecimentos apresenta, pois perceberam novos caminhos para uma formação 

mais próxima das experiências sociais tanto dos estudantes quanto dos próprios professores. 

Foi possível perceber, também, o surgimento de um conjunto de qualidades que a 

literatura tem apresentado como resultado de um trabalho coletivo colaborativo. A exemplo, 

uma autoformação docente e discente a partir da experiência no processo de produção 

colaborativa. Isso implica um avanço para todos os sujeitos que estiveram envolvidos na prática 

e que puderam produzir juntos conhecimentos relevantes para uma formação de qualidade. 

Logo, foi uma experiência que abriu espaço para revisão da própria prática, para novas 

compreensões sobre o trabalho docente por meio do esforço coletivo para construir novas 

possibilidades pedagógicas. Cunhou outras maneiras de lidar e produzir conhecimento, 

proporcionou mudanças e transformações no pensar pedagógico e viabilizou esclarecimentos 

sobre conceitos parecidos comuns, mas sem uma reflexão necessária à erudição. 
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Essa mesma experiência esclareceu acerca da importância da participação dos 

estudantes nas tomadas de decisões sobre a formação e viabilizou a percepção do ganho 

qualitativo na educação quando os alunos são provocados a colaborar, a partir de suas 

experiências, com a produção do conhecimento. Diferentemente das visões tradicionais de 

ensino, suas vozes ativas delinearam caminhos mais próximos de suas realidades e 

compreensão de mundo, consequentemente, mais abertos para uma formação mais 

significativa. Além disso, o reconhecimento deles próprios sobre suas potencialidades ao se 

tornarem colaboradores na produção do conhecimento foi um outro ponto positivo 

proporcionado por essa experiência. É notório o empoderamento, a mudança de atitude e o 

prazer provocado pela descoberta e pela aprendizagem de modo mais igualitário, sem a 

presença do mestre. Os estudantes se sentiram ouvidos, valorizados e capazes de construções 

anteriormente inimagináveis. 

Os participantes puderam compreender os comportamentos e as atitudes resultantes de 

uma proposta de experiência coletiva colaborativa. Não foi por acaso que a troca de experiência, 

o espaço democrático de conversação com valorização de cada sujeito e o diálogo foram pontos 

extremamente enaltecidos pelos participantes. E a valorização desses pontos pode ser entendida 

como reafirmação e reconhecimento de um caminho possível para criação de saltos qualitativos 

no processo de ensino e aprendizagem e superação de diversas dificuldades presentes na 

formação dos sujeitos quando se tem o diálogo como base, ao priorizar as reflexões, as 

problematizações e as escolhas coletivas. 

Como todo estudo tem suas dificuldades, os contratempos enfrentados, como a falha na 

conexão de internet e o cumprimento das demandas individuais devido às condições de 

trabalho, principalmente a falta de tempo, limitaram o aparecimento de outros pontos relevantes 

para o estudo. Podemos apontar como refreamento a não realização do último encontro previsto, 

o prolongamento do estudo e um distanciamento dos participantes na finalização do produto 

educacional com o ajustamento final das atividades e da estética do e-book). A falta de 

formação continuada, identificada pelos próprios participantes, foi outra dificuldade para o 

exercício de uma proposta como a desse estudo, fincando a relação com a mídia e a tecnologia 

digital na escola prioritariamente nas experiências pessoais dos professores. 

A escolha de mais estudantes para participar do estudo, certamente um número maior, 

próximo ao número de professores, com certeza poderia ter acrescentado e enriquecido ainda 

mais a produção de conhecimento. Desse modo, fica como sugestão para novos estudos 

parecidos com esse, a fim de que pesquisas futuras possam completar essa primeira experiência 
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com uma variação dos sujeitos estudantes advindos da educação profissional, básica e de curso 

de licenciatura. 

E assim como os conhecimentos da mídia-educação foi articulado ao trabalho de corpo 

do ator, outros conteúdos desse componente e de outros conhecimentos relacionados à 

formação em teatro podem ser pensados, refletidos e articulados com o campo da comunicação. 

Seria um grande ganho para a formação em teatro, uma vez que a relação entre esses dois 

campos de conhecimentos se encontra num lugar rudimentar mediante as possibilidades 

existentes.  

Quanto ao produto resultante dessa pesquisa, o e-book Mídia-educação na formação em 

teatro: proposições conceituais e didáticas, com toda sua potencialidade, é somente a abertura 

de uma janela na busca por uma formação artística e cidadã ao pretender uma disponibilidade 

laboral diversa ao sujeito/ator. Trabalho tal que seja desde a atuação no teatro “tradicional” até 

a mais nova produção via streaming, que leve à formação de um espectador aberto para 

apreciação dessa gama de produções e, ao mesmo tempo, que possa tecer provocações para uma 

conscientização dos sujeitos do mundo em que se vive. 

Para finalizar, esse estudo pode ser considerado como forte e potente para contribuir 

significativamente para a qualidade do trabalho de corpo do ator no teatro, não só nos cursos 

de formação profissional, mas também na educação básica e como um material possível de 

abertura para novas discussões em cursos de licenciatura. Assim, fica aqui um atiçamento para 

construção de novos coletivos dialógicos para provocar novos movimentos, novos estudos e 

novas formas de pensar a formação em teatro e a autoformação docente. 
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Apêndice 

APÊNDICE I 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA INICIAL 

MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO EM TEATRO: O TRABALHO DE CORPO DO 

ATOR. 

1) Conhecimentos teóricos acerca do trabalho de corpo do ator; 

2) Experiências docentes e discentes acerca do trabalho de corpo do ator; 

3) Estratégias metodológicas e o trabalho de corpo do ator; 

4) Conhecimentos sobre mídia-educação; 

5) Projetos colaborativos; 

6) Materiais didáticos e a formação em teatro; 

7) Comentários livres acerca da pesquisa e da proposta de produto. 
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APÊNDICE II 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA FINAL 

MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO EM TEATRO: O TRABALHO DE CORPO DO 

ATOR. 

1) Avaliação da experiência colaborativa como autoformação docente; 

2) Avaliação da experiência colaborativa como meio de desenvolvimento de materiais 

didáticos;  

3) Avaliação de sua participação individual no desenvolvimento do trabalho colaborativo; 

4) Avaliação do material didático (produto final) e sua relevância para o trabalho 

pedagógico; 

5) Avaliação sobre a interlocução entre os princípios da mídia-educação e o trabalho de 

corpo do ator; 

6) Avaliação sobre a introdução de dicas sobre como trabalhar com a sequência didática 

online; 

7) Pontos inesperados: positivos e/ou negativos; 

8) Sugestões e/ou críticas ao desenvolvimento do projeto. 
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APÊNDICE III 

QUESTIONÁRIO 

MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO EM TEATRO: O TRABALHO DE CORPO DO 

ATOR. 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Idade: ___________________ Sexo: ____________ 

Formação inicial (universitária): _______________________________________________ 

Pós-graduação Especialização: _______________________________________________ 

Pós-graduação Mestrado: ______________________________________________________ 

Atuação(ões): 

(   ) Experiências amadoras em teatro  

(   ) Sem atuação profissional 

(   ) Professor da Educação Básica - Quanto tempo? ____________ 

(   ) Professor do Ensino Superior - Quanto tempo? ____________ 

(   ) Professor de Educação Informal - Quanto tempo? ____________ 

(   ) Professor de Cursos Técnicos - Quanto tempo? ____________ 

(    ) Ator  -  Quanto tempo? ____________ 

(    ) Outra atuação. Qual? _____________________ Quanto tempo? __________________ 

(    ) Outra atuação. Qual? _____________________ Quanto tempo? __________________ 

(    ) Outra atuação. Qual? _____________________ Quanto tempo? __________________ 

 

1) Em quais aparelhos você costuma acessar a internet? 

(    ) Computador Desktop     (    ) Notebook       (   ) Smartphone       (   ) Tablet        

(    ) Smart TV        (   ) Console de Jogos Eletrônicos        (    ) Smartwatch     

(     ) outros: __________________________________ 
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2) Quais mídias sociais você costuma usar? 

 (   ) Nenhuma   (   ) WhatsApp    (   ) Instagram    (   ) Twitter    (    ) Facebook 

            (   ) Skype        (   ) Snapchat       (   ) YouTube     

(   ) Outras: ____________________________________________________ 

 

3) Você costuma fazer uso de mídias sociais e ou de tecnologias digitais em seu processo 

de ensino? 

(    ) Não    (    ) Sim, quais:________________________________________ 

 

4) Você tem algum tipo de experiência docente com educação a distância? 

(    ) Não    (   ) Sim, qual:__________________________________________ 

 

5) Você fez algum curso a distância?  

(    ) Não    (   ) Sim, qual:____________________________________________ 

 

6) Você acredita que o professor necessita ser um especialista em tecnologias digitais para 

utilizá-las em suas aulas? 

(    ) Não    (    ) Sim  

 

7) Você acredita que na atualidade existe a necessidade de formação continuada em 

tecnologias e a maneiras de aplicá-las junto aos conteúdos? 

(    ) Não    (    ) Sim, por quê?_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 



2 

136 
 

 

8) Você tem algum conhecimento acerca dos princípios da proposta da mídia-educação? 

(    ) Não    (    ) Sim 

 

9) Você considera possível tratar pedagogicamente alguns conteúdos formativos dos 

cursos de teatro a partir da lógica da educação a distância?  

(    ) Não   (    ) Sim 

10) Você considera possível adaptar a formação profissional em teatro para a modalidade 

de educação a distância? 

(    ) Não    (   ) Sim 
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APÊNDICE IV 

ROTEIRO DO DIÁRIO DE CAMPO 

MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO EM TEATRO: O TRABALHO DE CORPO DO 

ATOR. 

1) Registro de presença: número de presentes, duração e temática do encontro; 

2) Atividades realizadas: descrição das atividades realizadas e materiais utilizados;  

3) Observações de fatos relativos ao problema pesquisado: falas, expressões, 

ausências/silêncios, reações dos participantes (verbalizadas ou não), conversações, conteúdos 

em debate, interesses divergentes e convergentes, decisões, estratégias sugeridas, 

encaminhamentos etc.; 

4) Notas da pesquisadora que antecipam as análises dos fatos; notas de referências teóricas 

que se relacionam com acontecimentos etc; 

5) Observações extras. 
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APÊNDICE V 

 

 

 
 

 

GILVANA MARIA MACHADO 

 

 

 

 

 

 

MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO EM TEATRO 

Proposições conceituais e didáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2022  



2 

139 
 

 

GILVANA MARIA MACHADO 
 

 
 
 

 
 

MÍDIA-EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO EM TEATRO 

Proposições conceituais e didáticas 

 
 

 

 

Produto Educacional apresentado ao Programa de 

Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica como 

requisito para obtenção para o título de Mestra em 

Ensino na Educação Básica  

 

Área de Concentração: Ensino na Educação Básica 

 

Linha de Pesquisa: Concepções teórico-

metodológicas e práticas docentes. 

 

Orientador (a): Dr(a). Ana Paula Salles da Silva 
 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2022  
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Ficha de identificação da obra elaborada pelo autor, através do Programa de Geração 

Automática do Sistema de Bibliotecas da UFG. 

 
Machado, Gilvana Maria 

Mídia-educação na formação em teatro: [manuscrito] : proposições 

conceituais e didáticas / Gilvana Maria Machado, Hélio Nogueira Fróes, 

Flávia Cristina Honorato dos Santos, et. all . - 2022. 

20 f. 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Ana Paula Salles da Silva. 

Produto Educacional (Stricto Sensu) - Universidade Federal de 

Goiás, Centro de Pesquisa Aplicada à Educação (CEPAE), Programa 

de Pós-Graduação em Ensino na Educação Básica (Profissional), Goiânia, 

2022. 

 

Inclui fotografias. 

 

1. Mídia-educação. 2. Teatro. 3. Trabalho de corpo do ator. 4. 

Consciência corporal . 5. Ensino e aprendizagem. I. Fróes, Hélio 

Nogueira. II. Santos, Flávia Cristina Honorato dos. III. , et. all. IV. 

Silva, Ana Paula Salles da , orient. V. Título. 
 

 

 

CDU 37.0 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO 

 

 

ATA DE EXAME DE DEFESA DE 

DISSERTAÇÃO E DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 
 

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano 2022, às 14:00 horas, de modo 

presencial no Auditório do Cepae -UFG, foi realizada a Defesa    de    Dissertação 

intitulada Mídia-educação    na    formação    em    teatro:    o    trabalho    de    

corpo    do     ator,      e do Produto Educacional intitulado: Mídia-educação na formação 

em teatro: proposições conceituais e didáticas, pelo(a) discente Gilvana Maria 

Machado, como pré-requisito para a obtenção do Título de Mestra em Ensino na Educação 

Básica. Ao término da defesa, a Banca Examinadora considerou a Dissertação e o Produto 

Educacional apresentados APROVADOS. 

 

Área de Concentração: Ensino na Educação Básica 

 

Proclamado o resultado, o(a) Presidente encerrou os trabalhos e assinou a presente ata, 

juntamente com os membros da Banca Examinadora. 

 

Profa. Dra. Ana Paula Salles da Silva (CEPAE/UFG) – presidente, 
 

Profa. Dra. Deise Nanci de Castro Mesquita (CEPAE/UFG) – membro interno, 

 Profa. Dra. Karine Ramaldes Vieira (EMAC/UFG) - membro externo, 
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Profa. Dra. Fernanda Cruvinel Pimentel (CEPAE/UFG) - membro suplente interno. 
 

TÍTULO SUGERIDO PELA BANCA 

 

 
 

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Salles Da Silva, Professor 

do Magistério Superior, em 29/06/2022, às 16:45, conforme horário oficial de 

Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de 

novembro de 2020. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Karine Ramaldes Vieira, Professora 

do Magistério Superior, em 30/06/2022, às 07:47, conforme horário oficial de 

Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de 

novembro de 2020. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Deise Nanci De Castro Mesquita, 

Professor do Magistério Superior, em 08/07/2022, às 08:03, conforme 

horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 

10.543, de 13 de novembro de 2020. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 

https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir

& id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2991984 e o 

código CRC 9FB842D4. 

 

 

 

Referência: Processo nº 23070.029403/2022-26

 

SEI nº 2991984 
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TIPO DE PRODUTO EDUCACIONAL 

(De acordo com a Resolução PPGEEB/CEPAE Nº 001/2019) 

 

Desenvolvimento de material didático e instrucional (propostas de ensino tais como 

sugestões de experimentos e outras atividades práticas, sequências didáticas, propostas de 

intervenção, roteiros de oficinas; material textual tais como manuais, guias, textos de apoio, 

artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos e paradidáticos, histórias em 

quadrinhos e similares, dicionários, relatórios publicizados ou não, parciais ou finais de 

projetos encomendados sob demanda de órgãos públicos);  

Especificação: E-book paradidático 

 

DIVULGAÇÃO 

(   ) Filme 

(   ) Hipertexto 

(   ) Impresso 

( X ) Meio digital 

(   ) Meio Magnético 

(   ) Outros. Especificar: ___ 

 

 

FINALIDADE PRODUTO EDUCACIONAL 

E-book destinado a professores de teatro com proposições conceituais e didáticas sobre os 

princípios da Mídia-educação e a formação em teatro no que se refere ao trabalho de corpo, 

com direcionamento para concepção de ator/atriz. 

  

PÚBLICO ALVO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Professores de teatro em curso de formação profissional, da educação básica, formação 

superior e estudantes de curso de licenciatura em teatro. 

 

IMPACTO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
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O Produto Educacional apresenta:  

 

(X) Alto impacto – Produto gerado no Programa, aplicado e transferido para um sistema, no 

qual seus resultados, consequências ou benefícios são percebidos pela sociedade. 

 

( ) Médio impacto – Produto gerado no Programa, aplicado no sistema, mas não foi 

transferido para algum segmento da sociedade. 

 

(   ) Baixo impacto – Produto gerado apenas no âmbito do Programa e não foi aplicado nem 

transferido para algum segmento da sociedade. 

Área impactada pelo Produto Educacional: 

 

( X ) Ensino 

(   ) Aprendizagem 

(   ) Econômico 

(   ) Saúde  

(   ) Social  

(   ) Ambiental  

(   ) Científico  

 

O impacto do Produto Educacional é: 

 

( X ) Real - efeito ou benefício que pode ser medido a partir de uma produção que se encontra 

em uso efetivo pela sociedade ou que foi aplicado no sistema (instituição, escola, rede, etc). 

Isso é, serão avaliadas as mudanças diretamente atribuíveis à aplicação do produto com o 

público-alvo. 

 

(   ) Potencial - efeito ou benefício de uma produção previsto pelos pesquisadores antes de 

esta ser efetivamente utilizada pelo público-alvo. É o efeito planejado ou esperado. 



145 
 

 

O Produto Educacional foi vivenciado (aplicado, testado, desenvolvido, trabalhado) em 

situação real, seja em ambiente escolar formal ou informal, ou em formação de 

professores (inicial, continuada, cursos etc)? 

 

(   ) Sim         ( X ) Não   

Em caso afirmativo, descreva essa situação. 

 

REPLICABILIDADE ABRANGÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional pode ser repetido, mesmo com adaptações, em diferentes 

contextos daquele em que o mesmo foi produzido.  

 

( X ) Sim         (   ) Não 

A abrangência territorial do Produto Educacional, que indica uma definição precisa de 

sua vocação, é 

 

(   ) Local         (   ) Regional          (   ) Nacional         ( X ) Internacional 

 

COMPLEXIDADE DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

(   ) Alta complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese, apresenta método claro. 

Explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, há uma reflexão sobre o produto 

com base nos referenciais teórico e teórico-metodológico, apresenta associação de diferentes 

tipos de conhecimento e interação de múltiplos atores - segmentos da sociedade, identificável 

nas etapas/passos e nas soluções geradas associadas ao produto, e existem apontamentos 

sobre os limites de utilização do produto. 

 

( X ) Média complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática 

do profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Apresenta método 

claro e explica de forma objetiva a aplicação e análise do produto, resulta da combinação de 
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conhecimentos pré-estabelecidos e estáveis nos diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Baixa complexidade - O produto é concebido a partir da observação e/ou da prática do 

profissional e está atrelado à questão de pesquisa da dissertação/tese. Resulta do 

desenvolvimento baseado em alteração/adaptação de conhecimento existente e estabelecido 

sem, necessariamente, a participação de diferentes atores - segmentos da sociedade. 

 

(   ) Sem complexidade - Não existe diversidade de atores - segmentos da sociedade. Não 

apresenta relações e conhecimentos necessários à elaboração e ao desenvolvimento do 

produto.  

 

INOVAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional possui:  

 

(   ) Alto teor inovativo - desenvolvimento com base em conhecimento inédito. 

 

( X ) Médio teor inovativo - combinação e/ou compilação de conhecimentos pré-

estabelecidos. 

 

(   ) Baixo teor inovativo - adaptação de conhecimento existente. 

 

FOMENTO 

Houve fomento para elaboração ou desenvolvimento do Produto Educacional? 

( X ) Sim         (   ) Não 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo de fomento: 

 

( X ) Programa de Apoio a Produtos e Materiais Educacionais do PPGEEB 

(   ) Cooperação com outra instituição 
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(   ) Outro. Especifique: ____ 

 

REGISTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL  

Houve registro de depósito de propriedade intelectual  

 

( X  ) Sim         (  ) Não 

 

Em caso afirmativo, escolha o tipo: 

( X  ) Licença Creative Comons 

(   ) Domínio de Internet  

(   ) Patente  

(   ) Outro. Especifique: ____ 

Informe o código de registro:  

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/"><img 

alt="Licença Creative Commons" style="border-width:0" 

src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/80x15.png" /></a><br />Este obra está 

licenciado com uma Licença <a rel="license" 

href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/">Creative Commons Atribuição-

NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional</a>. 

 

TRÂNSFERÊNCIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional foi transferido e incorporado por outra instituição, organização ou 

sistema, passando a compor seus recursos didáticos/pedagógicos?  

 

(   ) Sim         ( X ) Não 

Em caso afirmativo, descreva essa transferência   

 

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SOBRE A TRANSFERÊNCIA DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

O Produto Educacional foi apresentado (relato de experiência, comunicação científica, 

palestra, mesa redonda, etc) ou ministrado em forma de oficina, mini-curso, cursos de 

extensão ou de qualificação etc. em eventos acadêmicos, científicos ou outros?  

 

( X  ) Sim         (   ) Não 

Em caso afirmativo, descreva o evento e a forma de apresentação:  

MACHADO, G. M.; SILVA, A. P. S. Trabalho de corpo do ator e mídia-educação na 

formação à distância em teatro. In: IV Fórum Nacional Escola de Educação Básica para 

Todos!, 2020, Goiânia. ANAIS IV FÓRUM NACIONAL ESCOLA DE EDUCAÇÃO 

BÁSICA PARA TODOS: vivências sistêmicas. Goiânia: CEPAE/UFG, 2020. 

 

MACHADO, G. M. Princípios da mídia-educação em aulas de teatro sobre a expressão cênica 

do corpo. In: VII Seminário de Dissertações do Programa de Pós- Graduação em Ensino na 

Educação Básica, 2020, Goiânia. ANAIS DO VII SEMINÁRIO DE DISSERTAÇÕES DO 

PPGEEB-CEPAE/UFG, 2020. 

O Produto Educacional foi publicado em periódicos científicos, anais de evento, livros, 

capítulos de livros, jornais ou revistas?  

 

(   ) Sim         ( X ) Não 

Em caso afirmativo, escreva a referência completa de cada publicação:  
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REGISTRO(S) E DISPONIBILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Produto Educacional Registrado na Plataforma EduCAPES com acesso disponível no link: 

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/700680   

Outras formas de acesso: https://www.editoraaltaperformance.com.br/livros?pgid=l13rr34r-

ee84aef9-5291-4d21-9701-ee17c406ed79  
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MACHADO, Gilvana Maria; FRÓES, Hélio Nogueira; SANTOS, Flávia Cristina Honorato 

dos; SANTOS, Eliana Severino dos; BRITO, Adriana Magre de; ARAÚJO, Karla; SOUZA, 

Paulo, Vitor Ferreira de; SILVA, Ana Paula Salles. Mídia-educação na formação em 

teatro: proposições conceituais e didáticas. 2022. 166f. Produto Educacional relativo à 

Dissertação (Mestrado em Ensino na Educação Básica) – Programa de Pós Graduação em 

Ensino na Educação Básica, Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, Universidade 

Federal de Goiás, Goiânia, GO. 

RESUMO  

Produto educacional vinculado à dissertação de mestrado desenvolvida no Programa de 

Mestrado em Ensino na Educação Básica do CEPAE/UFG (PPGEEB), intitulada Mídia-

educação na formação em teatro: o trabalho de corpo do ator. O e-book, é resultado de uma 

experiência colaborativa entre professores e estudantes de teatro que pensaram, elaboraram, 

articularam e sugerem a partir de suas experiências e conhecimentos, possibilidades de 

articulação do trabalho de corpo do ator aos princípios da Mídia-educação: educar sobre/para a 

mídia, educar com a mídia e educar através da mídia. Destinado aos colegas professores de 

teatro em curso de formação profissional, da educação básica, formação superior, estudantes de 

curso de licenciatura em teatro ou qualquer outra área que envolva o trabalho do corpo em 

espaços formais e não formais, é composto por proposições conceituais e didáticas como meio 

de inspiração, impulso, incentivo para pensar possibilidades de uma formação dialogada com 

as experiências humanas oportunizada pela tecnologia digital. A proposta didática é composta 

por vinte aulas elaboradas para o trabalho com estudantes de nove a treze anos de idade, que 

parte do conhecimento Consciência Corporal e Mídia-educação, tendo como eixo temático eu 

e o outro, com direcionamento para concepção de ator/atriz. 

Palavras-Chave: Mídia-educação. Teatro. Trabalho de corpo do ator. Consciência Corporal. 

Ensino e Aprendizagem. 
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Anexos 

ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa intitulada 

Mídia-educação na formação em teatro: o trabalho de corpo do ator. Meu nome é Gilvana Maria 

Machado, sou o(a) pesquisadora responsável e minha área de atuação é Linguagem, Códigos e 

suas Tecnologias. Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, se você aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final desse documento, que está impresso em duas vias, sendo 

que uma delas é sua e a outra ficará comigo. Esclareço que em caso de recusa na participação, 

em qualquer etapa da pesquisa, você não será penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar 

participar, as dúvidas sobre a pesquisa poderão ser esclarecidas pela pesquisadora responsável, 

via e-mail gil.gmm@hotmail.com ou gilvana.maria@discente.ufg.br e através do seguinte 

contato telefônico: (62) 99154-2250 (WhatsApp ou chamada), inclusive com possibilidade de 

ligação a cobrar. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos como participante dessa 

pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás pelo telefone (62)3521-1215, que é a instância responsável por 

dirimir as dúvidas relacionadas ao caráter ético da pesquisa. O Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (CEP-UFG) é independente, com função pública, de caráter 

consultivo, educativo e deliberativo, criado para proteger o bem-estar dos/das participantes da 

pesquisa, em sua integridade e dignidade, visando contribuir no desenvolvimento da pesquisa 

dentro de padrões éticos vigentes. 

O trabalho tem como objetivo geral promover e analisar a elaboração colaborativa de 

educação a distância acerca do trabalho de corpo do ator articulado com os princípios da mídia-

educação na formação em teatro. Como participante da pesquisa, você será agente ativo num 

processo de desenvolvimento colaborativo de um material didático para cursos de formação em 

teatro; as atividades serão realizadas por meio de seis encontros online com três horas de 

duração cada. Os encontros serão registrados por meio de gravação audiovisual, pois os dados 

serão analisados para a pesquisa. Também será requisitado que você responda a um questionário 

e conceda duas entrevistas, uma no início e outra no final do processo de elaboração do material 

didático, as quais serão feitas com registro audiovisual. Para isso, deverá reservar um período 

de cinco minutos para responder o questionário que receberá por e-mail e quarenta minutos para 

cada entrevista realizada via mídia digital com gravação audiovisual. O conteúdo do 



5 

 

160 
 

 

questionário e das entrevistas têm a intenção de identificar aspectos referentes a sua formação 

acadêmica e artística e a sua experiência profissional no campo do teatro. Você também tem 

direito ao ressarcimento das despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, se for o caso, 

e a pleitear indenização em caso de danos, conforme previsto em Lei. 

Como participante da pesquisa, você irá ser agente ativo num processo de 

desenvolvimento colaborativo de um material didático para cursos de formação em teatro, essas 

atividades serão realizadas por meio de 6 encontros online com 3 horas de duração cada. Os 

encontros serão registrados por meio de gravação audiovisual, pois os dados serão analisados 

para a pesquisa. Também lhe será requisitado que responda a um questionário e conceda duas 

entrevistas, uma no início e outra no final do processo de elaboração do material didático, as 

entrevistas serão feitas com registro audiovisual. Para isso, deverá reservar um período de 5 

(cinco) minutos para responder o questionário que receberá por e-mail e 40 (quarenta) minutos 

para cada entrevista realizada via digital com gravação audiovisual. O conteúdo do questionário 

e das entrevistas têm a intenção de identificar aspectos referentes à sua formação acadêmica e 

artística e a sua experiência profissional no campo do teatro. Você tem direito ao ressarcimento 

das despesas decorrentes da cooperação com a pesquisa, se for o caso, e a pleitear indenização 

em caso de danos, conforme previsto em Lei.  

As informações dessa pesquisa serão divulgadas em eventos ou publicações científicas 

e pedagógicas, fazendo uso de nomes fictícios durante a realização das análises dos dados e na 

produção do relatório final da pesquisa, não sendo usada nenhum tipo de imagem que 

identifique os participantes nos relatórios de pesquisa. No entanto, como coautor(a) do material 

didático sua identidade será publicizada na obra como garantia do exercício de direito autoral. 

Destaca-se que para a produção do material didático poderão ser utilizados registros de voz e 

imagem dos coautores da pesquisa. 

A pesquisa poderá contribuir para seu aperfeiçoamento profissional agregando 

conhecimentos que poderão trazer maior qualidade em seu trabalho em sala de aula e/ou como 

ator/atriz, além de propiciar uma formação para a própria vida ao permitir reflexões e 

experiências participativa, crítica e criativa. Por outro lado, esse tipo de trabalho poderá fazer 

com que você se sinta constrangido(a) e/ou inibido(a) caso tenha que lidar com alguma 

ferramenta tecnológica que não é do seu domínio, ou durante os encontros para produção 

material didático, durante a entrevista e ao responder o questionário e/ou durante a análise dos 

dados. Visando minimizar esses riscos, no que se refere às dificuldades tecnológicas, estarei o 

tempo todo à disposição para auxiliar e tirar dúvidas.  
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Quanto à entrevista, esta será realizada num lugar reservado, garantindo o seu direito de 

não responder alguma questão, sua liberdade de desistência encerrando sua participação, sem 

nenhuma penalidade e/ou solicitação de esclarecimentos. Saiba que você não tem obrigação de 

responder nenhuma questão do questionário caso a considere constrangedora. No que tange à 

análise dos dados, esta será efetuada de modo a respeitar a sua opinião, sendo fiel as suas 

manifestações, não emitindo juízo de valor sobre as respostas dadas. Caso se sinta 

constrangido(a) com a gravação da entrevista em audiovisual, esta poderá ser interrompida a 

qualquer momento. 

 Todo material de registro da pesquisa ficará sob minha guarda por um período mínimo 

de cinco anos. Para utilização de todo material produzido durante a pesquisa é necessário o seu 

consentimento, assim, faça uma rubrica entre os parênteses da opção que valida sua decisão: 

Solicito autorização para gravação da entrevista em audiovisual, faça um X entre os 

parênteses da opção que valida sua decisão: 

(                       ) Autorizo a gravação da entrevista em audiovisual. 

(                       ) Não autorizo a gravação da entrevista em audiovisual. 

Solicito autorização para gravação dos seis encontros em audiovisual, faça um X entre 

os parênteses da opção que valida sua decisão: 

(                       ) Autorizo a gravação dos encontros em audiovisual. 

(                       ) Não autorizo a gravação dos encontros em audiovisual. 

Solicito autorização para o uso de voz e imagem no material didático, faça um X entre 

os parênteses da opção que valida sua decisão: 

(                       ) Autorizo o uso de minha imagem e minha voz no material didático. 

(                       ) Não autorizo o uso de minha imagem e minha voz no material didático. 

Solicito a autorização para uso dos dados obtidos nos questionários, nas entrevistas e 

nos encontros na produção e socialização dos resultados da pesquisa e apenas para este fim, 

com sua identidade mantida em sigilo. Faça um X entre os parênteses da opção que valida sua 

decisão: 

(               ) Permito a divulgação de minhas falas na produção e socialização dos 

resultados da pesquisa desde que minha identidade não seja revelada. 
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(                  ) Não permito a divulgação de minhas falas nos resultados publicados da 

pesquisa. 

Declaro que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não. 

Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., abaixo assinado, 

concordo em participar do estudo intitulado Mídia-educação na formação em teatro: o trabalho 

de corpo do ator. Informo ter mais de 18 anos de idade e destaco que minha participação nessa 

pesquisa é de caráter voluntário. Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela 

pesquisadora responsável Gilvana Maria Machado sobre a pesquisa, os procedimentos e 

métodos envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação no estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer 

momento sem que isso me leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a 

minha participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso da pesquisadora responsável 

 

Participante iletrado(a) 

Mão direita                                                                    Mão esquerda 
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           P                        I                                                             P                            I 

TESTEMUNHA 1: __________________________________________________________ 

TESTEMUNHA 2: __________________________________________________________ 

 

    


