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RESUMO 

 

No contexto de relevante influência das novas tecnologias, é importante considerar os efeitos 

que se produzem no ambiente escolar a partir da relação professor/aluno/mídia. Bruno (2013) 

aponta que as novas TIC não só afetam os limites do que é vivido no público e no privado, 

como nos remete a uma maneira diferente de se produzir subjetividade. Crianças e 

adolescentes que já nasceram em uma era tecnológica frequentam escolas que, muitas vezes, 

parecem estar seguindo padrões disciplinares da época de sua expansão (SIBILIA, 2012b). Na 

escola, com a proibição ou restrição do uso do celular em sala de aula, principalmente após o 

surgimento dos smartphones, espera-se que o aluno aumente sua produtividade (concentração, 

aprendizagem, resultados). Seguindo o pensamento foucaultiano de que a escola é exemplo de 

uma instituição própria da sociedade disciplinar e levando em consideração tantas mudanças 

que já ocorreram nos códigos disciplinares e as novas formas de controle que as mídias 

ajudam a configurar, como a escola está lidando com essa questão contemporânea? A 

presente pesquisa de mestrado, através de uma pesquisa-intervenção realizada a partir de um 

curso de extensão, buscou analisar os posicionamentos dos docentes de uma escola da rede 

pública de ensino da cidade de Fortaleza acerca do binômio mídia-educação, tendo como 

analisador o celular. A partir de observações feitas em sala de aula, rodas de conversa, 

oficinas de fanzine e de vídeo, foram problematizadas as relações de poder e vigilância na 

escola na atualidade, assim como a judicialização dessa instituição via utilização de práticas 

jurídicas para proibir o uso do celular em sala de aula. Também foi discutida a possibilidade 

do uso do celular como ferramenta pedagógica. Além disso, através de um vídeo construído 

pelos docentes participantes da pesquisa, pode-se perceber a abertura de espaço para outras 

vozes, um espaço polifônico sem consenso, mas conscientemente heterogêneo como deve ser 

o espaço escolar. 

 

Palavras-chave: Professor. Aluno. Mídia. Celular. Pesquisa-intervenção. 
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 ABSTRACT 

 

In the context of relevant influence of new technologies, it is important to consider the effects 

of the teacher / student / media relation at school. Bruno (2013) indicates that the new 

technologies affect not only the limits of what is lived in the public and in the private, as it 

brings us to a different way of producing subjectivity. Children and adolescents who were 

already born in a technological age attend schools that are still following disciplinary 

standards of the time of their expansion (SIBILIA, 2012b). With the prohibition or restriction 

of cell phone use in the classroom, especially after the emergence of smartphones, teachers 

expect students to increase their productivity (concentration, learning, results). Following 

Foucauld's thinking that school is an example of a disciplinary society's and taking into 

account so many changes that have already occurred in disciplinary codes and the new forms 

of control that media help shape, how the school is dealing with this issue contemporary? The 

present master's research, through an intervention research carried out from an extension 

course, sought to analyze the positions of the teachers of a public school, located in the city of 

Fortaleza, about the media-education relationship, having as analyzer the cellular. From 

observations made in the classroom, talk wheels, fanzine and video workshops, we 

problematize power relations and surveillance in the school today, as well as the 

judicialization of this institution occurs from the use of legal practices to prohibit the use of 

the cell phone in the classroom. The possibility of using the cell phone as a pedagogical tool 

was also discussed. In addition, through a video constructed by the teachers participating in 

the research, we perceive the opening of space for other voices, a polyphonic space without 

consensus, but consciously heterogeneous as the school space should be. 

 

Keywords: Teacher. Student. Media. Cell phone. Intervention research 
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1 INTRODUÇÃO 
Ambiente frequentado por jovens. Muito barulho, muitas vozes e risadas. Aparelhos 

celulares nas mãos, alguns registrando o momento através de fotos, outros checando suas 

redes sociais. Um grupo produzindo conteúdos para serem postados em seus perfis, mais 

alguns compartilhando novidades ou pensamentos. Todos estão conectados.   

 Esta não é uma cena difícil de construir no nosso imaginário, pois ao pensarmos em 

juventude, sobretudo em um contexto contemporâneo, devemos levar em conta questões 

relacionadas às mídias eletrônicas e à informática (LÉVY, 1993; SIBILIA, 2012a). A 

tecnologia já ganhou espaço significativo em nossas vidas. Nos dias de hoje é possível 

compreender que as mudanças que se iniciaram há algumas décadas não foram efêmeras e 

vieram para ficar. Assim, viver em um espaço tecnológico, com meios e medidas que 

correspondem a esta ideia é algo concreto, inquestionável, onde observa-se que a tecnologia 

já existente só tende a avançar. 

 Ao observarmos que a nossa capacidade de interação à distância, por exemplo, não 

depende mais de um ponto fixo, ao contrário, usualmente nos deparamos com equipamentos 

da tecnologia cada vez menores, como no caso dos celulares, e cada vez mais participantes da 

nossa rotina, ao ponto de se tornarem, como aponta Severiano (2013), “próteses”, extensões 

do nosso próprio corpo. 

 
Isto parece irrelevante, mas trouxe enormes mutações nas relações e na própria 
concepção do humano. Primeiro, o homem passa a tornar-se o próprio receptáculo, 
sem mediações, de todas as demandas sociais, econômicas, culturais e psíquicas 
advindas do meio; ao mesmo tempo, as próteses eletrônicas, o transformam em 
presença virtual em todas as partes do mundo, mesmo que, muitas vezes, à sua 
revelia. (SEVERIANO, 2013, p.282). 

 

Esta ideia dos aparelhos celulares estarem cada vez mais presentes em nosso cotidiano 

ao ponto de se tornarem parte importante de nós foi percebida pelo fotógrafo Josh Pulman, 

que, no ensaio intitulado Somewhere Else,1 documenta nos seus registros fotográficos pessoas 

em atividades do dia a dia sempre interagindo com seus celulares, retratando assim a ideia de 

que todos nós, mesmo durante as atividades mais corriqueiras, estamos, na verdade, em outro 

lugar.  

Nesse contexto de relevante influência das novas tecnologias, é importante considerar 

as formas de ser que surgem. Ou seja, o homem imerso nessa realidade traz consigo outra 

forma de ser, de se formar, de fabricar e ser fabricado nas suas relações sociais. A importância 

do prazer, da espontaneidade, da rapidez, do empreendedorismo, do sucesso, da autoestima, 
                                                      
1   http://www.joshphoto.com/projects/somewhere-else/  

http://www.joshphoto.com/projects/somewhere-else/
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da autogestão, da visibilidade, da necessidade de estar sempre conectado, são exemplos de 

habilidades exigidas no cenário atual. 

Como apresenta Bruno (2013), as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação) 

modificam os nossos espaços, afetando os limites do que é vivido no público e no privado. 

Essa modificação diz respeito não apenas a uma maior exposição daquilo que em um tempo 

anterior era mantido no campo do privado, mas nos remete também a uma maneira diferente 

de se produzir subjetividade. Assim, além de localizar este indivíduo em meio a uma crise de 

fronteira entre público/privado, para o entendimento desse “eu” tão visível e explorado na 

atualidade, devemos perceber que há uma lógica vigente do “espetáculo” (BRUNO; PEDRO, 

2004). Sobre o “espetáculo”, Debord (1997) o entende como o estilo de vida dominante que 

se tem hoje na sociedade, onde as relações sociais são mediadas pelas imagens.  

Esta forma imagética de se inserir no mundo é mais uma característica da nova forma 

de ser, onde o olhar do outro tem um lugar de extrema importância e passa a ser requisitado 

quando, nos novos dispositivos de visibilidade, as subjetividades são exteriorizadas (BRUNO, 

2013). Isso nos faz compreender que, com os avanços tecnológicos cada vez mais à palma da 

mão, deixamos de ocupar o lugar de apenas meros receptores midiáticos para nos tornamos 

também produtores.  

 Voltemos agora à cena inicial provocada no primeiro parágrafo. Ao pensarmos em um 

ambiente frequentado por jovens, podemos perceber as características das quais estamos aqui 

falando. Isso porque, apesar desta nova forma de ser envolver o contexto geral de uma 

sociedade, claramente percebemos que “na relação entre a centralidade da mídia no cotidiano 

das populações de grandes centros urbanos, destaca-se o seu consumo pelo público mais 

novo, isto é, crianças e jovens” (MIRANDA; SOUZA; SANTIAGO, 2013, P. 31). Alguns 

pesquisadores, a exemplo de Fischer (2007), discutem que as crianças e os adolescentes do 

nosso momento atual já nasceram em uma era tecnológica, o que nos faz chegar a  
 
constatação de uma profunda alteração nos modos de existência contemporâneos, 
em que práticas cotidianas – também da escola, por certo – se transformam, 
particularmente no que se refere às nossas experiências com os saberes, às trocas 
com os outros, às formas de inscrever-nos no social, de escrever, de falar, de pensar 
o mundo e a nós mesmos. (FISCHER, 2007, p. 291). 

 

Assim, as transformações das quais estamos falando, não se tratam unicamente de 

transformações dos sujeitos, mas estas também revelam mudanças nos espaços e nas práticas 

do cotidiano. Ao pensarmos nos ambientes frequentados por jovens, a escola se destaca ao ser 
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aquele que possivelmente possibilita mais encontros entre esses grandes consumidores de 

mídia e tecnologia, principalmente as digitais.  

Contudo, nas escolas circulam regras, objetivos e estruturas curriculares que parecem 

estar engessadas ou congeladas em algum lugar do século anterior. Ao compreendermos os 

corpos juvenis contemporâneos cada vez mais afeitos às novas tecnologias, podemos pensar 

no desencaixe entre estas e a escola (SIBÍLIA, 2012a).  

Aqui vale ressaltar que não estamos tomando a tecnologia propriamente como esse 

agente de transformação, mas sim os efeitos produzidos por ela. Por exemplo, os aparelhos 

celulares tecnologicamente avançados afetam a nossa forma de ser e de nos relacionar a partir 

do que eles podem proporcionar, ou seja, ao tornar a nossa comunicação mais rápida, ao nos 

colocar em possibilidade de contato 24h com um infinito de novas redes de conexões, ao nos 

permitir a condição de receber, compartilhar e produzir informação.  

Se a tecnologia nos afeta, se afeta nossa comunicação e nossas práticas e espaços de 

convivência, se essa tecnologia é, muitas vezes, capturada por nós como parte essencial para 

nossa vivência em uma sociedade contemporânea, como podemos pensar a escola neste 

contexto?  

Antes de adentrarmos nesses questionamentos, é necessário pensarmos a instituição 

escola, pois "no processo de imersão cultural, naturalizamos aquilo que não é natural, mas 

sim inventado ao longo de uma história complexa e longa." (VEIGA-NETO, 2013, p.9). Em 

seu livro “Entre Redes e Paredes: A escola em tempos de dispersão”, a pesquisadora Paula 

Sibilia (2012a) traz a discussão de que a escola que conhecemos hoje nem sempre foi assim. 
 
Ainda que hoje pareça tão “natural”, algo cuja inexistência seria inimaginável, o 
certo é que essa instituição nem sempre existiu na ordem de uma eternidade 
improvável, como a água e o ar [...] o regime escolar foi inventado algum tempo 
atrás em uma cultura bem definida, isto é, numa confluência espaçotemporal 
concreta e identificável, diríamos até que recente demais para ter se arraigado a 
ponto de se tornar inquestionável. De fato, essa instituição foi concebida com o 
objetivo de atender a um conjunto de demandas específicas do próprio histórico que 
a planejou e procurou pô-la em prática: a modernidade. (SIBÍLIA, 2012a, p.16 e 
17). 

 

Ou seja, a escola é uma instituição que foi criada para cumprir os objetivos de uma 

sociedade específica, que esperava um sujeito disciplinado e produtivo. Apesar das 

transformações ao logo dos tempos, ela resiste em sua importância, como apresenta o ECA - 

Estatuto da Criança e do Adolescente-, que em seu capítulo IV2, atribui à família a obrigação 

de ingressar a criança em um espaço educacional, e ao Estado o dever de oferecer este espaço. 
                                                      
2 Artigos 54 e 55. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm  
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Esse estatuto, que foi instituído na década de 1990, acompanha as "tramas que vão, pouco a 

pouco, capturando um número maior de crianças e transformando-as em alunos, de maneira 

que hoje, no século XXI, se torna inquestionável a frequência de todas as crianças à escola." 

(HATTGE, 2013, p.79).  Compreender essas tramas é importante para pensarmos sobre que 

escola é essa da qual estamos falando. Nas palavras de Gilles Deleuze: 
 
A história, segundo Foucault, nos cerca e nos delimita; não diz o que somos, mas 
aquilo de que estamos em vias de diferir; não estabelece nossa identidade, mas 
dissipa em proveito do outro que somos (...) a história é o que nos separa de nós 
mesmos, e o que devemos transpor e atravessar para nos pensarmos a nós mesmos 
(DELEUZE, 1992, p.119). 

 
 
 Sobre a escola da qual falávamos anteriormente, ou seja, a escola pensada para atender 

o plano do modernismo, Foucault (1999) a identifica como um exemplo de instituição própria 

da sociedade disciplinar, além dela, outros exemplos também podem ser citados, como 

hospitais e fábricas. Nesta sociedade se aplica um tipo de poder com funcionamentos e 

técnicas necessários para sustentar efeitos de sujeição e subjetivação. Por subjetivação, 

tomemos o conceito de Deleuze (1992), que entende este como um processo onde são 

concebidos modos de existência.  
 
Esses processos de subjetivação são inteiramente variáveis, conforme as épocas, e se 
fazem segundo regras muito diferentes. Eles são tanto mais variáveis já que a todo 
momento o poder não para de recuperá-los e de submetê-los às relações de força, a 
menos que renasçam inventando novos modos, indefinidamente (Deleuze, 1992, 
p.123). 

 
Sobre o poder vigente na sociedade disciplinar, em sua obra Vigiar e Punir, Foucault 

(1999) considera o panóptico3 um exemplo de funcionamento deste e nos mostra como a 

disciplina é capaz de exercer um poder sutil e discreto, que age sobre o sujeito mesmo antes 

dos seus erros ocorrerem e mesmo quando os indivíduos não estão sendo observados. Assim, 

pensando na disciplina de uma forma econômica, identificamos que, ao mesmo tempo, ela 

aumenta e diminui as forças dos corpos, por um lado em termos econômicos de utilidade e 

por outro em termos políticos de obediência. 

Apesar de Michel Foucault não ter desenvolvido uma teoria específica sobre a 

educação, por meio de um deslocamento conceitual, podemos utilizar ferramentas que nos 

                                                      
3 O panóptico, idealizado por Jeremy Bentham, teria a estrutura de um anel de celas com visão para uma torre 
central. Esta torre abrigaria um vigia que teria à vista tudo que cerca a torre, o que faria com que os indivíduos 
das celas ficassem em observação constante. Como um exemplo de “laboratório do poder”, o principal efeito do 
panóptico seria o de causar a vigilância constante sobre si por parte daquele que estava na cela, já que, por não 
ter a visão da torre, ele poderia estar sendo observado o tempo todo e a qualquer momento. Isto determinaria que 
o poder funcionasse automaticamente (FOUCAULT, 1999). 
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ajudam a pensá-la e também a pensar sobre as transformações neste campo social. Ao 

problematizar a instituição escola no contexto do poder disciplinar, Foucault (2003), aponta 

esta como um aparelho que age sobre os corpos de forma detalhada, os mensurando, 

sancionando e os tornando dóceis. Transformando assim o corpo em algo “que pode ser 

submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 

1999, p.118). Mas, ao pensarmos na escola contemporânea, que é ocupada por jovens cada 

vez mais conectados, que, como apresentamos anteriormente, através das novas tecnologias 

têm uma íntima relação com a novas mídias, podemos localizá-la nesta lógica do poder 

disciplinar?  

Mesmo após séculos, com as mudanças trazidas pelas novas TIC, que engendram 

outras formas de controle, mais fluidas e ainda mais capilares do que as apresentadas nos 

códigos disciplinares (DELEUZE, 1992), a escola sustenta uma atitude disciplinar diante dos 

novos modos de ser das crianças e dos adolescentes frente ao uso da tecnologia. Com a 

proibição ou restrição do uso do celular em sala de aula, por exemplo, espera-se que o aluno 

aumente sua produtividade (aprendizagem, resultados).  

A atitude de proibir é muitas vezes sustentada através de um discurso jurídico para 

manter seu cotidiano através do poder disciplinar, ou seja, ao não conseguir controlar estes 

novos corpos juvenis inquietos e seus dispositivos tecnológicos fusionados como extensão de 

si, a escola acaba por recorrer às leis.  

Portanto, é seguindo a lógica das práticas judiciárias, da ênfase nas regras e diretrizes 

legais (FOUCAULT, 2003) que a escola tem tentado resolver muitos de seus problemas, 

naturalizando em seu cotidiano a judicialização. Através da vigilância e da punição pelas leis, 

a escola não exclui os indivíduos, mas os fixa “(...) em um aparelho de normalização dos 

homens” (FOUCAULT, 2003, p. 114).  

Considerando a importância de “entender os diferentes modos pelos quais, em nossa 

cultura, os seres humanos tornaram-se sujeitos” (DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 231-232), 

esta pesquisa de mestrado, está inserida na Linha de Pesquisa Sujeito e Cultura na Sociedade 

Contemporânea e tem o objetivo de problematizar, a partir de um referencial teórico que 

aborda principalmente ideias de Michel Foucault, os efeitos que são produzidos no ambiente 

escolar a partir da relação professor/aluno com as mídias, sobretudo as digitais, tendo como 

analisador o uso do celular em sala de aula.  

O conceito analisador, oriundo da Análise Institucional Francesa, é fundamental para 

uma intervenção micropolítica, base teórico-metodológica do presente trabalho. Funcionando 

como deflagrador de acontecimentos, de acordo com Paulon (2005) este conceito 
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refere-se a todo dispositivo revelador das contradições de uma época, de um 
acontecimento, de um momento de grupo e que permita, a partir de uma análise de 
decomposição do que aparecia até então como uma totalidade homogênea (uma 
verdade instituída), desvelar o caráter fragmentário, parcial e polifônico de toda 
realidade. (p. 24). 

 

Mas, por que tomar o celular como analisador da sala de aula e mais precisamente da 

relação professor/ mídia/ aluno? Compreendendo que o celular condensa avanços 

tecnológicos e midiáticos, faz cada vez mais parte do universo jovem e, por isso, adentra os 

muros da escola, fazendo parte do cotidiano da mesma, tomamos este como um importante 

deflagrador das possíveis transformações ocorridas na relação entre professores e alunos. 

Antes de dar continuidade ao detalhamento da pesquisa, considero importante apontar 

aqui a minha relação com essa temática, o que inicialmente motivou o meu envolvimento 

nesse processo. Trabalhando na área da educação desde quando concluí minha graduação no 

curso de Psicologia (no ano de 2011), mas tendo antes vivenciado 3 anos de estágio (desde 

2008) também em psicologia escolar, comecei a perceber, em uma escala crescente, 

principalmente nos últimos 5 anos, a entrada do celular na escola. Os professores passaram a 

queixar-se do uso deste aparelho por parte dos estudantes em sala de aula. Questões de 

relacionamento do grupo de alunos que eram iniciadas em redes sociais virtuais passaram a se 

expandir para o espaço escolar. Esses conflitos chegavam até o setor de psicologia, que 

muitas vezes era procurado para solucionar problemas que os professores não sabiam explicar 

e não sabiam lidar, mas que haviam ultrapassado as fronteiras do virtual e estavam ocorrendo 

dentro das salas de aula.  

Por outro lado, os alunos aumentavam o acesso à informação de uma maneira rápida. 

Percebi que não mais apenas o computador (que era muito utilizado em casa ou no laboratório 

de informática para fazer pesquisa ou trabalho) estava em uso, havia um outro objeto que, 

com todos os seus recursos, roubava a cena: o celular. Este passou a ser usado no momento da 

aula e durantes os testes/provas, seja para fazer pesquisas ou para mandar uma mensagem 

para amigos, muitas vezes de maneiras discretas, outras nem tanto. Começou-se então a ser 

utilizada a proibição para resolver o “problema”. Porém, como pontua Moraes e Veiga-Neto 

(2008, p.3): 
 
Tais comportamentos não devem ser entendidos simplesmente como atos 
indisciplinares ou resistências frente aos professores ou à escola, mas, sim, como o 
exercício dessa nova forma de subjetivação e controle social. Apesar do uso do 
telefone celular na sala de aula ter restrição na maioria das escolas, é cada vez maior 
o número de alunos que portam e exibem esses aparelhos, cada vez menores e mais 
sofisticados.  
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 Paralelamente ao aumento do uso do celular por jovens nas escolas em que estive, 

também observava ser crescente um discurso que cobrava dos professores a inovação dos seus 

métodos de ensino, geralmente abordando o fato de terem que tornar suas aulas mais 

dinâmicas, mais dialogadas com o universo adolescente. Nessa quase uma década estudando e 

participando de encontros e formações ligadas à área escolar, leio e escuto sobre a 

importância de saber lidar com as tecnologias dentro de sala de aula. E a solução dada é quase 

sempre a mesma: inovar através de recursos tecnológicos/midiáticos, aliar-se a essas 

novidades. Mas o que sempre percebia era uma certa polaridade quando o assunto era o uso 

do celular: de um lado os professores proibindo, do outro os alunos utilizando.  

Essas reflexões me trouxeram curiosidades sobre o tencionamento existente, a partir 

do uso do celular, entre professor-mídia-aluno e sobre os mecanismos de controle e o 

processo de judicialização da escola. 

Ao realizarmos pesquisas em plataformas digitais, com destaque para as bases 

Scientific Electronic Library Online (Scielo), Portal de Periódicos Capes e Google 

Acadêmico, especificamente sobre o uso do celular na sala de aula, encontramos artigos, 

dissertações e teses mais recentes, pois a tecnologia em voga em um tempo anterior era outra. 

Principalmente a partir de 2002 começou-se a se despertar para pesquisas no campo da 

educação relacionadas com o computador com acesso à internet (LAMPERT, 2003; 

MERCADO, 2002; DUTRA e LACERDA, 2003). O que chamava atenção era o fato da 

internet ser 
 
urna ferramenta que propicia novas formas de interação social. Rompe a ideia de 
espaço. Um cidadão, sem sair da frente do computador, é capaz de se comunicar 
com indivíduos de diferentes cidades, países e continentes. Possibilita ao homem, 
sem se locomover, conhecer e interagir com culturas até então desconhecidas. Os 
computadores possibilitam o desvelamento de novas formas de expressão. 
(LAMPERT, 2003, p.52) 

  

As pesquisas passaram a ter um número crescente com o avanço da internet. Mas só a 

partir de meados de 2010 entra o telefone celular nesse contexto. Mas ainda se falava em um 

telefone celular em evolução, com tecnologias anteriores as de hoje, como apresenta Furtado 

(2010), ao falar sobre as possibilidades apresentadas aos jovens através dos seus telefones 

celulares: 

 
Um dos principais recursos adicionais do celular é o de poder ouvir músicas MP3 e 
rádio FM, o que despertou o interesse dos jovens e dos amantes de música por esse 
aparelho. Hoje em dia é comum os celulares possuírem suporte a reprodução de 
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arquivos MP3 (...) Alguns modelos já possuem o recurso de se poder assistir a TV 
Digital, que é possível graças à nova tecnologia 3G de transmissão de dados em alta 
velocidade (...) A implementação de uma câmera num celular foi muito 
revolucionária, mas até hoje é difícil encontrar algum aparelho que tenha uma 
câmera de boa qualidade, ou pelo menos, que obtenha resultados aceitáveis em 
qualquer situação. Os fabricantes de celulares vêm introduzindo tecnologia de ponta 
nos últimos aparelhos, tanto que alguns modelos, já são capazes de tirar boas fotos 
(...) A possibilidade de acessar a internet é um dos grandes avanços da rede de 
telefonia celular. Os primeiros acessos à internet no celular eram lentos, e as páginas 
não apresentavam muitos recursos, pois a tecnologia era a 2G. Atualmente com a 
rede 3G o acesso é feito mais rápido.  (FURTADO, 2010, p. 15 e 16) 

 

Com os aparelhos cada vez mais potentes e principalmente após a comercialização dos 

smartphones é que se tem uma produção maior de estudos no campo da educação envolvendo 

o uso do celular na sala de aula, principalmente nos últimos 5 anos. O fato de ser um aparelho 

que “permite trocar informações, compartilhar ideias, experiências, resolver dúvidas, acessar 

uma vasta gama de recursos e materiais didáticos, incluindo texto, imagens, áudio, vídeo” 

(FONSECA, 2013) é que faz com que passe a existir um maior interesse em se pensar o uso 

do celular no contexto do campo da aprendizagem.  
 
As justificativas para a apropriação do celular para o ensino-aprendizagem seriam: a 
familiaridade, por ser considerada uma tecnologia amigável e comum no cotidiano, 
a mobilidade e portabilidade, que permite levá-lo para qualquer parte, os aspectos 
cognitivos, por meio do contato com uma gama de recursos em vários formatos 
(texto, som, imagem, vídeo) e a conectividade, através da internet no celular, que 
amplia as formas de comunicação e o acesso à informação, atributos apontados 
como potencializadores dessa atividade (FONSECA, 2013, p.164) 

 

Atualmente, as infinitas possibilidades de acesso proporcionadas por esses aparelhos, 

focando principalmente na quantidade e qualidade da informação acessada e também nas 

questões disciplinares que podem ser observadas a partir do uso do celular em sala de aula, 

são os temas das atuais das pesquisas (LOPES; MELO, 2014; NAGUMO; TELES, 2016; 

HENRIQUE; SILVA, 2015). Porém, não encontramos estudos que falam sobre os efeitos 

provados na relação entre professores e alunos a partir desse uso.  

Para a presente pesquisa, o objetivo geral foi analisar os posicionamentos dos 

professores acerca da relação mídia-educação, tendo como analisador o celular. Para tanto, 

alguns objetivos específicos foram realizados. A partir dos efeitos de uma situação de 

pesquisa-intervenção, visou-se: explorar o posicionamento dos professores diante do uso do 

celular em sala de aula; problematizar a relação de poder e vigilância na escola; analisar a 

judicialização da escola via permissão/proibição do uso do celular; refletir sobre o caráter 

pedagógico do uso do celular em sala de aula. 
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Esta pesquisa de mestrado teve uma ligação com a pesquisa Pesquisando com 

professores: a relação mídia e cotidiano escolar. Para entender melhor da qual essa se trata é 

necessário contextualizá-la. Entre os anos de 2009 e 2011, através da parceria entre os grupos 

de pesquisa dos Programas de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) e em Psicologia do Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul (UFRGS), foi realizada uma pesquisa quantitativa chamada “Adolescência e Juventude: 

Estudo sobre Situações de Risco e Redes de Proteção em Fortaleza”. Com a aplicação de 

questionários em 43 escolas públicas de Fortaleza com jovens entre 14 e 24 anos, o 

instrumento abordou temas relacionados à educação, saúde, sexualidade, família, 

comunidade, lazer, mídia, trabalho, violência e drogas. 

Das 43 instituições envolvidas na pesquisa, as duas escolas que se destacaram no que 

se refere ao consumo e produção de mídia, participaram da pesquisa “Juventudes e Mídia: 

Um estudo sobre consumo, apropriação e produção de mídia por jovens estudantes de Escolas 

Públicas de Fortaleza”.  Na escola que mais se destacou, uma escola profissionalizante do 

Ensino Médio, a pesquisa foi realizada em 2012-2013. Já na segunda escola que obteve 

destaque, a pesquisa se realizou em 2013-2014. Ambas tiveram a pesquisa-intervenção como 

metodologia e investigaram de forma mais aprofundada consumo, apropriação e produção da 

mídia no cotidiano dos jovens estudantes de escolas públicas de Fortaleza.  

Em 2015-2016 foi pensada e realizada na segunda escola acima mencionada a 

pesquisa através da qual essa dissertação se construiu. Pesquisando com professores: a 

relação mídia e cotidiano escolar (aprovada pelo comitê de ética4), se propôs a realizar um 

curso intitulado “Diálogos Escolares: Mídia e Cotidiano Escolar” para discutir com os 

professores, a função social da escola na contemporaneidade e a relação desses profissionais 

com a mídia em um contexto geral, tendo como postura teórico metodológica a pesquisa-

intervenção. A pesquisa contou com a colaboração de 9 alunos-pesquisadores da 

Universidade Federal do Ceará, todos sob coordenação da Professora Dra. Luciana Lobo 

Miranda, que faz parte tanto do programa de graduação quanto de pós-graduação do curso de 

Psicologia. 

Todos os encontros do curso foram filmados e transcritos. Os dados desse material 

foram apresentados e analisados ao longo da redação da dissertação como "(...) enunciados e 

relações que o próprio discurso põe em funcionamento. Analisar o discurso seria dar conta 

exatamente disso: de relações históricas, de práticas muito concretas, que estão "vivas" nos 

discursos" (FISCHER, 2001, P.199). Portanto, trouxemos trechos de observações realizadas, 
                                                      
4 Ver parecer do comitê de ética – Anexo  
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dos diários de campo dos pesquisadores e das transcrições das falas dos professores e 

pesquisadores, além de imagens dos encontros e de materiais produzidos pelos docentes. 

Inicialmente, no primeiro capítulo, apresentamos a escola, todos os detalhes do curso e 

realizamos uma discussão teórica sobre a metodologia da pesquisa, destacando o 

posicionamento ético-teórico da mesma, abordando os desdobramentos de uma intervenção 

na micropolítica do cotidiano escolar e de uma pesquisa de caráter coletivo; no segundo 

capítulo foi construída uma contextualização histórica da relação mídia e educação; no 

terceiro capítulo foi apresentada uma discussão sobre as relações de poder presentes na 

instituição escolar, sobretudo provocada pela entrada da mídia na escola, assim como sobre a 

judicialização da escola, a respeito do celular como dispositivo pedagógico e, finalmente, o 

campo de (re)significação para os professores do celular como analisador, com base no vídeo 

criado pelos professores, fruto da presente pesquisa. 

Destaca-se a importância desse estudo para um programa de pós-graduação em 

psicologia pelo seu diálogo com duas tecnologias tão influentes: mídia e educação. Duas 

tecnologias que na contemporaneidade já ganharam em muitas de suas definições 

características dos discursos totalizantes, que paralisam a percepção e não nos permite a 

produção do novo. Falar sobre essas categorias na perspectiva micropolítica da sala de aula, 

possibilita renunciar aos paradigmas impostos e dar abertura para o inédito e observar os 

novos modos de subjetivação na escola. 

O texto que segue não pretende se cristalizar em produção de verdades. A divisão dos 

capítulos pretende apenas organizar um pouco os múltiplos frutos para melhor compreensão 

do leitor, oferecendo também uma teia de enunciados, rica em imagens e trechos de falas.  

 

2 PESQUISANDO COM PROFESSORES: UMA INTERVENÇÃO NA 

MICROPOLÍTICA DO COTIDIANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA 

 
“As ciências do homem não são separáveis das relações de poder que as tornam 
possíveis e que suscitam saberes mais ou menos capazes de atravessar um limiar 
epistemológico ou de formar um conhecimento” (DELEUZE, 2013). 

 

2.1. Proposta ético-metodológica da pesquisa 

Pesquisar com professores, levando em conta a micropolítica do cotidiano escolar, 

significa mergulhar numa realidade específica. Significa compreender que este espaço de 

multiplicidades abarca profissionais com características diferentes, com trajetórias pessoais e 

profissionais distintas, que possuem formas diversas de lidar com os desafios, que podem ir 
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desde metas que precisam ser atingidas, precariedade das condições de trabalho até exigências 

de soluções para o atual dilema mídia e educação. Ou seja, significa estar em campo 

compreendendo que distintos “processos de singularidade” acontecem ali. Como apresenta 

Guattari e Rolnik (1996, p.130): “toda problemática micropolítica consistiria, exatamente, em 

tentar agenciar os processos de singularidade no próprio nível de onde eles emergem” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p.130).  

Chamaremos este espaço repleto de “processos de singularidade” onde realizamos a 

nossa pesquisa de Escola João de Barro. Tal nome foi escolhido por dois motivos. Primeiro 

porque tem similaridade com o nome do lugar onde a escola está localizada, mas também pela 

característica peculiar apresentada pelo pássaro que constrói o seu ninho de forma artesanal. 

Pois é assim que hoje, enxergamos essa pesquisa, como algo construído passo a passo.  

Cientes do cotidiano capturado pelo excesso de trabalho e falta de tempo que impera o 

universo escolar, para realizar a pesquisa pensamos a estratégia de um curso de extensão 

(sendo acompanhado de certificação ao final) ofertado aos professores da escola, pois 

imaginamos que dessa forma seria mais fácil mobilizá-los para participarem. A nossa 

intervenção se deu, portanto, por meio do curso “Diálogos Escolares: Mídia e Cotidiano 

Escolar”. A partir deste, propomos aos docentes inscritos refletirmos juntos sobre temas 

relacionados à educação e mídia na contemporaneidade. O curso, cadastrado na Pró-reitora de 

Extensão5, esteve vinculado ao programa de extensão TVez – Educação para o uso crítico da 

mídia6. Alguns pesquisadores dessa pesquisa também participam do TVez, incluindo a 

professora Luciana Lobo Miranda, uma das coordenadoras do programa. Imaginamos, 

portanto, que essa parceria poderia ser frutífera na medida em que a equipe do TVez pudesse 

contribuir com algumas oficinais, pois o curso também foi pensado com um viés prático7.   

O caráter coletivo dessa pesquisa de mestrado merece relevância uma vez que isso 

afeta todo o processo, desde a ida ao campo, as transcrições dos encontros e as angústias 

                                                      
5 Código CH002015cs0220 
6 O Programa Tvez: Educação para o Uso Crítico da Mídia, desde 2005 integra os cursos de Jornalismo, 
Publicidade e Propaganda, Sistemas e Mídias Digitais, Psicologia, entre outros em atividades de extensão em 
escolas públicas de Fortaleza e região metropolitana, para promover o uso qualificado da mídia no cotidiano 
escolar.  O Tvez é coordenado desde o seu inicio pelas Profas. Dras Luciana Lobo Miranda (Psicologia) e Inês 
Vitorino (Comunicação) (Fonte: http://www.tvez.ufc.br).  
7 Participaram desde o início pesquisa: Luciana Lobo Miranda (Coordenadora da Pesquisa); Diana Montenegro 
Ribeiro (Mestrado – Psicologia); Mauro Michel El Khouri (Doutorado- Psicologia), Jose Alves de Souza Filho 
(Mestrado-Psicologia), Nirvana Frances Soares Cardoso (Graduação-Psicologia), Priscila Sanches Nery Oliveira 
(Graduação Psicologia), Taciana Cordeiro Dantas de Oliveira (Graduação- Psicologia), Gabrielle Lima 
Feitosa  (G raduação- Psicologia). Posteriormente, outras 2 alunas da graduação em Psicologia também 
passaram a fazer parte: Suzana Kerzia Rocha Bezerra Sousa e Rebeca Shérida Teixeira Lima. Além dos 
pesquisadores, membros da equipe do TVez participaram nos momentos  das oficinas.  
 

http://www.tvez.ufc.br/
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vivenciadas nessa jornada. Esse coletivo diz respeito não apenas a parceria com o TVez, mas 

também o envolvimento com os dez pesquisadores (uma professora/orientadora e nove alunos 

da graduação, mestrado e doutorado em Psicologia da Universidade Federal do Ceará) e de 

toda equipe da escola que participou do processo (professores, equipe gestora, equipe 

responsável pelo lanche e cafezinho oferecidos carinhosamente em uma mesa que foi palco de 

tantas trocas de histórias). Tudo isso influenciou não apenas na escrita, mas na forma de 

encarar o percurso e nas trocas de observações e produções em campo. Não haveria um toque 

de leveza se, ao invés da presença dos meus companheiros de pesquisa eu tivesse apenas o 

suporte teórico, meus pensamentos e devaneios.  

 
Registro dos encontros semanais dos pesquisadores 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017) 

Desde os primeiros encontros da equipe de pesquisadores, ainda antes mesmo de 

iniciarmos o nosso trabalho de campo, compreendemos que não tínhamos a intenção de que o 

curso fosse uma exposição de ideias ou supostos saberes. Gostaríamos de, acima de tudo, 

criar um espaço de discussão. Não tínhamos um "fim", um objeto final em mente, mas 

havíamos idealizado alguns aspectos do processo e decidido que iríamos propor princípios de 

co-gestão e co-participação entre os envolvidos. Dessa forma, trabalhamos com o princípio da 

metodologia coletiva  

favorecendo as discussões e a produção cooperativa com a perspectiva de 
fragilização das hierarquias burocráticas e das divisões em especialidades que 
fragmentam o cotidiano e isolam os profissionais. A pesquisa-intervenção, por sua 
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ação crítica e implicativa, amplia as condições de um trabalho compartilhado. 
(ROCHA; AGUIAR, 2003, p.71) 

 

Foi, portanto, com base nessa postura, que adotamos a pesquisa-intervenção como 

proposta teórico-metodológica. Por pesquisa-intervenção entende-se uma forma de pesquisa-

participante, que radicaliza a relação pesquisar-intervir, que transforma o caminho ‘conhecer 

para transformar’ em ‘transformar para conhecer’, sendo uma “tentativa de ruptura com o 

modo positivista de investigação, sobretudo a afirmação da relação pesquisa e política, assim 

como da clínica e política, da psicologia e política” (SANTOS E BARONE, 2007, p. 69).   

Nesse modelo de pesquisa há uma descentralização no pesquisador, uma abertura para 

o participante e há também a condição de intervenção, que está ligada 

(...) à construção e/ou utilização de analisadores, conceito-ferramenta formulado no 
percurso do institucionalismo francês, que funcionam como catalizadores de sentido, 
desnaturalizando o existente e suas condições e realizando a análise. (ROCHA; 
AGUIAR, 2003, p.71) 

 

Rocha e Deusdará (2010) apresentam dois tipos de analisadores: “(i) analisadores 

espontâneos ou naturais, (...) aqueles que se produzem “naturalmente” na vida histórico-

social; (ii) analisadores artificiais ou construídos, isto é, inventados pelo analista para 

favorecer a explicitação de saberes, de conflitos (...)” (ROCHA; DEUSDARÁ, 2010, p.59). 

Sendo, portanto, o analisador aquilo que provoca análise, explicita, desconstrói e constrói a 

partir de uma dada realidade institucional, encontramos no curso a nossa forma de intervir na 

Escola João de Barro. Sobre as estratégias de intervenção próprias dessa metodologia de 

pesquisa, Rocha e Aguiar (2003), as compreendem 
 
como prática desnaturalizadora, o que inclui a própria instituição da análise e da 
pesquisa, as estratégias de intervenção terão como alvo a rede de poder e o jogo de 
interesses que se fazem presentes no campo da investigação, colocando em análise 
os efeitos das práticas no cotidiano institucional, desconstruindo territórios e 
facultando a criação de novas práticas. (ROCHA; AGUIAR, 2003, p.71)  
 

É importante observar que queríamos que o curso funcionasse como o que os autores 

chamaram de analisadores construídos, isto é, através dele emergisse toda uma gama de 

situações vivenciadas pelos professores no cotidiano da escola João de Barro, sobretudo 

aquelas que envolvessem a relação escola-mídia, tema eixo do curso. Esta foi, portanto, uma 

ferramenta primordial da pesquisa, que precisou de uma análise constante por parte dos 

pesquisadores e, em alguns momentos, sofreu alterações a partir do próprio movimento do 

grupo. 
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 Ou seja, foi uma intervenção que se realizou COM os professores e, por isso, foi se 

modelando e ganhando o seu caráter único a partir da convivência e do andamento do curso. 

Um bom medidor desse instrumento como dispositivo mobilizador de afetos foi a 

possibilidade de nos enxergarmos enquanto parte não neutra do processo, nos implicando e 

observando o resultado disso.     
 
A análise das implicações com as instituições em jogo nas situações afirma também 
a recusa da neutralidade do analista/pesquisador, procurando romper com as 
barreiras entre sujeito que conhece e objeto a ser conhecido. A intervenção 
evidencia que pesquisador/ pesquisado, ou seja, sujeito/objeto fazem parte do 
mesmo processo. (ROCHA; AGUIAR, 2003, p.72) 

 

Durante algumas das estratégias do curso que serão posteriormente discutidas 

(exemplo: rodas de conversa e oficinas), participamos também com nossas próprias 

impressões e experiências. Não estávamos ali com uma postura neutra e uma escuta analítica 

e de julgamento de tudo que estava sendo dito. Apesar de haver sim uma diferenciação na 

postura de pesquisadores e docentes, também nos implicávamos durante o processo. Após 

cada dia de curso nos reuníamos (todos os pesquisadores) para avaliar o encontro, falar sobre 

os sentimentos que surgiram, sobre os elementos discursivos que nos chamaram atenção. 

Assim, podemos compreender que “a análise de implicação, ao analisar as condições da 

própria pesquisa, coloca em debate a relação de poder que se constitui entre a pesquisa e o 

campo” (MIRANDA et al, p. 249, 2016). 

Apesar de, a partir do curso, discutirmos, além da temática da mídia, diversas questões 

sobre o dia a dia dos professores, para a pesquisa de mestrado foi feito um recorte sobre o 

olhar do professor em relação ao uso do celular em sala de aula. É interessante observar que, 

mesmo tendo uma temática bem definida (o próprio título do curso já fala por si), ficamos 

conhecidos na escola como "a equipe do celular", "o pessoal do curso do celular", "o pessoal 

da UFC que faz um trabalho sobre celular" etc. Isso nos faz pensar em como o celular é uma 

mídia potente e que muitas vezes ofusca outras.  

No planejamento do curso separamos um módulo específico para falar do celular, mas 

outras importantes mídias também seriam abordadas. Contudo, percebemos que este foi um 

tema que perpassou todos os módulos8, ora mais enfaticamente e ora de forma mais 

coadjuvante, mas esteve sempre presente.     Decidimos também não “podar” as discussões 

secundárias que entraram em cena. Estas, muitas vezes, viraram a pauta central. Em alguns 

momentos eram abordadas discussões sobre as dificuldades laborais, a falta de estrutura, 

                                                      
8 Os módulos serão apresentados no último tópico deste capítulo 
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questões curriculares, suas experiências nos outros empregos (a maior parte dos professores 

não trabalha apenas naquela escola), situações que haviam ocorrido na escola entre um 

encontro e outro, alguns pontos das suas vidas pessoais, brincadeiras etc. Mas como foi 

possível construir uma pesquisa COM a escola João de Barro? 

 

2.2. Os primórdios da pesquisa: construindo a parceria com a escola 

Em um momento anterior ao início do curso construímos um cronograma 

especificando datas e temas a serem abordados em cada módulo. Porém, este cronograma foi 

modificado após as observações que foram feitas antes do curso começar. Fizemos no mínimo 

3 observações durante as aulas de cada um dos professores que se inscreveram, estas 

contaram como carga horária do curso. Vale a pena ressaltar que a ideia negociada com os 

professores foi a de observar a dinâmica da sala de aula, observando, sobretudo, a apropriação 

das mídias neste contexto. Nossa intenção não foi observar o comportamento dos alunos, nem 

o repertório atitudinal dos professores.  

Além disso, a partir dos encontros com os professores em cada módulo proposto é que 

organizávamos os encontros seguintes. Ou seja, o nosso cronograma estava sempre sendo 

revisto e em construção. Pois o objetivo não era tecer uma análise sobre a escola, mas com a 

escola. Moraes (2012) esclarece que pesquisar COM significa respeitar alguns pontos: 

 
a) O outro que interpelamos é tomado como um sujeito agente e expert e não como 
objeto passivo, como alvo de nossas ações; 
b) Os mal-entendidos são pistas relevantes que podem anunciar novas e 
interessantes versões de mundo; 
c) Pesquisar e intervir são inseparáveis, de sorte que a pesquisa, mais do que 
representar o mundo, é performar certos mundos, é delinear fronteiras, fazer movê-
las, alargá-las e problematizá-las (MORAES, 2012, p. 132). 

 

Essa construção coletiva partiu do pressuposto de que não estávamos adentrando o 

campo para ensinar algo a alguém ou para apenas colhermos dados. Porém, apesar de não 

adotarmos a postura de sobreposição de saberes, compreendemos que ao nos colocarmos 

como pesquisadores dentro da escola estamos influenciando e sendo influenciados por esse 

ambiente. A tentativa não é de nos distanciarmos, mas pelo contrário, a construção desse 

campo se faz à medida que nos implicamos e reconhecemos nosso lugar como agentes 

transformadores e em transformação (PAULON, 2005). A nossa prática perpassou sempre 

pela ideia de que estávamos construindo algo juntos, a partir do entendimento de que:  
 
(...) questões sociais devem ser problematizadas com os grupos e as organizações 
populares, a consideração da necessária contextualização das questões e ações 
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empreendidas e a complexidade dos processos de mudança, próprios do referencial 
básico das pesquisas participativas, aparecem como elementos fundamentais à 
construção e ao exercício de uma cidadania ativa. (ROCHA; AGUIAR, 2003, p.66) 

 

Durante a fase inicial da pesquisa, nas visitas à escola, fizemos uso de diários de 

campo como uma forma de documentar as observações das aulas dos professores que estavam 

inscritos no curso. Assumimos essa ferramenta em nossa pesquisa, pois ela nos trouxe a 

possibilidade de registrar a forma o meio nos afeta, no momento em que ele nos afeta. 

Entorno desse método, que é considerado uma “observação participante”, como aponta Weber 

(2009), há um pesquisador ativo, que adota esse instrumento como 
 
(...) uma técnica que tem por base o exercício da observação direta dos 
comportamentos culturais de um grupo social, método que se caracteriza por uma 
investigação singular que teve Bronislaw Malinowski como pioneiro e que perdura 
na obra de Marcel Maget, caracterizada pela presença de longa duração de um 
pesquisador-observador convivendo com a sociedade que ele estuda. (WEBER, 
2009, p. 157) 

 

O diário de campo, construído a partir de uma observação participante, convoca-nos a 

expressar nossas primeiras impressões, percepções e questionamentos. Esse material se tornou 

de extrema importância para o andamento da pesquisa, pois como nos lembra Barros e 

Kastrup (2009), “esses relatos não se baseiam em opiniões, interpretações ou análises 

objetivas, mas buscam, sobretudo, captar e descrever aquilo que se dá no plano intensivo das 

forças e dos afetos”. Ou ainda, possibilita “um retorno à experiência do campo, para que se 

possa então falar de dentro da experiência e não de fora, ou seja, sobre a experiência” 

(BARROS E KASTRUP, 2009, P. 70).  

 Apesar do caráter coletivo da pesquisa, os diários de campo tinham uma marca da 

individualidade. Muitas das idas à escola foram feitas em duplas, mas durante a observação na 

sala de aula a dupla se separava e o diário, que era escrito individualmente, circulava 

posteriormente entre os pesquisadores e eram comentados/ analisados coletivamente. Para 

mim, a construção do diário de campo foi, inicialmente, difícil. Levava um caderno e uma 

caneta para escrever minhas impressões durante os momentos de observação das aulas dos 

professores que iriam participar do curso, mas não me sentia confortável em fazer anotações. 

Eu era uma pessoa estranha, adulta, sentada em uma carteira no final da sala de aula, vestida 

com uma roupa diferente (já que todos usavam farda) e que estava lá por um motivo 

desconhecido (alguns professores me apresentavam para a turma, outros não). Isso já me 

parecia muita novidade, e eu imaginei que escrever um diário de campo no ato da observação 

poderia gerar certo desconforto, para os alunos, para os professores e para mim. Algumas 
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vezes pensei em anotar algumas palavras no celular para lembrar depois, mas também não 

achei coerente, tendo em vista que os alunos eram proibidos de usar esse aparelho. Por fim, 

decidi que meu diário seria construído em casa, após cada ida a escola. Analisando cada um 

dos meus diários, percebo o quanto eles são tomados por sentimentos em situações muito 

específicas do momento. O diário escrito após um dia em que fui confundida por um dos 

alunos com uma colega de sala, marcou um momento descontraído e onde eu estive próxima 

ao grupo. Este foi totalmente diferente do diário que escrevi quando me sentei mais isolada do 

grupo ou de um outro que teve uma escrita que demonstrava o quanto fiquei incomodada com 

a postura de um professor que mostrou claramente o seu desinteresse pela turma. Eles foram 

diferentes por serem marcados por situações diversas e envolverem sentimentos múltiplos 

registrados em escritas genuínas e ainda com bastante afetamento do momento. Tudo isso 

marca o caráter não simplório da narrativa presente no diário de campo.  

 Foi interessante observar como esse processo foi distinto para cada um dos 

pesquisadores, alguns tiveram mais dificuldade, outros tiveram mais facilidade. Este fato 

aponta para a característica da singularidade e do ineditismo em cada diário, pois quando dois 

ou mais pesquisadores estavam presentes na mesma ocasião, no diário de cada um havia 

registros diferentes, seja pala forma da narrativa ou até mesmo pelo foco de registro.  

Para facilitar, criamos um grupo de e-mail onde os pesquisadores compartilhavam 

entre si os seus diários. Durante as reuniões com o grupo de pesquisa, construímos o formato 

do primeiro módulo do nosso curso e também decidimos que deveria haver um momento em 

que essas nossas impressões, os nossos afetamentos, deveriam ser apresentados para o grupo, 

pois, a partir das análises dos nossos registros pessoais, começamos a sentir a necessidade de 

apresentar para os professores um pouco das nossas implicações. Imaginamos que essa seria 

uma forma de aproximá-los da construção do processo da pesquisa. Já que observamos suas 

aulas, fizemos anotações, conversamos sobre esse material nas reuniões da pesquisa, por que 

não mostrar um pouco do nosso olhar? Mas como fazer isso? A partir dessa necessidade que 

fomos sentindo, surgiu a ideia de construirmos momentos de restituição dos nossos 

diários/observações.   

É importante destacar a diferença entre restituição e devolutiva. Lourau (1993) discute 

que a concretude de restituir acontece quando isto o é pessoal, implicado e incluído à pesquisa 

como procedimento necessário do ato de pesquisar. A restituição deve ser intrínseca ao 

processo de pesquisa, de modo que seu sentido vá além da sua redação final e seu valor não 

sirva apenas ao pesquisador e à academia. Diferentemente, a devolutiva ocorre ao final do 
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processo de pesquisa, quando é comum neste momento a comunidade acadêmica apenas 

apresentar para os envolvidos e para a população os resultados/as análises finais.   

A restituição nos possibilitou analisar constantemente, juntamente com os professores, 

o processo, criando um ambiente favorável à discussão, avaliando as nossas implicações e 

também planejando as coordenadas para os passos seguintes (SANTOS e BARONE, 2007). 

Essa abordagem teve como foco o processo de construção do conhecimento através da 

transformação da realidade investigada, situando num mesmo plano sujeito e objeto do 

conhecimento e, da mesma forma, teoria e prática (ROCHA; AGUIAR, 2003). 

Conforme explicitamos em artigo recente acerca da centralidade do diário de campo e 

da restituição no processo da pesquisa, inspirados em Lourau (1993), desejávamos enunciar 

situações analisadoras e não denunciar ninguém (RIBEIRO et all, 2016). Desta forma, 

algumas cenas de nosso diário de campo foram selecionadas e apresentadas para os 

professores:   

Acordamos que cada pesquisador iria revisitar seus diários, separando te- mas, 
trechos que gostariam de debater com os professores do curso, relacionados ou não à 
mídia. Estes compartilhados na reunião da pesquisa tornaram-se cenas, agora 
reescritas para serem discutidas com os docentes. Questões ligadas à cópia de 
trabalhos de alunos, enturmamento, falta de professores, alunos que comentam a 
vida do professor postada nas redes sociais e etc foram problematizadas com os 
professores (RIBREIRO et All, 2016, p 88). 

 

Estas e outras cenas foram ora debatidas ora dramatizadas, pensando sempre na 

possibilidade de re-significação coletivamente. Na dramatização de cenas vivenciadas em 

diário de campo e restituídas, professores viam a si mesmo, como um espelho lúdico de seu 

cotidiano. 

Ao dramatizar as cenas, muitos experimentaram ser aluno. Alguns diziam: “vou ser 
igual aquele aluno”, imitando seus modos de agir e falar. Em seguida, analisamos o 
uso da mídia em sala de aula, e ao pensar, atuar e discutir sobre certos 
acontecimentos corriqueiros, professores estiveram repensando suas opiniões acerca 
do seu cotidiano, assistindo de forma descontraída questões que os inquietam no dia-
a-dia. (RIBEIRO et all, 2016, p.90) 

 

Os professores e o núcleo gestor da escola puderam discutir e elaborar, junto à nossa 

equipe de pesquisa, possíveis elementos que contribuíssem com situações no cotidiano escolar 

que envolvesse temas relacionados à educação e mídia. Além disso, as restituições nos 

possibilitaram colocar em pauta assuntos que transversalizaram a utilização das tecnologias 

na instituição.  
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2.3. Pesquisando COM os Professores da Escola João de Barro  

O espaço da realização da pesquisa trata-se de uma escola pública estadual (EEFM) de 

ensino fundamental e médio, localizada em um bairro da periferia de Fortaleza. Possui salas 

de aula, banheiros, LEI, sala de multimeios, sala de professores, secretaria, sala da direção e 

coordenação, biblioteca, quadra coberta, cantina e banheiros. O pátio, muito utilizado pelos 

alunos, é localizado na área central (como pode ser visto na imagem a seguir).  

 
Pátio da escola na hora do recreio 

 
                                        
 
  
  
 
   
    
 
 

Fonte: arquivo pessoal do autor (2017) 
 

A escola abarca turmas do 7º ano do Ensino Fundamental II ao 3º ano do Ensino 

Médio. A nossa pesquisa foi realizada especificamente com professores do Ensino Médio 

(com exceção de uma professora de ensino fundamental que se interessou pela temática e 

entrou no curso ao longo do processo). O Ensino Médio funciona com turmas regulares (14 

turmas) e EJA (4 turmas) nos turnos da tarde e da noite. As turmas contam com um número 

de alunos matriculados em torno de 40. Em 2016, ano que se concluiu a pesquisa, a escola 

possuía aproximadamente 1350 alunos (maioria moradora da região e oriunda de família com 

baixa renda), 55 professores e 15 funcionários dentre secretaria, portaria, serviços gerais 

dentre outros.  
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O grupo gestor esteve disponível e interessado desde o primeiro momento em que 

apresentamos a pesquisa. E com o passar do tempo fomos sentindo o mesmo acolhimento por 

parte dos professores e também do restante da equipe. Notamos também que a relação entre 

os professores e alunos é, de uma maneira geral boa, o que gera um clima agradável. Há 

liberdade para brincadeiras e também para argumentações. Em um dos módulos do curso a 

diretora da João de Barro comentou que estabeleceu "um debate quase filosófico e de quase 

duas horas" com um aluno sobre o uso de boné em sala de aula. Vários professores também 

falavam sobre situações de conversas e trocas de ideias com os estudantes. Apesar de posturas 

disciplinarizadoras, há um interesse em discutir sobre essas práticas.  

Na escola é proibido o uso do celular. Esta foi uma decisão tomada em reunião com 

todo o colegiado, contudo, muitas vezes utilizavam o argumento legal para se instituir essa 

regra (antes a lei estadual sobre o uso do celular nas escolas era exposta nas paredes, mas hoje 

não mais)9.  

Durante o curso percebemos que, apesar da lei e da decisão coletiva acerca da 

proibição do uso do celular, a “liberdade” como cada um lidava com esta questão no cotidiano 

gerava sentimentos ambíguos. Ao mesmo em que se orgulhavam da autonomia do professor, 

também diziam que gerava tensionamento com os alunos, sendo percebidos comentários 

como: “você não deixa, mas o professor X deixa”. Observamos que a postura do professor 

tinha relação com a opinião pessoal de cada um sobre essa atitude. Percebemos que ao longo 

da pesquisa essas opiniões foram mudando e algumas práticas acontecendo, como será 

apresentado no capítulo seguinte. 

Nos momentos de observação em sala de aula, notamos os smartphones sendo 

bastante utilizados pelos alunos, seja para registros de fotos (principalmente selfies), para 

ouvir música ou para o uso de redes sociais. Estes são exemplos de situações que 

incomodavam os professores e que os faziam chamar a atenção dos alunos durante as aulas. 

Alguns não aceitavam o uso do celular em nenhuma circustância, outros sim. Nos deparamos 

com o relato de uma professora que já utilizou de uma rede social - que é gerenciada via 

celular – para se comunicar com seus alunos durante a realização de um trabalho de grupo. 

Ou seja, estamos falando de professores que não possuíam mesmas ideias e atitudes frente a 

intensificação do uso da tecnologia em sala de aula pelos alunos, o que marca a 

heterogeneidade na forma de lidar com a questão.  

                                                      
9 A LEI Nº 14.146 foi sancionada em 25 de junho de 2008 e proíbe os estudantes de utilizarem “telefone celular, 
walkman, discman, MP3 player, MP4 player, iPod, bip, pager e outros aparelhos similares”, nos 
estabelecimentos de ensino do Ceará, durante o horário das aulas. O uso da lei no cotidiano escolar será 
discutido na capítulo 3 tópico 3.2 
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No decorrer da pesquisa a quantidade de professores participantes oscilou. Assim, 

podemos distribuí-los em três grupos:  

- Professores inscritos no curso (total 25): estes foram aqueles que demonstraram 

interesse e se inscreveram logo quando fomos à escola e apresentamos a nossa proposta 

inicial. Contudo, por motivos diversos (questões de saúde, familiares, sobrecarga de 

trabalho...), nem todos permaneceram até o final do curso;  

- Todos os professores participantes do curso (total 35): no decorrer do processo da 

pesquisa tivemos a oportunidade de abrir para os demais professores a participação em alguns 

módulos. Os momentos em que isso ocorreu foi para atender uma demanda da equipe gestora, 

que achou que seria pertinente a nossa participação em dois encontros gerais dos docentes da 

escola. O primeiro desses momentos foi durante o terceiro módulo do curso, quando foi 

discutida a possibilidade de trabalhar a mídia como estratégia pedagógica (aqui, a professora 

que inicialmente não participava do curso, demonstrou interesse e decidiu ingressar), e o 

segundo foi durante o IV módulo quando abordamos o uso e os desusos do celular em sala de 

aula. Vale ressaltar que todos os professores que participaram do curso, mesmo esses que 

estiveram presentes só em alguns momentos, assinaram o Termos de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE)10.  

- Professores concludentes do curso (total 15): tendo em vista que alguns professores 

desistiram ao longo do curso, o número total de participantes que receberam a certificação ao 

final foi menor do que a quantidade inicial de inscritos. É importante pontuar que a diretora e 

os três coordenadores participaram e concluíram o curso. Consideramos esse um dado 

relevante, pois valida o interesse da escola em discutir essa temática. 
 

                                    Professores participantes do curso 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fonte: gráfico elaborado pelo autor (2017) 
                                                      
10 APÊNDICE 1 
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Entre os participantes, encontram-se diversas áreas do conhecimento (português, 

matemática, história, filosofia, artes, religião, química, etc). O grupo possui pessoas do sexo 

masculino e feminino. A maioria possui pós-graduação completa e a idade varia entre 24 e 56 

anos, dado que representa uma diversidade geracional. Quase todos são efetivos da escola e, 

além dos professores, também houve a participação da gestão no curso (1 diretora e 3 

coordenadores).  

Em um questionário 11 que aplicamos, onde 20 participantes responderam, foi 

identificado que, 16 usam a mídia como estratégia pedagógica em sala de aula e também 16 

usam para fazer buscas para a elaboração de suas aulas. Em relação ao tempo de lazer, apenas 

itens como ficar em casa/ficar em família e descansar foram mais pontuados do que navegar 

na internet, que por sua vez ficou a frente de atividades como assistir TV e ouvir ou tocar 

música, como mostra a tabela a seguir: 

 
Tabela de equipamentos eletrônicos utilizados fora e no trabalho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte:  Equipe de pesquisa a partir do questionário (2016) 
 

Sobre os equipamentos utilizados para acessar a internet enquanto estão em casa, o 

notebook ficou em primeiro lugar, seguido do celular. Já no trabalho, os dois tiveram a 

mesma pontuação (como pode ser visto na tabela seguinte). É importante ressaltar que o 

acesso é mais frequente fora do ambiente de trabalho. 

 
 

                                                      
11 APÊNDICE 2 
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Tabela com lista de atividades de lazer dos professores 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Equipe de pesquisa a partir do questionário (2016) 

 

Voltando a discussão do ambiente de trabalho, apesar das exigências da instituição 

escolar na contemporaneidade acarretarem muitas vezes em excesso de trabalho e em um 

cotidiano cansativo, a partir das observações na escola, dos momentos em que estávamos na 

sala dos professores durante o intervalo, durante o “cafezinho” que eles tomavam antes de 

voltarem para as suas aulas, percebemos uma equipe unida, que enfrenta uma série de 

adversidades, mas que também trabalha de forma cooperativa.  

 Contudo, mesmo com esse “bom clima” de trabalho, ao realizarmos o nosso primeiro 

encontro notamos que a maioria que estava ali não se conhecia de fato. Alguns sabiam 

basicamente o nome e a disciplina que os colegas lecionavam, mas não sabiam sobre os seus 

projetos profissionais, sobre como observavam a sala de aula, o que gostavam de fazer no 

tempo livre etc. No entanto, com o passar do tempo, a partir do andamento do grupo, das 

discussões coletivas, dos trabalhos realizados por área, isso foi mudando e eles puderam se 

conhecer melhor.   

Pesquisar COM, e a ideia de construção coletiva presente nessa perspectiva, também 

trouxe para o grupo a possibilidade de troca de experiências.  

Na fala de um professor participante 12:  

No meu caso, por exemplo, pensava “só eu que passo por esses problemas em sala 
de aula”. Mas eu vi que não sou só eu. A gente vê as estratégias, a gente vai 

                                                      
12  Ao longo do texto serão apresentadas várias falas transcritas dos participantes da pesquisa. Por uma questão 
de sigilo, foram adotadas as iniciais dos nomes para identificar o locutor.  
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descobrindo como é que o outro faz. E assim, você recebe informações e você passa 
informação. E é interessante esse curso, eu tô gostando realmente. (E.L., 2015);  

 

Sabemos que o cotidiano de uma escola é atravessado por conflitos de diversas ordens. 

Segundo Herckert e Rocha (2012), a escola e seus professores atualmente têm que lidar com 

uma demanda que tenta equacionar disciplina e criatividade: 
 
A escola hoje, principalmente a da rede pública com as quais realizamos pesquisas, 
tem desafios que deve enfrentar a partir de metas governamentais pré-estabelecidas 
para dar conta de um cotidiano que demanda disciplina (docilidade) e flexibilidade 
(criatividade), parâmetros em conflito frente às novas tecnologias e às velhas 
condições pedagógicas e institucionais. Cabe ao educador não só a identificação e 
compensação do que se apresenta como diferença para, com criatividade, organizar 
processos considerados de inclusão e, via de regra, lidando com precárias e adversas 
circunstâncias de trabalho. (HECKERT; ROCHA, 2012, p.87) 

 

Os professores da Escola João de Barro enfrentam os problemas que são 

generalizadamente vividos no sistema educacional brasileiro, tentando diversificar suas 

estratégias de aulas e adotar nova postura frente aos avanços tecnológicos e aos demais 

desafios do campo educacional. Um exemplo é o caso de uma antiga professora da escola ter 

escolhido fazer parte do curso porque, mesmo não tendo proximidade com celular ou 

computador, acreditava ser fundamental compreender um pouco sobre isso, tanto para se 

aproximar dos seus alunos, como para pensar em novas estratégias para sala de aula. Com 

suas palavras: “a gente tá lidando com a mídia com os alunos de forma mais fácil do que 

alguns outros professores. E eu acho que é fruto do processo de discussão que a gente vem 

tendo, eu reconheço isso” (AN., 2016). 

 

2.4. O curso. Diálogos Escolares: Mídia e Cotidiano Escolar 
 O curso, dispositivo interventivo dessa pesquisa, foi organizado com a proposta de 

observações em sala de aula, entrevistas, discussões, oficinas, elaboração de plano de aula e 

produção de vídeo sobre a relação escola e mídia, com um total de 64 horas, tudo isso 

dividido em sete módulos presenciais (44 horas) e um não presencial (20 horas), que 

compreendia as atividades de observação das salas, planos de aula com o uso da mídia, 

preenchimento do questionário, atividades extras ligadas a criação dos vídeos sobre a relação 

escola e mídia, dentre outras atividades. 

Inicialmente, reunimos-nos com o núcleo gestor da escola a fim de ajustar o 

planejamento tanto antes de iniciar a pesquisa, como também durante a execução. Ficou 

acordado que realizaríamos primeiramente observações nas salas de aula dos professores que 

decidissem participar e, posteriormente, teríamos os encontros do curso sempre aos sábados, 1 
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vez por mês (4 horas seguidas) ou  dividido em 2 dias (2 horas cada sábado). Também 

combinamos previamente que haveria uma certificação para os participantes da pró-reitoria de 

Extensão da UFC, onde todas as atividades descritas acima entrariam como carga horária. 

Esta foi uma estratégia para adesão ao curso, tendo em vista o relato dos gestores sobre o 

cotidiano dos professores, que se encontram sobrecarregados de trabalho. 

Todos os módulos presenciais foram filmados e transcritos, totalizando 10 meses de 

trabalho de campo. Vale ressaltar que o curso foi atravessado tanto pela greve das 

Universidades Públicas em 2015 (durante o segundo semestre do referido ano) quanto pela 

greve das escolas públicas em 2016 (durante o primeiro semestre). Mas em ambas, por 

decisão coletiva, resolvemos dar prosseguimento. Na greve da UFC, a decisão foi pensada por 

uma série de questões: por se tratar de uma pesquisa financiada pelo CNPq através da bolsa 

produtividade e bolsa PIBIC, pelos prazos da pós-graduação e pela necessidade de 

acompanharmos o cronograma da escola. Já na greve escolar, que, no caso da João de Barro, 

foi parcial (havia tanto professores que aderiram a greve como os que continuavam 

trabalhando malgrado a paralisação), houve consenso de que por ser um curso da UFC, a 

participação dos professores não configuraria “furar a greve”. No caso específico desta 

última, por conta da forma como alguns professores estavam envolvidos e mobilizados, a 

greve acabou atravessando o curso e virou tema de um dos vídeos: “Ocupar e Resistir” (que 

será apresentado a seguir, na descrição do módulo VII do curso). 

Durante o percurso do curso, que foi iniciado em setembro de 2015 e teve término em 

junho de 2016, foram discutidos temas relacionados à educação e mídia na 

contemporaneidade, além disso, os professores participantes planejaram e executaram 

atividades relacionadas às temáticas discutidas em seus cotidianos escolares, incluindo-as em 

suas aulas.  

Após o curso começar criamos um grupo no whatsapp com todos (docentes e 

pesquisadores) para facilitar a nossa comunicação. Essa foi uma sugestão que surgiu em um 

dia de curso, quando os próprios professores nos colocaram que seria bom termos um canal de 

comunicação direta. Nos momentos em que eles faziam alguma atividade pensada a partir das 

nossas discussões, nos comunicavam via grupo e nos convidavam para assistir a aula.  

O curso teve como ementa:  A função social da escola na contemporaneidade e os 

desafios da docência; A mídia e os modos de subjetivação e de expressão de estudantes e 

professores; Relações de poder na escola e na mídia; Usos e desusos do celular na sala de 

aula; A mídia como estratégia pedagógica na escola (Internet, Vídeo, Celular, etc).  

O Conteúdo foi dividido nos seguintes módulos:  
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Módulo I: A função social da escola na contemporaneidade e os desafios da docência 

Módulo II: A relação entre a mídia, os modos de subjetivação e formas de expressão dos 

estudantes e professores; 

Módulo III: A mídia como objeto de análise, como estratégia pedagógica e como forma de 

expressão no cotidiano de sala de aula.   

Módulo IV: Usos e desusos do celular na sala de aula  

Módulo V: Usos do vídeo, do blog e/ou de outros recursos comunicacionais como estratégia 

pedagógica e forma de expressão;  

Módulo VI: Oficina de fanzine como Dispositivo pedagógico e de criação em sala de aula 

Módulo VII: Oficina de Vídeo. Criação de um produto comunicacional com o tema: relação 

escola e mídia 

Módulo VIII: Atividades práticas ao longo do curso que envolvam a planejamento, execução 

e avaliação de atividades pedagógicas relacionadas a utilização de recurso de mídia na prática 

docente.  

Todos os módulos foram planejados e sistematizados em planos de aula 

compartilhados com os professores no site do Tvez. A seguir apresentaremos os módulos do 

curso: 

Módulo I (realizado em 3 encontros) - A função social da escola na 

contemporaneidade e os desafios da docência. 

Os objetivos gerais do módulo I consistiram em: apresentar a proposta do curso e os 

participantes (equipe e docentes); discutir o sentido da escola e da educação na 

contemporaneidade; oportunizar trocas de experiências sobre os desafios da docência com 

base na experiência docente dos professores. 

Os objetivos específicos foram: problematizar o papel da escola da sociedade 

contemporânea; pensar os (des)encontros intergeracionais entre discentes e docentes 

ocorridos em ambiente escolar; sensibilizar os participantes sobre a proposta do curso como 

espaço de discussão e capacitação acerca da cultura midiática e suas relações com a escola na 

contemporaneidade.  

Durante a realização deste módulo, expusemos alguns aspectos que foram pensados 

anteriormente (entre o grupo de pesquisadores) como importantes de serem considerados 

durante todo o curso: a realidade distinta que se vive em cada escola; a relação dos temas 

discutidos com a realidade de sala de aula de cada professor. 

* Primeiro encontro: Inicialmente, fizemos uma dinâmica de apresentação, onde cada 

um de nós (pesquisadores e docentes) falaria sobre as “expectativas em relação ao curso” e “o 
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que gosto de fazer quando não estou trabalhando?”. Neste momento, foi interessante observar 

como vários professores não conheciam as atividades de lazer uns dos outros, mesmo alguns 

trabalhando há bastante tempo juntos. Em seguida fizemos uma apresentação do curso através 

de slides e discussão coletiva (estrutura curricular; cronograma, possíveis sugestões e 

adaptações).  

* Segundo encontro: Começamos com uma dinâmica que chamamos “Ser Jovem 

ontem e hoje”, para discutirmos o (des)encontro intergeracional. Dividimos a turma em dois 

grupos, um representando os jovens de ontem (ou seja, a juventude dos docentes) e outro 

representando os jovens de hoje (ou seja, a juventude dos alunos). Porém, os grupos não 

sabiam qual o comando dado ao outro. Cada componente, individualmente, escreveu uma 

descrição para representar: 

• Grupo 1: Jovens de ontem; juventude dos docentes. Palavras que mobilizem 

sentimentos, experiências, temas recorrentes, usos mais frequentes e etc. 

• Grupo 2: Jovens de hoje, juventude dos alunos. Palavras que mobilizem 

sentimentos, experiências, temas recorrentes, usos mais frequentes e etc. 

Em seguida, juntamos todas as palavras no quadro, as dividindo em duas colunas: 

juventude dos professores e juventude dos alunos. Dessa forma, através das diferenças das 

palavras, os professores puderam ver o que havia sido solicitado para o grupo que não 

pertenciam. Promovemos o debate sobre as diferenças e aproximações nas diversas formas de 

ser jovem, discutindo o conflito intergeracional. Neste momento pudemos observar que várias 

palavras da coluna “juventude dos alunos” tinham relação com mídia e tecnologia. Já na 

coluna dos professores palavras como “televisão” (que era a mídia em voga na época) não foi 

citada. Ao questionarmos sobre isso, os professores justificaram que eles não viviam 

intensamente a mídia e não eram tão influenciados por ela como os jovens de hoje. Palavras 

que traziam o contexto de namoro e sexualidade também foram apontadas no grupo dos 

jovens de hoje e não apareceram no grupo da juventude de antigamente. Problematizamos 

essa situação questionando sobre as características da adolescência e os professores puderam 

fazer relações sobre as diferentes gerações. 

Após este momento, realizamos outra dinâmica, com o objetivo de gerar discussão 

sobre os desafios da docência na escola contemporânea, para trocarmos experiências e 

percepções sobre diferentes episódios desafiadores da carreira docente e problematizarmos o 

papel da escola na contemporaneidade. Cada participante escreveu em um papel sua 

experiência ou episodio desafiador em sala de aula. Em seguida, os papéis foram misturados e 
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colocados no meio da sala. Cada professor pegava um, aleatoriamente e lia para todos. A 

partir da leitura, foram escolhidos os desafios mais relevantes, com relação ao tema do 

módulo, para discussão coletiva. Foi interessante observar como os professores desabafaram e 

compartilharam suas dificuldades. Ficamos com a impressão de uma profissão de ritmo 

intenso e muitas vezes solitária. 

* Terceiro encontro: Nas reuniões da pesquisa que foram realizadas semanalmente, 

ao avaliarmos o encontro anterior, percebemos o quanto havia sido importante a dinâmica em 

que os participantes puderam falar sobre os desafios da docência, através dos 

dês(encontros)geracionais. Naquele momento de catarse os professores não só se 

reconheceram nas falas uns dos outros, como também pensaram juntos sobre as dificuldades 

da profissão. Dessa forma, pensando em dar continuidade a este momento e também 

percebendo a importância de iniciarmos o processo de restituição, construímos outra dinâmica 

que tanto nos daria a oportunidade de realizar a restituição como permitiria que os professores 

continuassem a falar sobre os desafios. Conforme destacamos anteriormente, ao tratarmos da 

importância da restituição em nossa pesquisa, decidimos revisitar os nossos diários de campo, 

que haviam sido construídos a partir das observações das aulas, e escolhemos situações 

vivenciadas por eles que nos pareceram desafiadoras (RIBEIRO et all, 2016). 

No dia do terceiro encontro explicamos sobre o significado que atribuímos à 

restituição na nossa pesquisa e que começaríamos a dar retorno para eles das observações. 

Inspirados em Galdini Aguiar e Aguiar (2003) propusemos uma dinâmica em que os desafios 

cotidianos escolares pudessem não apenas ser debatidos, mas se começasse a se trabalhar 

mais propositivamente. Em folhas de papel continham 4 itens para serem preenchidos: 

episódio/desafio, solução 1, solução 2 e solução 3.  

Individualmente e de forma anônima, cada um de nós, professores e pesquisadores, 

escreveu alguma experiência ou episódio desafiador que tenha vivenciado ou presenciado em 

sala de aula ou no cotidiano escolar. Nós, pesquisadores também participamos, pois já 

havíamos discutido algumas cenas observadas e elaboradas no diário de campo e 

consideramos importante compartilhá-las com os professores. Percebemos que esse era um 

momento propício para re-significar com eles cenas que haviam nos chamado atenção durante 

as observações e que tínhamos registrado em nossos diários.   

Após escrevermos o desafio colocávamos a folha em um recipiente no meio da sala, 

misturávamos tudo e redistribuíamos. Dessa forma, a pessoa em seguida preenchia o próximo 

item e assim por diante, até completar a folha. Cenas anônimas, soluções anônimas. Não 

importava se escritas por pesquisadores ou professores. Assim, também tentávamos quebrar o 



38 
 

pretenso lugar de poder que ocupa a pesquisa, bem como sua neutralidade. Não importava 

quem estava falando, se pesquisador ou professor. Importava a sua intensidade, a prática 

discursiva colocada para análise coletiva (RIBEIRO et al, 2016). 

Ao final, para um mesmo episódio/desafio teríamos 3 soluções diferentes. Depois do 

preenchimento de cada folha cada professor e cada pesquisador sortearam uma folha e leram 

para todos. Assim construímos juntos um quadro que, devido a natureza distinta dos desafios, 

dividimos em 3 categorias diferentes: uso direto da mídia, uso indireto da mídia e não tem 

relação com a mídia. A seguir, representação do quadro que foi construído coletivamente 

(RIBEIRO, 2016, p.93). 

  

Quadro sobre o uso da mídia em sala de aula 

Fonte: equipe de pesquisadores e professores (2016) 

Vale salientar que dos desafios narrados dois tiveram relação direta com o uso do 

celular em sala de aula: “tirar foto do quadro” e “usar fone de ouvido” e nas respostas 

referentes ao uso indireto da mídia, os professores fizeram algumas correlações entre a 

indisciplina escolar e os usos não autorizados do celular em sala de aula.  

Chamou nossa atenção a heterogeneidade discursiva das soluções encontradas. De 

posições mais próximas a disciplinarização dos corpos juvenis: “suspender”; “brigar” a 
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aquelas que buscam um posicionamento de sujeito mais dialógico: “conversa particular”; 

“negociar regras”.  

Módulo II (realizado durante 1 encontro) – A relação entre a mídia, os modos de 

subjetivação e formas de expressão dos estudantes e professores. 

O objetivo geral do módulo II foi analisar coletivamente a relação dos usos da mídia 

no cotidiano escolar, sobretudo na sala de aula. 

Os objetivos específicos traçados foram: oportunizar a troca de experiências sobre os 

desafios da docência com base no cotidiano dos professores; fortalecer o uso qualificado da 

mídia no espaço escolar; socializar o que tem sido observado (ou seja, proporcionar 

momentos de restituição); problematizar a mídia na escola como recurso didático, objeto de 

análise e apropriação crítica.  

Apresentamos para o grupo o quadro que havia sido construído no encontro anterior, o 

entregamos impresso para cada participante e em uma roda de conversa, discutimos sobre o 

mesmo. Posteriormente realizamos a “dinâmica do balão”, onde os professores, ao som de 

uma música, brincaram com os balões que tinham dentro, em pequenos papéis dobrados, 

algumas cenas retiradas e adaptadas dos diários de campo dos pesquisadores. Essas cenas, que 

marcaram um novo momento de restituição das observações realizadas em sala, se remetiam a 

diferentes usos que os professores e os alunos fazem dos recursos midiáticos na sala de aula 

(uso de filme, datashow, celular, fone de ouvido etc). Algumas expressavam dificuldades, 

outras espontaneidade e outras um uso mais planejado, com finalidade pedagógica. 

Divididos em dois grupos, os componentes leram e compartilharam as cenas com os 

demais. Cada grupo, em ambientes separados, analisou as cenas e escolheu uma ou mais para 

encenar para os seus colegas, propondo inclusive outros desdobramentos, acrescentando 

“enredos” que não foram observados. Para dramatização os professores utilizaram vários 

adereços que disponibilizamos (bonés, óculos, roupas, celulares, fones de ouvido etc). 

No momento em que estavam reproduzindo as cenas, os professores se divertiram e 

muitos quiseram ficar no papel de aluno, outros quiseram colocar os gestores (que também 

participam do curso) para serem professores e terem a oportunidade de lidar, na dramatização, 

com a realidade do cotidiano de sala de aula daquela escola. O celular teve uma centralidade 

nas dramatizações. Os professores encenaram selfies tiradas durante a aula; alunos usando 

fones de ouvido a despeito da vontade do professor; alunos tirando foto do quadro. De forma 

humorística os docentes estavam resignificando o dia a dia de sala de aula que em outros 

momentos apareciam de forma tão dura. 
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Após as dramatizações, nos utilizamos de algumas perguntas disparadoras para dar 

início a discussão, entre elas: porque estas cenas foram escolhidas?; O que foi acrescentado, 

modificado?; Como foi encená-las?; por que algumas cenas não foram escolhidas?; Que 

desafios o uso cotidiano da mídia em sala de aula tem nos colocado enquanto educadores? 

Apesar de todos parecerem estar se divertindo, dramatizando cenas vivenciadas no seu 

cotidiano, a reflexão preponderou no debate:  

Um dos professores, inquieto com uma dramatização onde a professora demora mais 
tempo tentando arrumar a turma do que dando aula, um professor diz (trecho 
transcrito da aula 4, do dia 05/12/2015):  

De cinquenta minutos de aula em uma turma, vinte minutos é orga- nizando sala de 
aula. É impressio- nante pensar, se você tem cinquen- ta minutos, você tem que em 
vinte minutos: é dez minutos retoman- chamando a atenção, vai botar um exercício, 
aí...(E.A.A., 2015). (RIBEIRO et all, 2016, p.90) 

 

Módulo III (realizado durante 1 encontro): A mídia como objeto de análise, como 

estratégia pedagógica e como forma de expressão no cotidiano de sala de aula.  

Este módulo foi inserido no Planejamento Pedagógico da escola e contou com todos 

os professores presentes (mesmo aqueles que não estavam inscritos no curso participaram 

mediante assinatura do termo de consentimento, formando um total de 35 participantes). O 

objetivo geral deste módulo foi discutir a potencialidade da mídia como expressão e objeto de 

análise no ambiente escola. Para tanto, trabalhamos o fortalecimento do uso crítico das mídias 

no espaço escolar; possibilitamos a troca de experiência entre os docentes no que diz respeito 

ao uso cotidiano das mídias; problematizamos a mídia e as TICs na escola como recurso 

didático, objeto de análise e apropriação crítica. 

Como vários professores que não conheciam o curso e a equipe estavam presentes, nos 

apresentamos e apresentamos a pesquisa. Após o momento inicial, fizemos uma exposição em 

slides e discussão coletiva sobre mídia-educação, explorando a potencialidade da mídia como 

recurso didático, objeto de análise e campo de expressão. As duas últimas mais adequadas a 

chamada apropriação das mídias 13 (FANTIN, 2006; OROFINO, 2005; VIVARTA, 2014). 

Em seguida realizamos oficinas temáticas que abarcavam o uso das TICs nas diferentes áreas 

de conhecimento. 

Os professores se dividiram em 3 grupos: linguagens e códigos (neste participaram 

professores de Português, Literatura, Inglês, Espanhol, Educação Física e Artes); ciências 

                                                      
13 Sobre a relação entre mídia e educação ver capítulo 2 da presente dissertação. 
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humanas (neste participaram professores de História, Geografia, Filosofia e Sociologia); 

ciências da natureza (neste participaram professores de Química, Física, Biologia e 

Matemática). Em cada equipe 2 pesquisadores estavam presentes para facilitar a oficina, que 

consistiu em apresentar experiências no campo da mídia-educação oriundas da internet 

relacionados a sua área de atuação, buscando sempre exemplos em que preponderasse o usos 

da mídia como objeto de análise e campo de expressão. Trouxemos muitos exemplos em que 

os próprios alunos produziam vídeos sobre conteúdo didático, muitos filmados em celulares. 

A ideia era que os professores vislumbrassem as mídias, dentre elas o celular como um 

possível aliado no processo educacional. Informamos sobre sites de pesquisa e mostramos 

alguns projetos de outras escolas. No grupo em que me inseri (área de linguagens e códigos) 

pude perceber que todos os docentes ali presentes já tinham usado algum recurso midiático 

em suas aulas. Uma professora de português compartilhou conosco que após a leitura de um 

paradidático clássico da literatura nacional os alunos teriam que apresentá-los para o grupo e 

estavam desmotivados. Ela colocou então, como uma das possibilidades de apresentação uma 

dramatização filmada (através do celular). Os alunos se interessaram bastante e fizeram 

vídeos muito interessantes. Uma aluna que já não ia para aula há algum tempo voltou por 

conta desse trabalho. Ao final desse dia do curso, a referida professora mostrou os vídeos para 

todos nós.  

Ao concluirmos este momento, juntamos o grupo todo novamente e compartilhamos o 

que havia sido trabalhado nos grupos menores. Foi interessante perceber como a maioria dos 

professores que não estavam inscritos no curso traziam em seus discursos características 

muito negativas sobre o uso das mídias em sala de aula, sustentando um discurso de 

impossibilidade e dificuldade. Já os professores que participavam do curso trouxeram outras 

análises e falas que nos mostrou como eles mudaram a forma de enxergar esses recursos, 

fazendo uma discussão mais ampla, abraçando inclusive a possibilidade de trabalhar a mídia 

para além de um recurso didático, mas também como um campo de expressão e objeto de 

análise.  

 

Módulo IV (realizado durante 2 encontros): Usos e desusos do celular na sala de 

aula. 

Apesar do tema deste módulo ter sido levantado em vários momentos dos módulos 

anteriores, decidimos realizar um encontro dedicado apenas para ele, pois notamos a 

centralidade que esta temática tinha nas discussões. Porém, após um pedido da gestão, 

realizamos 2 encontros, um apenas com os professores do curso e outro durante um sábado 
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pedagógico, sendo aberto para todos os professores da escola que tivessem interesse em 

participar.  

Por se tratar do assunto principal da minha pesquisa de mestrado, estive a frente desse 

módulo, preparando-o e facilitando-o, mas tendo ainda o apoio de toda a equipe da pesquisa. 

Para efeito de discussão do objeto da pesquisa, a saber, será analisado o posicionamento dos 

professores acerca do uso do celular transversalmente em todo o curso e não restrito a este 

módulo. 

O objetivo geral do módulo IV foi discutir o uso e desuso do celular em sala de aula e 

no ambiente escolar como um todo. Para atingi-lo, os objetivos específicos traçados foram: 

fortalecer o uso crítico das mídias no espaço escolar; problematizar os usos e desusos do 

celular na escola através da discussão das leis que regulamentam essas práticas; possibilitar a 

troca de experiência entre professores sobre as suas ações diante dos usos e desusos do celular 

no cotidiano escolar; fazer relação das leis com as práticas cotidianas da escola; discutir a 

relação das leis (levando em conta o ano em que foram elaboradas) com o lugar ocupado pelo 

celular na contemporaneidade. 

* Primeiro encontro: Antes dos professores entrarem na sala, pregamos nas paredes 

várias leis (federais, estaduais e municipais) sobre o uso do celular no ambiente escolar e na 

porta da entrada pregamos o símbolo que representa a proibição do uso do celular nos 

ambientes. Quando os professores entraram, solicitamos que eles deixassem os seus celulares 

em uma carteira que ficou no centro da roda em que estávamos sentados e informamos que 

eles permaneceriam lá até o final da manhã. Eles se entreolharam, sorriram, brincaram um 

pouco, alguns falaram da dificuldade que seria e, por fim, todos colocaram o celular no local 

pedido. Em seguida, apresentamos 2 vídeos da internet, um em que um professor quebrava o 

celular de uma aluna no chão após ele ter tocado durante a sua aula e outro que mostrava uma 

reportagem sobre a forma como uma professora incorporou o uso celular durante a realização 

das suas aulas. Após os vídeos, pedimos para que eles caminhassem ao redor da sala e 

observassem os papéis na parede. Em um formado de roda de conversa discutimos sobre os 

vídeos e as leis.  

Os professores pontuaram como é importante a constância dessa discussão, tendo em 

vista o caráter rápido e de evolução das mídias e tecnologias eletrônicas e digitais. Fato que 

muitas vezes não é acompanhado pela legislação. A discussão girou em torno da 

judicialização da escola e sobre os efeitos da proibição/permissão do uso do celular em sala 

de aula (este tema será discutido no capítulo 3).  
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A equipe gestora, por considerar importante o tema que foi discutido neste módulo, 

nos solicitou fazer um encontro com todos os professores da escola para abordar essa 

temática. A pesquisa parecia não ser só um espaço aberto pela escola para a entrada da 

Universidade, mas sim parecia produzir sentido para os gestores. Eles também estavam 

implicados com a pesquisa.  

* Segundo encontro: Tendo em vista os mesmos objetivos do encontro anterior, 

fomos inseridos em mais um sábado pedagógico e problematizamos o debate. Inicialmente 

contextualizamos o que havíamos discutido no encontro anterior, ou seja, apresentamos 

novamente as diferentes leis. Em seguida, apresentamos o resultado dos questionários 

respondido pelos professores do curso 14 Particularmente, me senti bastante incomodada neste 

momento, pois, foi totalmente diferente da forma como a discussão tinha caminhado no 

encontro anterior. No dia em que estavam presentes apenas os professores do curso, senti que 

caminhamos para uma discussão produtiva, onde todos expuseram seus posicionamentos e 

questionamentos, com opiniões distintas, mas de certa forma concordando com o fato de que 

a “proibir por proibir”, ou seja, proibir apenas para seguir uma lei, é um posicionamento que 

precisa ser repensado. Abraçar a judicialização da escola, da vida, acabava por muitas vezes 

despotencializar a própria escola de seu lugar de formação. Contudo, no dia do debate geral, 

muitos professores que não são do curso expuseram suas opiniões apenas sobre o lado 

negativo que o celular pode ter e o lado positivo da proibição. Ao final, uma professora 

veterana conversou com alguns pesquisadores no corredor e falou o quanto foi importante 

para ela observar aquela diferença de pensamentos e como ela tinha se percebido nesse 

processo de começar a adotar uma postura mais positiva e de mediação frente ao uso das 

mídias de uma maneira geral.  

Depois, juntamente com a equipe da pesquisa, pude pensar sobre esse incômodo (que 

foi comum a alguns) e em como estamos sujeitos a alimentarmos o desejo de que a pesquisa 

siga todo o percurso que imaginamos para ela, sem muitas vezes nos darmos conta dos 

imprevistos e dos caminhos inéditos que ela pode tomar. Nós assim como os professores, 

também desejávamos uma turma homogênea, com todos pensando igual a nós. Estávamos 

sendo objetivados por aquilo que pensávamos objetivar (Loureau apud Paulon, 2005, p.23). 

 

Módulo V (realizado durante 2 encontros): Usos do vídeo, do blog e/ou de outros 

recursos comunicacionais como estratégia pedagógica e forma de expressão. 

                                                      
14 APÊNDICE 2  
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O objetivo geral deste módulo foi planejar ações pedagógicas com os professores que 

envolvessem a mídia como objeto de análise e apropriação crítica. Os objetivos específicos 

foram: fortalecer o uso crítico das mídias no espaço escolar; possibilitar a troca de experiência 

entre professores sobre o uso cotidiano das mídias; apresentar planos de aula nas diferentes 

áreas; criar planos de aula relativos ao currículo das disciplinas que envolvam a mídia como 

objeto de análise e apropriação crítica. 

* Primeiro encontro: Revisamos alguns princípios da mídia-educação (FANTIN, 

2006; OROFINO, 2005). Apresentamos exemplos de planos de aula em cada área de 

conhecimento e nos dividimos em 3 equipes (seguindo as áreas de conhecimento) para 

elaborarmos planos de aula envolvendo a utilização a mídia, seja como objeto de análise, seja 

como apropriação crítica inserida no conteúdo das diferentes disciplinas. Após cada grupo 

realizar a construção do seu plano, fizemos o compartilhamento em grupo das oficinas. 

* Segundo encontro: Uma professora da escola apresentou sua dissertação de 

mestrado sobre a composição de narrativas digitais utilizadas em sala de aula. A convidamos 

para apresentar a sua pesquisa como uma forma de reconhecimento e valorização de 

professores do próprio corpo docente que têm uma apropriação da temática.   

Ao longo do curso, esta professora havia comentado da importância do curso para ela. 

Pois, através do mesmo, ela estava se reaproximando de uma temática bastante conhecida por 

ela, pois ao longo de sua vida acadêmica, principalmente em sua monografia de graduação e 

sua dissertação de mestrado, ela trabalhou com uma temática que envolve mídia e educação. 

Porém, com o dia a dia bastante cansativo e repleto de atividades, muitas vezes se sente 

tomada pelas dificuldades que encontra ao pensar em por em prática muito do que já estudou 

e pesquisou. Pensando na rica contribuição que ela poderia nos oferecer, tanto em termos de 

conteúdo, como no ato de proporcionar mais um momento de troca entre os professores, 

convidamos a professora para apresentar sua dissertação.    

 Após a exposição, realizamos um debate acerca da temática apresentada. 

 

Módulo VI (realizado durante 1 encontro) – Oficina de fanzine como Dispositivo 

pedagógico e de criação em sala de aula. 

Este módulo teve como objetivo geral compreender e conhecer o que é um fanzine. 

Para isso, pontuamos como objetivos específicos: conhecer os diferentes tipos de fanzine; 

aprender a construir um fanzine; oportunizar o uso de uma mídia alternativa como recurso 

didático e forma de expressão. 
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Foi realizada uma exposição dialogada (guiada por dois alunos do curso de 

Comunicação da UFC e membro do TVez) sobre a história do fanzine, a potencialidade dessa 

mídia em sala de aula, os tipos de fanzine e foi apresentado o passo a passo do processo de 

construção desse material. Após este momento inicial realizamos uma tempestade de ideias 

para a construção de um fanzine coletivo. Informamos que o tema deveria girar em torno das 

questões discutidas ao longo do curso. Foi decidido que o título do fanzine seria “mídia na 

sala de aula”.  

Utilizando o material que disponibilizamos (folhas, canetas, tesoura, cola, régua, 

grampeador, lápis de cor, canetinhas e revistas), professores e pesquisadores montaram um 

material onde apareciam aspectos positivos e negativos do uso da mídia em sala de aula. 

Montamos o material, reproduzimos através de xerox e cada professor ficou com uma cópia. 

A seguir, a imagem do produto final: 
 

Contracapa e capa do fanzine  

 
Fonte: equipe de professores da escola João de Barro (2016) 

 

Ao fazermos a avaliação da oficina, os professores pontuaram o quanto foi 

interessante conhecer uma mídia alternativa e barata. Além disso, falaram sobre como foi 

agradável, produtivo e como a manhã passou rapidamente. Alguns lembraram dos seus alunos 

e perceberam essa ideia como algo possível de se realizar em sala de aula. Algumas semanas 



46 
 

após a oficina, uma professora que participa do curso nos mostrou o fanzine que uma turma 

produziu na sua aula e nos falou sobre como foi um momento bem aproveitado pelos alunos. 

 

Módulo VII (realizado durante 4 encontros) – Oficina de Vídeo. Criação de um 

produto comunicacional com o tema: relação escola e mídia. 

Este módulo, que teve a participação de bolsistas do Tvez, apresentou como objetivo 

geral: discutir sobre o audiovisual na contemporaneidade e suas possibilidades em sala de 

aula. Os objetivos específicos consistiram em: apresentar as variadas possibilidades da 

linguagem audiovisual; tornar os professores capazes de conduzir uma produção básica de 

vídeo com os alunos, utilizando-se do celular para a captação de imagem e som; 

* Primeiro dia: Inicialmente foi realizada uma exposição dialogada sobre a variedade 

do audiovisual (filmes - longas e curtas, videoclipes, trailers, instalações, vlogs); as etapas de 

produção desse tipo de mídia: pré-produção – roteiro, produção - fotografia / captação do 

som; pós-produção - edição e montagem; linguagens do vídeo: roteiros, ficção e 

documentário, narrativa / construção de sentido / recorte); noções básicas de enquadramento, 

tamanho de planos, ângulos, movimentação de câmera e como utilizá-las na construção de 

sentido (exemplos em tempo real, com a participação dos professores manuseando uma 

câmera grande e também os seus celulares). 

Após a exposição dialogada, facilitamos a discussão sobre: a relação que os alunos 

têm com o audiovisual (facebook, youtube, TV, cinema), e como isso reflete em sala de aula, 

com o celular. Estimulando o debate e entender como os professores avaliam essas 

possibilidades, tentamos entender quais as possibilidades de se utilizar a linguagem 

audiovisual na relação ensino-aprendizado?  

Facilitamos uma tempestade de ideias para a escolha de um tema, que girasse em torno 

do debate “escola e mídia”, com o objetivo de extrair as ideias para a realização de um vídeo. 

Os professores se dividiram em duas equipes e, a partir do tema que pensaram, fizeram o 

planejamento da forma como queriam que o vídeo fosse feito (ficção? Documentário? Qual a 

proposta de roteiro?).  

Um grupo escolheu falar sobre o importante papel do uso das redes sociais para 

realizar o movimento de ocupações das escolas públicas (vale ressaltar que a escola não foi 

ocupada, mas ficou em greve e vários professores estiveram engajados nesse movimento). 

Como dito anteriormente, essa greve mobilizou muitos docentes e, com isso, eles decidiram 

por realizar um vídeo com o título “Ocupar e Resistir”. Para isso, eles visitaram algumas 

escolas ocupadas e fizeram entrevistas com os estudantes. 
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 O outro grupo decidiu falar sobre os usos e desusos do celular durante a aula 

(posteriormente, no penúltimo encontro, foi decido que o título seria: “Celular em sala de 

aula? Depende!”. Neste primeiro encontro os professores fizeram um roteiro de entrevistas 

que fariam com alunos e docentes da escola sobre a opinião deles. Estive inserida neste grupo 

pelo fato da temática escolhida por eles ter total relação com a presente pesquisa, portando 

este foi o vídeo que escolhemos para trabalhar na presente dissertação (falaremos mais sobre 

ele no último tópico do capítulo 3). 

Ao final do encontro os grupos já tinham os encaminhamentos do que precisaria ser 

feito até o nosso próximo encontro (captação de material, construção de roteiro etc), já que 

este módulo tem o caráter também prático e nele está inclusa uma carga horária não 

presencial.   

* Segundo dia: O encontro foi iniciado com cada grupo falando sobre o processo de 

produção ao longo da semana. Após esse momento de troca, foi realizada a oficina com ideias 

de filmagens, som e edição, onde foi apresentado: teoria de som e edição; construção de 

imagem e sentido; exploração da ferramenta de edição. 

Em seguida cada grupo foi para uma sala separada e, juntamente com os 

extencionistas do Tvez (alunos do curso de cinema e audiovisual da UFC), começaram 

construir os seus vídeos (selecionando imagens, reorganizando roteiro a partir das cenas 

escolhidas etc).  

* Terceiro dia: Durante este encontro as equipes se mantiveram separadas, realizando 

a edição do vídeo, trabalhando com a seleção e indexação das imagens e finalizando o 

processo, que apesar de não ter sido concluído nesse encontro, foi realizado o 

encaminhamento dos ajustes finais. A seguir, uma foto da equipe durante o processo de 

edição. 
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Equipe durante a edição de vídeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fonte: arquivo pessoal do autor (2016) 

 

* Quarto dia: Este foi o último dia do curso. Para ele separamos um momento para 

vermos os vídeos (todos juntos), conversarmos sobre a experiência da oficina: como cada um 

aproveitou esse tempo, de que forma enxergaram a possibilidade de utilizar a linguagem 

audiovisual em sala de aula, as dificuldades que tiveram, etc. 

Após falar sobre a oficina fizemos um encerramento geral do curso, onde todos 

(professores e pesquisadores) puderam falar sobre a experiência e os aprendizados. Em 

seguida confraternizamos com um almoço coletivo.  

 

Todos os encontros dos módulos citados foram gravados, o que gerou 

aproximadamente 44 horas de vídeo. Todos esses vídeos foram transcritos no decorrer do 

processo. Além desse material, temos os diários de campo de todos os pesquisadores, que 

também entraram em análise na medida em que ia sendo identificada situações envolvendo o 

uso do celular no espaço escolar.  

Após o termino do trabalho em campo, escolhemos os eixos para análise da pesquisa 

Pesquisando com os professores: Mídia e cotidiano escolar: 1- cotidiano escolar e formação 

de professor como dispositivo de análise desse cotidiano; 2- (des)encontro intergeracional na 

escola – ser aluno e ser professor- e as estratégias de controle presentes na escola; 3- práticas 

pedagógicas e uso da mídia; 4- o processo da pesquisa-intervenção; 5- o uso do celular no 

espaço escolar. 
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Foram criadas tabelas com os 5 eixos de análise. Pelo tema da pesquisa de mestrado, 

fiquei responsável pelo eixo 5. Falas transcritas e trechos de diário de campo foram 

coletivamente analisados no grupo de pesquisa e alguns trechos se inseriam em mais de um 

eixo de análise. Isto é, uma fala que se relacionasse com o conflito intergeracional tendo 

como base uma situação que envolvesse o uso de fone de ouvidos em sala, poderia estar tanto 

no eixo 2, quanto no 5. 

Como dados da presente pesquisa utilizei as tabelas do eixo 5 (transcrição e diário de 

campo), bem como algumas falas de outras tabelas que tranversalizavam com os meus dados, 

além do fanzine e do vídeos, produtos do curso Diálogos Escolares: Mídia e cotidiano escolar. 

Nos próximos capítulos traremos para o texto parte da análise destes dados, 

articulados com aspectos teóricos. A seguir, no capítulo 2, abordaremos a forma como a mídia 

entra na escola, contextualizando historicamente esse processo e discutindo os seus 

desdobramentos.      

 

3 A MÍDIA ENTRA NA ESCOLA. E AGORA? 

O título deste capítulo sugere uma interrogação acrescida de certo temor. Para mim, 

realizar esta pesquisa foi um grande exercício. Um exercício de enxergar além e superar uma 

visão preconceituosa da dificuldade como característica central e dominante de “ser professor 

nos dias de hoje”, um exercício de estar aberta para ouvir sobre as diferentes formas desses 

profissionais lidarem com o cotidiano, pois, em uma análise pessoal, pensar em professores de 

escola pública no cenário brasileiro era pensar, sobretudo, em um cenário de dificuldades e 

sofrimento. Seja pela falta de estrutura do ambiente, pela violência que muitas vezes marca 

esses espaços, pela pesada carga horária de trabalho ou pela formação que é sugerida nas 

Universidades para esses profissionais.  

(...) para grande percentual de jovens brasileiros a luta por acesso à escola faz parte 
de seu cotidiano de vida, sobretudo no ensino médio, a escola pública brasileira 
atualmente convive com uma complexidade de questões. Essas interferem 
intensamente na permanência com qualidade de crianças e jovens nesse espaço 
institucional, no sentido da escola em suas vidas e da comunidade de forma mais 
ampla, como também no trabalho dos profissionais da educação. É nesse cenário 
que sobressaem diagnósticos apontando a crise e falência da escola para lidar com a 
complexidade da vida contemporânea.  (HECKERT e ROCHA, 2012, P. 86). 

 

Esse difícil e problemático cenário é real. Mas existem outras faces. Assim como em 

outras instituições formais de ensino, encontramos na escola João de Barro pessoas que 

gostam do que fazem e buscam meios para melhorarem seus espaços de trabalho. 

Encontramos muitos profissionais abertos para o diálogo e desejosos deste. Encontramos 
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pessoas cansadas com a rotina de trabalho, mas também dedicadas a ela. Não estou com isso 

querendo maquiar as dificuldades, o que precisa ser melhorado e o que precisa ser repensado, 

nem tampouco deixar que se caia no esquecimento que o problema da educação brasileira 

deve ser um problema de todos nós. Mas estou convidando você, leitor, a também fazer o 

exercício de enxergar além da estigmatização do professor como sujeito que apenas sofre e 

produz sofrimento para, assim, estar aberto para as diferenças reveladas e discutir, em última 

instância, modos de subjetivação também presentes no cotidiano escolar que não são apenas 

das experiências de cansaço ou de desânimo, mas de potência e resistência. 

No capítulo anterior foram trabalhados os princípios ético-metodológicos da presente 

pesquisa, contextualizando-a em um sentido mais amplo, onde buscou-se analisar o processo 

de uma pesquisa intervenção, juntamente com a importância do diário de campo, da 

restituição e do caráter coletivo e heterogêneo que envolveu todo o percurso e o campo 

discursivo. No presente capítulo abordaremos a relação escola e mídia. 

Anteriormente já foi apontado como o uso do celular e seus tensionamentos no 

ambiente escolar atravessou todo o processo da pesquisa e produziu material de análise, seja a 

partir das transcrições dos encontros com o grupo de professores e equipe gestora ou até 

mesmo dos produtos por eles confeccionados que trouxeram o celular como protagonista 

(como exposto no detalhamento do curso no capítulo anterior: propostas de trabalhos para 

serem realizadas em sala com os alunos, dramatização do cotidiano escolar, fanzine 

abordando o tema e um vídeo onde são apresentadas opiniões a favor e contra o uso do 

aparelho no horário da aula) 15. Porém, antes de adentrarmos na temática do uso do celular em 

sala, observamos que é interessante falarmos de algo mais amplo, capilar e anterior a este 

dispositivo: a entrada da mídia na escola.  

Para pensar sobre a mídia como um mecanismo que faz parte da micropolítica do 

cotidiano escolar e sobre como as relações entre professores e alunos podem estar 

atravessadas pelas relações de poder ativadas pelo uso de uma tecnologia específica, o celular, 

faz-se necessário abordar aspectos da educação formal, da educomunicação e da mídia-

educação.  

 

3.1. A aproximação da mídia com a educação 

 Quando falamos dessas duas tecnologias, mídia e escola, podemos imaginar uma 

união contemporânea, pensando naquela como uma potência veiculada a aparatos 

tecnológicos de última geração. Mas, como apresenta Melech (2015), ainda no início dos anos 
                                                      
15 O vídeo será mais detalhado no capítulo seguinte. 
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1900, após a primeira guerra mundial, tem-se registros do que pode ser considerada a entrada 

da mídia na escola, quando na Europa surge o primeiro jornal escolar. Em seguida, a indústria 

cinematográfica passa a fazer parte desse cenário também, incentivando produções de 

pequenos documentários a serem realizados pelos alunos. Porém, esse era um contexto que 

ainda não atingia o nosso país, concentrava-se nos Estados Unidos e na Europa. A exemplo, o 

projeto Newspaper, realizado após a década de 50 que envolveu mais de 34 mil escolas nos 

Estados Unidos. Outro exemplo é o movimento que tinha como objetivo a alfabetização para 

a mídia na Europa e nos Estados Unidos que surgiu no final dos 1960 e início dos anos 1970 e 

que, posteriormente, ganhou força em outros lugares do mundo (MELECH, 2015). 

 Ainda na década de 70 e na década seguinte, o discurso em torno da mídia era 

permeado também por um tom preventivo, tendo em vista teorias de estudiosos como Harold 

Lasswell, que chamava atenção para o poder negativo da mídia de massa (SOARES, 2014). 

No Brasil também passou a haver restrições em relação ao destaque e a influência das mídias 

no campo da educação.  
 
Na década de 1970, assistiu-se a uma dura reação dos intelectuais e educadores 
latino-americanos à possível influência dos meios de comunicação – especialmente 
da televisão – sobre crianças e jovens. Tal reação tinha dois fundamentos, 
teoricamente opostos. Os intelectuais preocupavam-se com o estudo das estruturas 
econômicas e políticas que davam suporte a toda forma de comunicação (crítica às 
empresas e aos governos que ofereciam retaguarda aos veículos de informação). 
Estavam atentos e denunciavam uma evidente dependência cultural que o hemisfério 
Sul mantinha com relação ao hemisfério Norte, em termos de produção e 
distribuição de bens culturais e comunicacionais. A teoria que sustentava tais 
manifestações tinha como base a corrente marxista da imposição da ideologia das 
classes dominantes (detentora dos meios de informação) sobre as classes dominadas 
(consumidora dos meios).  (SOARES, 2014, p.19) 
 
 

 Essa reação negativa provocava uma cisão na relação "entre o mundo da comunicação 

(tido como o espaço do entretenimento e do lazer descomprometido e promíscuo) e o da 

educação (o espaço sério da formação)" (SOARES, 2014, p.20). Apesar dessa reação 

negativa, concomitantemente continuou crescendo a ideia da importância da entrada da mídia 

no campo da educação, atingindo também países da América Latina. E assim, vemos que "as 

iniciativas tendem a evoluir de uma perspectiva mais apocalíptica, pautada por uma 

concepção de vilania das mídias, para uma perspectiva crítica diante da comunicação 

midiática" (MIRANDA, SAMPAIO & LIMA; 2009, p.100).  

Observamos essa dualidade presente no discurso dos professores da escola João de 

Barro, em alguns momentos a mídia sendo vista a partir de uma ótica negativa, como um 

meio que prejudica a aprendizagem, como mostra a fala de um docente a seguir: “Muitas 
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vezes você dá um tema, diz como você quer o trabalho e tudo mais. E aí o aluno pesquisa o 

tema na internet, aí pensa “esse aqui é o assunto” e clica Ctrl C e Ctrl V. Até as propagandas 

da página as vezes aparecem. Ou seja, nem sempre é de um jeito bom” (AR., 2015). 

  Já em outros momentos sendo considerada uma aliada ou até salvadora do processo de 

aprendizagem, contribuindo com práticas pedagógicas em sala de aula:   
 
Eu acho que a tecnologia, independente de qual que seja ela, veio para acrescentar. 
Eu acredito que hoje uma sala de aula tecnológica seria muito mais atrativa do que o 
método que a gente acaba utilizando no dia a dia. Se hoje a gente tivesse essa 
tecnologia abrangente e favorável, eu acredito que os alunos iriam interagir melhor. 
Porque eles sabem que aquilo dali tá pra acrescentar, eles iam passar a entender o 
wifi liberado, um tablet, uma lousa digital. (E., 2015) 
 

 Nesse cenário, onde comunicação e mídia passam a dialogar, novas terminologias vão 

surgindo, como "mídia-educação" e "educomunicação" (MIRANDA, SAMPAIO & LIMA; 

2009). Meleche (2015), aponta que foi na década de 90 que no Brasil, mais precisamente na 

Universidade de São Paulo, se conceituou, a partir de pesquisas e grupo de estudos 

coordenados pelo professor Ismar de Oliveira Soares, a “educomunicação”. De acordo com o 

próprio Soares (2014), 

(...) a Educomunicação dialoga com a Educação, tanto quanto com a Comunicação, 
ressaltando, por meio de projetos colaborativamente planejados, a importância de se 
rever os padrões teóricos e práticos pelas quais a comunicação se dá. Busca, desta 
forma, transformações sociais que priorizem, desde o processo de alfabetização, o 
exercício da expressão, tornando tal prática solidária fator de aprendizagem que 
amplie o número dos sujeitos sociais e políticos preocupados com o reconhecimento 
prático, no cotidiano da vida social, do direito universal à expressão e à 
comunicação (SOARES, 2014, p.24). 

 

 Um dos exemplos apresentado por Soares (2014) que possibilita enxergar as 

transformações sociais promovidas pelo campo da educomunicação é o grande projeto 

"Educom.rádio", realizado em São Paulo, a partir de 2001, na rede pública municipal de 

ensino (inicialmente no ensino fundamental), com o objetivo de combater a violência através 

da implementação de um laboratório de rádio em cada escola participante (posteriormente 

integrando também vídeo e linguagem digital). A eficácia desse projeto permitiu que ele 

permanecesse ativo mesmo em gestões públicas adversárias. 

 Dessa forma, podemos compreender a educomunicação como as ações que envolvem 

todo o processo de desenvolvimento de produtos, programas e projetos que fazem parte dessa 

junção do universo comunicativo e educativo (SOARES, 2014). Já a mídia-educação marca o 

campo dialógico da educação para as mídias, para a formação de usuários críticos, 
 
(...) embora ainda não haja consenso quanto ao uso e significado do termo mídia-
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educação, parece que os objetivos da educação para as mídias se aproximam e dizem 
respeito à formação de um usuário ativo, crítico e criativo de todas as tecnologias de 
comunicação e informação e de todas as mídias. 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). 

 

É interessante observar que essas nomenclaturas demarcam as instabilidades ainda 

existentes nesse campo, ao mesmo tempo em que parecem carregar um único sentido, se 

diferenciam na sutileza de suas práticas, “os desafios nesta área, ou na confluência dos vários 

campos envolvidos neste tipo de prática, não são apenas teóricos e conceituais (...) mas na 

prática, sentem-se [os professores] impotentes para inseri-las em suas práticas cotidianas” 

(MIRANDA; SAMPAIO; LIMA, 2009, p.109 e 110). 
 
Apesar de necessária a ampliação do acesso às novas tecnologias seja através dos 
laboratórios de informática, seja através da doação de computadores pessoais, o uso 
qualificado da mídia e das novas tecnologias deve ir além da instrumentalização da 
educação, e pressupõe questões estéticas, éticas e políticas na formação de 
professores e na valorização da escola pública como um todo. A estética está ligada 
a fruição de uma produção cultural audiovisual que pode se diferenciar daquelas em 
que os jovens normalmente tem acesso, estimulando a expressão através da criação 
audiovisual. A ética liga-se a ideia da responsabilidade sobre o que se diz e o que se 
veicula. Por fim, a dimensão política, assume que o uso da mídia e das novas 
tecnologias pode servir de instrumento político tanto na reflexão do cotidiano 
escolar, quanto na reivindicação por uma mídia cotidiana de qualidade. 
(MIRANDA; KHOURI; AMARAL; SOUSA, 2013, p.187) 

 

Em seu livro Entre Redes e Paredes: A Escola em Tempos de Dispersão, Sibilia 

(2012b) argumenta que equipar a escola com computadores, a exemplo do programa “um 

computador por aluno”, apesar de extremamente dispendioso, talvez seja ainda a parte mais 

fácil para a escola. O desafio está em ir além de mais uma ferramenta, em que o dispositivo 

pedagógico moderno permaneça o mesmo. Trata-se ao contrário de privilegiar a conexão sem 

dispersão, a serviço do conhecimento. 
 
O usuário eficaz dos dispositivos de informação é hipercinético, não só porque a 
velocidade da informação é a velocidade da luz, mas porque o meio informacional 
exige que ele esteja ‘a mil’, hiperconectado em diversas interfaces desarticuladas 
entre si, alerta Corea”. Esse é um traço imprescindível para os estilos de vida 
contemporâneos, não um distúrbio patológico, ainda que seja incongruente com o 
desempenho pedagógico. Por isso, quando o tempo e o espaço se tornam caóticos, é 
preciso desenvolver estratégias ativas para intervir nessa desordem em busca de 
coesão e pensamento (SIBILIA, 2012b, p.188). 
 
 

A autora ainda nos provoca se estaria a escola atualmente em condições de 

protagonizar estas estratégias, impedindo que tudo se dissolva, pois apesar da 

instrumentalização ser de extrema importância para a viabilidade de práticas educativas que 
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integrem a mídia no cotidiano escolar, há uma reflexão sobre os desdobramentos do binômio 

midia-educação que deve ser colocada em pauta. Não apenas com docentes, mas com toda 

comunidade escolar, principalmente valorizando a participação do jovem nesse processo, que, 

ao se tornar um produtor de mídia pode vir a promover mudança em seu espaço, valorizando 

“cultural e geograficamente o local de onde provém” (MIRANDA; KHOURI; AMARAL; 

SOUSA, 2013, p.186).  

Essa mudança provocada a partir da confluência entre mídia e educação denota um 

contexto diferente do que se observava no passado. Hoje, a comunicação em rede, onde todos 

além de receptores também são produtores. Antes, a partir do modelo de comunicação 

broadcasting (termo que vem do inglês e significa transmitir, ou seja, processo pelo qual se 

transmite determinada informação) de base analógica, quando existia a possibilidade de 

mídias que envolvessem apenas um transmissor e vários receptores, a exemplo do rádio e da 

televisão (MIRANDA, 2015). 

Essa característica mais ampla de recepção, compartilhamento e produção de mídia 

pode ser condensada em um pequeno aparelho: o telefone celular, que hoje, em seu formato 

de telefone inteligente (ou no original inglês: smartphone) oferece de maneira acessível, 

prática e rápida essas possibilidades. Bastante utilizados pelos jovens, o telefone celular entra 

na escola provocando tensionamentos e gerando dúvidas sobre os possíveis afetamentos na 

aprendizagem, comportamento e disciplina. A seguir, dissertaremos brevemente sobre a 

história desse influente meio de comunicação.  

 

3.1.1. O celular 

A década de 70 marca o surgimento do telefone celular, porém, sua comercialização é 

datada na década de 80 e cerca de dez anos depois é que se tem a disseminação do aparelho 

pelo mundo, principalmente com a privatização das empresas de telefonia e comercialização 

dos aparelhos por preços mais acessíveis. O que identifica a principal diferença entre o 

telefone móvel e o fixo é a portabilidade e, com isso, o maior interesse das pessoas em ter um 

equipamento que se adeque a situações diversas (VERZA, 2008).  

No início era utilizado basicamente para chamadas de voz, calculadora e agenda 

telefônica. Em 2014, em homenagem aos 20 anos do primeiro celular que tinha combinação 

com uma série de tecnologias da computação, a BBC publicou uma reportagem 16 sobre o 

simon, aparelho que pesava 500g, era bastante caro, não cabia exatamente no bolso e tinha 

uma tela verde, sendo popular entre os empresários americanos.  
                                                      
16 www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/08/140815_smartphone_vinte_anos_rb  
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 Hoje, ao contar com variados recursos, tais como: voz, armazenamento de dados, 

fotos, vídeos, serviços de internet e aplicativos com infinitas possibilidades, o celular oferece 

funções compatíveis com as de um avançado computador de mesa (HIGUCHI, 2011). Essa 

comparação nos faz pensar sobre a possibilidade proporcionada pelo celular de realizar 

diversas tarefas ao mesmo tempo, o que se assemelha aos computadores, que podem estar 

com diversas janelas abertas, todas elas com assuntos diversos (SALATINO, 2014).  

Os smartphones, através do acesso à internet, nos proporcionam a possibilidade de 

conexão 24h, flexibilizando a comunicação e tornando difundida a recepção e produção 

midiática. Tendo em vista a quantidade de discussões possíveis a partir do que é produzido e 

transformado nas relações humanas através do uso crescente do celular e sua potencialidade, 

delimitamos aqui o nosso olhar para uma perspectiva microssocial, isto é, nas escolas.  

Apesar de não fazerem parte da nossa cultura há muito tempo, é difícil imaginar uma 

vida sem celular nos dias de hoje. Trabalhamos, nos informamos, nos comunicamos, nos 

divertimos através das pequenas telas que cabem na palma da mão. A juventude de hoje já 

nasceu em uma época onde o celular tem grande alcance, serventia e interfaces de lazer, 

sendo comum observarmos os jovens tendo o hábito de permanecerem conectados 

praticamente durante as 24 horas do dia. Por sua fácil portabilidade e sua significativa 

corporação às rotinas, os telefones celulares dos adolescentes não ficam limitados às paredes 

das suas casas e 
 
ao levarem consigo esses elementos para o contexto escolar e o utilizarem 
constantemente, estes jovens contribuem para o processo de invenção dessa cultura 
específica. Denotando a fluidificação e porosidade das fronteiras institucionais (...) 
os aparelhos celulares são tomados aqui como um elemento chave para a 
compreensão das contradições nas quais se insere a escola contemporânea 
(SALATINO, 2014, p.82)  

Atualmente como extensão do próprio corpo, o celular se funde as nossas mãos, como 

próteses de nossos cérebros, carregando nossas memórias e possuindo caráter ativo, como um 

ente, no convívio social. Talvez o acoplamento homem-máquina tão em voga (SIBILIA, 

2012b), tenha encontrado na díade corpo-celular seu melhor representante. Como esta díade 

seria diferente no cotidiano de nossas escolas? 

No tópico seguinte daremos continuidade à discussão sobre a entrada da mídia no 

campo da educação, especificamente no território da João de Barro, voltando o nosso olhar 

principalmente para o uso do celular em sala de aula. 

 

3.2. Dispersão discursiva acerca da mídia na Escola João de Barro 
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A atual política brasileira produz certos agenciamentos no campo da educação de 

ensino básico e superior que nos faz, muitas vezes, enxergar retrocessos. Isso torna claro o 

quanto a educação no Brasil caminha em passos curtos, haja vista os longos anos que se 

passaram desde a chegada da Companhia de Jesus, então responsável pela educação no Brasil, 

em 1540, e o quanto política e economia justificam, desde os tempos em que éramos colônia, 

os interesses e investimentos na educação. Tais interesses têm tornado secundário, desde 

então, a possibilidade de proporcionar melhores condições de vida ou condições para 

transformar a realidade pessoal e comunitária dos sujeitos. 

O que acontece hoje segue dando continuidade ao que podemos observar ao longo da 

história da educação brasileira, onde as matrizes que prevalecem são aquelas do poder central. 

O modelo de educação portuguesa, por exemplo, era próprio da Europa e divergente das 

práticas educativas indígenas (BELLO, 2001), e foi a partir deste modelo importado que se 

instituiu a primeira grande reforma educacional no Brasil. De lá para cá houve muita 

reconfiguração, mas ainda hoje podemos observar uma educação por vezes confusa em seus 

ideais, instável e distante da realidade de professores e alunos.  

As carteiras enfileiradas, os corpos disciplinados através das normas e leis do espaço 

escolar e o não diálogo com o universo jovem, traduz o cenário crítico da educação hoje 

(SIBÍLIA, 2012b). Mas os dilemas enfrentados pela educação são universais? Eles sempre 

tiveram as características e resultados que observamos hoje? Heckert e Rocha (2012) nos 

apresentam a ideia de que, através de uma óptica metodológica foucaultiana, podemos nos 

afastar desses efeitos como algo já estabelecido, como um apriori, para, assim, analisarmos 

esses dilemas a partir das tecnologias de poder das práticas sociais presentes no plano do 

capitalismo. 
As problemáticas produzidas na atualidade nas escolas são efeitos, sem dúvida, da 
complexificação do encontro entre condições de vida, circunstâncias 
políticoinstitucionais, tradições, anseios, precarização e novas tecnologias da 
informação, dentre outros pontos de tensão. (HECKERT e ROCHA, 2012, p.88, 
grifo nosso) 

 

É em forma de dúvida e muitas vezes de embate que entra a mídia nesse contexto 

amplo, envolvendo não só alunos, mas todos que participam do universo escolar. Nas palavras 

de um professor participante do curso: “Às vezes a gente coloca muito: ´os jovens utilizam o 

celular´. Mas a gente também não percebe que, como adulto, a gente também está inserido 

nessa tecnologia que estamos vivendo e também, as vezes, não conseguimos viver sem o 

celular” (AL., 2015).  
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Na escola João de Barro, o uso de algumas mídias, principalmente o celular, é, há 

muito tempo, pauta de reuniões com os professores e também com as famílias. Com o corpo 

docente é pensado em estratégias de controle que balizem esse uso, são momentos onde são 

acordadas regras tais como: não permitir o uso do celular ou fone de ouvido, pedir que o 

aluno se retire de sala caso use o celular, etc. Contudo, os professores relatam sentir 

dificuldade em sustentar tais acordos uma vez que não são todos que os cumprem ou, ainda, 

pelo fato dos alunos questionarem o “por quê” ou apontarem para o uso que o próprio 

professor faz. Dessa forma, notamos que há, atualmente, uma regra que está se modificando. 

Anteriormente, no início do curso, a maioria dos professores afirmava o uso do celular como 

um grande problema, durante o processo da pesquisa-intervenção parte dos docentes 

produziram deslocamentos em suas formas de pensar.  

Desde o início da pesquisa, como foi observado pelos pesquisadores nos diários de 

campo, ficou evidenciado que os professores permitiam o uso do celular como algo mais 

focado, como lugar de entretenimento na sala de aula para aqueles alunos que acabavam de 

fazer as tarefas que foram propostas, para que assim não atrapalhasse a aula, ou, em menor 

escala, para usos ligados a práticas pedagógicas, tais como: tirar foto das anotações escritas no 

quadro, criar grupos na rede social WhatsApp para facilitar a comunicação/execução de um 

trabalho etc. E durante o processo da pesquisa, novos usos foram sendo incorporados, a 

exemplo disso podemos citar o caso de uma antiga professora da escola que nos relatou não 

ter habilidade com celular ou computador, mas que passou a solicitar que os alunos 

pesquisassem pelos seus celulares sobre assuntos que estavam sendo discutidos na hora da 

aula. Contudo, notamos que não havia um único discurso ou uma única postura sobre a 

permissão ou proibição desse uso.  

Essa característica do mundo contemporâneo da mídia atravessando as relações e 

fazendo parte do dia a dia de todos nós traz algumas interrogações. Como programas 

pedagógicos tão antigos podem abrir espaço para uma ferramenta tão potente e que traz a 

possibilidade dos alunos procurarem em outros espaços, para além dos muros da escola, os 

saberes dos quais são desejosos? Como professores, que também estão inseridos nesse 

contexto midiático contemporâneo, agem no território escolar onde há, ao mesmo tempo, uma 

força que convoca a presença da mídia, mas que é também  um espaço que abriga, de uma 

maneira geral, uma forma de se fazer educação que muitas vezes dificulta a participação de 

novas tecnologias? Compreendendo que “nenhuma tecnologia da linguagem e da 

comunicação borra ou elimina as tecnologias anteriores. Nenhuma nova formação cultural até 

hoje conseguiu levar as formações culturais anteriores ao desaparecimento” (SANTAELLA, 
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2010, p.4), será que há a possibilidade do “velho” dialogar com o “novo”? Como exemplo 

desses questionamentos, a fala de um professor: 
 
Eu sou fã de tecnologia, sou da geração vídeo game. Sou ligado nessas coisas, mas 
em sala de aula, eu sou muito tradicionalista. Sou um cara que eu uso quadro pra 
escrever, sabe? Acho que eu fui educado assim, então eu repasso, até porque minha 
formação, como licenciado na graduação, não tinha isso. Talvez as pessoas que se 
formaram mais recentemente já pegaram, no currículo deles, disciplinas que tenham 
algo mais voltado para isso. Eu não tive, entendeu? Até porque em 2005 a internet 
estava começando a tomar a proporção que ela tomou. É um desafio para uma 
disciplina como a minha, das exatas, utilizar as mídias. (AL., 2015)  

 

Será que, além do professor, o aluno de hoje “com suas subjetividades influenciadas 

pela mídia, é considerado? Ou tenta-se a todo custo moldá-lo, conformá-lo a situações que 

não encontram correspondência com o presente?” (CAVALVANTE, 2014, p.65). A 

juventude que hoje ocupa as escolas faz parte de uma geração que tem o diálogo com a mídia 

como uma de suas características mais marcantes. Essas “infâncias contemporâneas”, como 

apresenta Cavalcante (2014), são costumeiramente anunciadas como geração Y ou Z, geração 

de nativos digitais etc., mas 

 
(...) a compreensão das infâncias contemporâneas está muito além dessa tentativa de 
lhes impor uma denominação, por isso preferimos falar delas como crianças, 
simplesmente, assumindo a complexidade desse devir. Estas são crianças que 
nascem e crescem em um contexto marcado pela cultura midiática digital dos jogos 
eletrônicos e dos dispositivos móveis e que aprendem por meio de múltiplas 
relações estabelecidas com a família, a escola, com os pares e também junto aos 
artefatos eletrônicos. Já não causa mais surpresa ou espanto – talvez provoque 
incômodo – o fato de que os itinerários formativos de crianças e jovens não se 
restrinjam mais à convivência na família e na escola. (CAVALCANTE, 2014, p. 49 
e 50) 

 

É seguindo a ideia de falarmos simplesmente em criança ou em jovens para dizer 

sobre sujeitos de uma geração que tem acesso amplo a computadores, celulares e internet, é 

que ao falarmos sobre a entrada da mídia na escola, devemos falar na mídia no seu contexto 

social mais amplo, sem fragmentar esse espaço como se ele fosse parte separada de um todo. 

  
O avanço da tecnologia provocou uma revolução em todos os setores da sociedade, 
modificando as formas de trabalho, agilizando processos que antes eram mais lentos 
e de difícil acesso a população, e na educação isso não é diferente. O computador 
está presente nas casas de grande parte dos estudantes, bem como o acesso a internet 
está sendo mais facilitado. Muitos estudantes não sabem utilizar os livros para fazer 
pesquisas, pois já nasceram na era da informática e dependem muito dela.(...) Tendo 
em vista que para o processo de aprendizagem se efetivar é necessário que haja 
motivação e interação entre professor e aluno, faz se necessário que o docente se 
insira no contexto da era digital, buscando novas formas de expor seus conteúdos, 
analisando o que é realmente importante ensinar para a nova geração. (DA SILVA, 
2013, p.3) 
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Conforme vimos no tópico anterior, em décadas passadas o jornal, o rádio ou a 

televisão atravessavam a escola a partir do que os alunos e professores traziam de 

informações obtidas nesses recursos midiáticos. Hoje, porém, o computador com acesso a 

internet e o celular materializam esta intervenção. Em um contexto social mais amplo, pensar 

sobre a forma como as pessoas interagem entre si, em como elas se comunicam, utilizam seu 

momento de lazer, produzem nos seus trabalhos etc, é também pensar em mídia. Essa 

ferramenta que produz grandes efeitos parece estar em todos os lugares. 

 
Na medida em que a comunicação entre as pessoas e a conexão com a internet 
começaram a se desprender dos filamentos de suas âncoras geográficas — modems, 
cabos e desktops — espaços públicos, ruas, parques, todo o ambiente urbano foram 
adquirindo um novo desenho que resulta da intromissão de vias virtuais de 
comunicação e acesso à informação enquanto a vida vai acontecendo 
(SANTAELLA, 2010, p.3). 

 

A partir da pesquisa "Kids online Brazil", realizada em todas as regiões brasileiras 

(abrangendo um total de 350 municípios), o CETIC.br divulgou dados de uma coleta de 6.163 

entrevistas que ocorreram entre novembro de 2015 e junho de 2016. Estas, realizadas com 

crianças e adolescentes de 9 a 17 anos e também seus responsáveis, apontam alguns dados 

importantes para serem aqui apresentados: 80% dessas crianças e adolescentes são usuários de 

Internet; 66% acessaram a internet mais de uma vez por dia (em 2014, este mesmo aspecto 

era quantificado em 21%); 83% utilizam o celular para acessar a internet (em 2012 o 

percentual era de 21%). Outro dado importante da pesquisa é o acesso à rede pelo celular ser 

fortemente disseminado em todas as classes sociais: AB: 84% C: 82% DE: 86%, como pode 

ser visto no gráfico a seguir: 
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Tabela de equipamentos dos adolescentes para acessar internet 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Cetic (2016) 
 

A imagem anterior mostra a propagação da inclusão digital na contemporaneidade no 

Brasil através do celular. Essa mesma pesquisa também mostra que: a partir de uma lista de 

18 atividades, pesquisar coisas na internet para fazer trabalhos escolares foi a mais realizada 

pelo público feminino (84%), ficando na frente do uso de redes sociais e de momentos de 

lazer como assistir vídeos, programas, filmes ou séries, entre outras. Para o público 

masculino, as pesquisas que tem relação com os trabalhos escolares também tem posição de 

destaque, ficando em um grande número (73%), ficando atrás apenas do uso de redes sociais, 

envios de mensagens instantâneas e do uso da internet para baixar aplicativos. 

Esses dados traduz o quanto o jovem brasileiro faz atualmente uso da mídia para as 

suas atividades escolares. Porém, no universo escolar há alguns discursos divergentes, por 

vezes polares, que permeiam essa temática. A tecnologia sendo vista como um artefato que 

atrapalha a aula é um desses (CAVALCANTE, 2014), como podemos perceber em algumas 

falas dos professores: “Eles só querem o celular pra ver besteira. Não têm consciência do uso, 

do que é certo fazer, do poder das máquinas que ele têm nas mãos. Só querem saber de tirar 

selfie, de postar no facebook, só besteira” (EL., 2015); Ou ainda: “Os índios tinham lá os 

espelhinhos. Ficavam encantados com os espelhinhos que mostravam seus reflexos. Hoje a 

gente ainda continua com os espelhinhos, todavia ele é eletrônico. Mas continuamos com os 

espelhinhos” (L. 2015). 
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A fala de uma professora da área de linguagens chama atenção para o caráter 

desestabilizador que a mídia pode proporcionar, colocando o professor no papel de recriar, de 

pensar novas formas de avaliar, por exemplo:  
 
Eu faço uma pergunta pro aluno esperando a resposta que tem no livro, mas isso 
também tem na internet e ele vai ter acesso, entendeu? Então, talvez, quando a gente 
tem um trabalho maior na elaboração da pergunta, na elaboração da reflexão... 
Porque a gente pode direcionar a resposta dele, mas também pode se surpreender 
com coisas novas que você não sabia. Então é muito de você lidar com o novo, né? 
(L., 2016 ) 

 

Uma realidade que é vivida pelo grupo docente da João de Barro e por ele identificada 

com um dificultador é a pouca quantidade de equipamentos disponíveis para todas as salas 

somada a curta duração da aula (50 minutos). A escola dispõe de um laboratório de 

informática equipado com um média de 20 computadores (é comum que alguns fiquem com 

uso impossibilitado por questões técnicas) 3 datas-show, e a internet é disponibilizada apenas 

para os professores, porém é lenta e não tem alcance nas salas de aula.  
 
Pra nós o que torna mais angustiante é que o nosso tempo de aula é muito limitado. 
Então quando o negócio começa a dar errado, a gente começa a se agoniar e diz: 
“não vai dar tempo, não vai dar certo pra hoje”. E aí pra conseguir reservar [o 
laboratório] pra outro dia, outra data... Então, tem uma série de questões, que não 
são, digamos assim, justificativas para não usar. Não é isso, não. Só que eu acho que 
são coisas que têm que ser postas e analisadas. (C., 2015) 

 

Outro discurso presente é o que aponta a tecnologia como a “salvadora” ou como o 

instrumento que pode possibilitar uma aula e uma aprendizagem mais interessante, eficaz: 
 
Um aluno me mandou por e-mail um livro que ele está escrevendo, me mandou no 
corpo do e-mail mesmo, por conta própria. E ele escreve esse livro no bloco de notas 
do celular dele. Tanto que é fácil pra ele me mandar. E como o celular tem o 
corretor, ele mesmo já procura a palavra certinha, se está faltando um acento, se está 
faltando uma vírgula lá e ele, por própria percepção e conhecimento, manda. E está 
aqui [apontando para o celular], ele mandou pra mim, pra eu dar uma olhadinha e 
pra já ir corrigindo. Porque eu pedi pra ele me enviar. E é um menino de doze anos 
que fez isso. E ele está aí, feliz da vida escrevendo o livro dele pelo 
celular.(IN.,2016) 

 

Fiz uns slides pra dinamizar a aula e disse “não copia! Eu dou um jeito, passo pro 
celular de vocês, disponibilizo na internet, tiro cópia, mas agora eu preciso que 
vocês prestem atenção aqui, no que eu tô falando”. E eu vi que isso foi um link 
legal, porque na aula de revisão tinha uns alunos lá com o celular, mas era com os 
slides. Então eles fizeram links na aula e estudaram mesmo pelo material. (K., 2015) 

Mas será considerado ruim aquele professor que não usa ou aprova a utilização de 

algum recurso midiático? Ou melhor dizendo, será o uso de mídias que fará com que a aula ou 

a aprendizagem em seu contexto mais amplo ocorra de uma forma mais eficaz?  
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O discurso amparado no tecnicismo e que identifica o professor como problema 
ainda é recorrente, embora esteja cada vez mais evidente que a aprendizagem não 
se resume à atuação do professor. A ampliação do uso da tecnologia da escola traz 
implícita uma concepção que situa a tecnologia como centro dessa aprendizagem, 
não valorizando o processo, tampouco a relação entre os alunos, entre os 
professores e os alunos. (CAVALCANTE, 2014, p. 98) 

 

  O mesmo fenômeno que acontece na escola, onde em uma mesma aula, múltiplas 

aprendizagens ocorrem (GALLO, 2012), percebemos presente durante a pesquisa, onde foi 

comum um mesmo professor ter opinião a favor e também opinião contra o uso da mídia em 

sala de aula, sendo elas variantes de acordo com a situação. 

Apesar de compreendermos que o fato de estarmos ali significava autorizar e em 

alguns momentos incentivar esse uso (o nosso posicionamento foi de abrir um espaço 

dialógico, onde se pudesse expor o assunto, sem julgamentos do que seria bom ou ruim), 

observamos que não se trata de apontar ferramentas tecnológicas como a solução para o 

problema da educação ou dos problemas diários que possam surgir na relação entre professor, 

aluno, conteúdo e sala de aula. Propomos um diálogo das formas diferentes que os professores 

daquela mesma escola estão lidando com isso. Propomos uma abertura para o novo, 

compreendendo que “processos de aprendizagem abertos significam processos espontâneos, 

assistemáticos e mesmo caóticos, atualizados ao sabor das circunstâncias e de curiosidades 

contingentes”. (SANTAELLA, 2010, p. 3). Pois, como muito bem nos apresenta Deleuze 

(2003), 
 
Nunca se sabe como uma pessoa aprende; mas, de qualquer forma que aprenda, é 
sempre por intermédio de signos, perdendo tempo, e não pela assimilação de 
conteúdos objetivos. Quem sabe como um estudante pode tornar-se repentinamente 
“bom em latim”, que signos (amorosos ou até mesmo inconfessáveis) lhe serviriam 
de aprendizado? Nunca aprendemos alguma coisa nos dicionários que nossos 
professores e nossos pais nos emprestam. O signo implica em si a heterogeneidade 
como relação. Nunca se aprende fazendo como alguém, mas fazendo com 
alguém, que não tem relação de semelhança com o que se aprende. (DELEUZE, 
2003, p. 21, grifo nosso). 

 

Da mesma forma, tendo o curso como dispositivo de formação com os professores, o 

que nos interessava não era instrumentalizá-los para o uso das mídias, mas sim proporcionar 

um ambiente de troca e compartilhamento de saberes e afetos com o outro, envolvendo a 

aprendizagem que nos diz o filósofo. Vale nos interrogar como a uso do celular em ambiente 

escolar pode facilitar um ecossistema comunicacional de aprendizagem com o outro.  

Nos momentos em que estivemos fazendo observação em sala de aula, por exemplo, 

percebemos que a ausência dessas ferramentas midiáticas não supõe uma aprendizagem 
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ineficaz ou estudantes dispersos e desinteressados. Uma das pesquisadoras ficou 

impressionada quando observou alunos atentos e envolvidos na aula de um professor 

considerado bastante “tradicional” por ter uma aula expositiva e não usar nenhum 

equipamento além de pincel, lousa e livro. Outro pesquisador também presenciou um 

momento em que o celular perdeu sua atratividade diante de uma aula:  
 
Quando professor parou de copiar o conteúdo no quadro e iniciou a exposição da 
aula, todos os alunos deixaram o celular em cima da carteira e com atenção e 
participação acompanharam a aula. Chamou minha atenção como a relação 
de fraternidade e cumplicidade entre os alunos e o professor se se demonstrava em 
uma aula dinâmica e participativa, permeada de discussões e piadas.  Dessa forma, 
senti que o celular, mesmo estando tão visível, não se tornava um escape, pois a aula 
estava interessante (P., 2015). 

 

Esses momentos podem representar exemplos do que Gallo (2012), comungando com 

o pensamento de Deleuze (2003), pontua como elemento importante para a aprendizagem: o 

problema. “Pensamos quando nos encontramos com um problema, com algo que nos força a 

pensar. E aprendemos quando pensamos. O aprender é, pois, um acontecimento da ordem do 

problemático”. (GALLO, 2012, p. 4). Para se ter um problema não é necessário ter acesso a 

internet, talvez por isso corpos atentos foram espantosamente notados em uma aula 

tradicional. Mas problemas também podem surgir dos mais variados lugares e situações, 

surgem a partir da relação com o mundo, podendo ser esse mundo um livro, uma palavra, um 

poema, uma imagem, uma curiosidade... Podendo esse mundo ser o infinito que não nos cabe 

definir. 
 
Fazer da aula e do livro mais espaços para a experiência do que para a verdade. Isso 
não significa, é claro, que não se tenha também de estatuir verdades que nos sirvam 
de balizas para o pensamento e para a ação; não se trata, certamente, de um vale-
tudo. Trata-se, sim, de estarmos sempre atentos, desconfiados e humildes frente às 
verdades que nós mesmos, como professores e alunos, ajudamos a construir e a 
disseminar, de modo a estarmos preparados para, a qualquer momento, revisá-las e, 
se preciso for, buscarmos articular outras que consigam responder melhor aos 
nossos anseios e propósitos por uma vida melhor  (GALLO e VEIGA-NETO, 
2003, p.16). 

 

Com todos os pontos levantados até agora sobre os tensionamentos entre mídia e 

escola fica a certeza de que não há uma única possibilidade, assim como não há o certo e o 

errado. Percebemos, ao final do curso, quando foi solicitado aos professores a produção de 

um vídeo, que o espaço para o diálogo algumas vezes tem ocupado o lugar da proibição na 

escola João de Barro. Os professores decidiram realizar um vídeo falando sobre o uso do 

celular em sala de aula. Desde o início, ainda na construção do roteiro, alguns pontos 

importantes foram acordados como essenciais para aparecer no vídeo: as opiniões dos alunos, 
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as opiniões dos professores e que, ao final, deveriam formar um material heterogêneo, com 

pontos de vistas diferentes. Durante o processo, quando estavam realizando as entrevistas, 

decidiram deixar os alunos mais a vontade para expor suas opiniões e entregaram o celular 

para que eles gravassem da forma que achassem melhor. Pediram depoimentos de dois 

docentes: uma professora que sabiam que possui interesse e habilidade com o uso de 

tecnologias em sala de aula e um professor que tem um posicionamento rígido, de não 

permissão, em relação ao uso das mídias para fins pedagógicos. Durante as oficinas de edição 

de vídeo, ao fazerem um levantamento de todo o material que tinham, perceberam como eram 

diferentes as opiniões que encontraram e decidiram que o título do vídeo seria “Uso do celular 

em sala de aula? Depende!”. Optaram por intercalar as diversas opiniões de uma forma que 

não ficasse subentendido um juízo de valor no vídeo.  

Quando se trata de mídia, há possibilidades inesgotáveis de atuações, assim como as 

mais divergentes opiniões. Talvez a discussão agora não seja mais em torno da permissão ou 

proibição, mas como dialogar com essa característica da atualidade que está viva e potente na 

vida dos jovens e, portanto, na sala de aula. Nas palavras de uma professora: “a gente tá 

lidando com a mídia e com os alunos de forma mais de forma mais fácil do que alguns outros 

professores. E eu acho que é fruto do processo de discussão que a gente vem tendo, eu 

reconheço isso.” (L., 2016). 

Sobre essa transformação, uma professora falou sobre a mudança de postura que 

passou a ter em sala de aula usando como exemplo a sua atitude quando os alunos precisaram 

copiar 90 questões referentes a um gabarito de uma prova e, ao lembrar-se das discussões 

sobre o uso do celular nos encontros da pesquisa, permitiu que os estudantes tirassem fotos 

com o celular, ao invés de copiar no caderno. “Eu também estou achando interessante e estou 

aprendendo e estou rompendo paradigmas. Eu tô engatinhando. O problema foi resolvido em 

fração de segundos. Ia levar a aula todinha”. (A., 2016). A diretora, que também participou do 

curso, comentou que não usava muito o celular, mas passou a utilizar o aplicativo whatsapp e, 

inclusive, criou um grupo nesta rede social virtual com os professores da escola e acredita que 

isso facilitou bastante a comunicação entre eles. O coordenador pontuou que o grupo foi tão 

bem sucedido que tiveram que criar um outro grupo para as brincadeiras e conversas 

descontraídas. 

4 CELULAR EM SALA DE AULA? DEPENDE 
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Não vejo onde está o mal na prática de alguém que, em um dado jogo de verdade, 

sabendo mais do que um outro, lhe diz o que é preciso fazer, ensina-lhe, transmite-

lhe um saber, comunica-lhe técnicas: o problema é de preferência saber como será 

possível evitar nessas práticas – nas quais o poder não pode deixar de ser exercido 

e não é ruim em si mesmo – os efeitos de dominação que farão com que um garoto 

seja submetido à autoridade arbitrária e inútil de um professor primário; um 

estudante, à tutela de um professor autoritário etc. Acredito que é preciso colocar 

esse problema em termos de regras de direito, de técnicas racionais de governo e de 

êthos, de prática de si e de liberdade.(FOUCAULT, 2004). 

 

O título que dá nome a este capítulo é o mesmo que nomeia um dos dois vídeos 

produzidos pelos professores no último módulo do curso (como descrito no tópico 1.4 do 

primeiro capítulo). A interrogativa seguida de uma resposta que a primeira vista pode parecer 

que nada responde, é, na realidade, uma grande chave para a compreensão do resultado da 

presente pesquisa. Pois, apesar de assumirmos a contradição do que significa materializar um 

“resultado” em uma pesquisa com o caráter metodológico da qual essa se trata, é através da 

resposta “depende” que podemos compreender os múltiplos fios que costuram esse grande 

tecido de “resultados”. Com a palavra “depende” fica claro que não há uma verdade absoluta, 

uma conduta única quanto ao uso do celular em sala de aula ou, mais profundamente, um jeito 

certo de ser professor. 

As recentes discussões acerca do uso do telefone celular na sala de aula podem formar 

um ponto de partida para a reflexão sobre os modos operantes de uma instituição que 

funciona em plena sociedade de controle, mas que, por seu caráter também disciplinar, se 

utiliza hoje de leis e posicionamentos jurídicos para defenderem e atestarem suas regras. 

Tendo o uso do celular como analisador, no presente capítulo será discutido a relação de 

poder e vigilância entre professores e alunos (tópico 4.1) e o conceito de judicialização e seus 

desdobramentos no contexto escolar (tópico 4.2). Além disso, apresentaremos o celular sob o 

viés de uma ferramenta pedagógica utilizada pelos professores (tópico 4.3) e a forma como o 

vídeo produzido pelos professores abriu espaço para novas vozes, as opiniões dos alunos 

sobre o uso do celular em sala de aula (tópico 4.4).  

 

4.1. O uso do celular em sala de aula como analisador da relação de poder e vigilância 

entre professores e alunos 

Apesar dessa pesquisa ter sido realizada a partir da ampla temática que envolve mídia 

e educação (compreendendo questões relacionadas ao cotidiano da escola específica, desde 
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precarização laboral, regras de convivência, atitudes particulares de cada um dos professores, 

o desencontro intergeracional entre docentes e alunos, dentre outros temas), a discussão sobre 

o uso do celular esteve presente em todos os momentos. Não só esteve presente, mas muitos 

desses temas, principalmente as regras de convivência, o desencontro intergeracional e a 

judicialização da sala de aula, foram atravessados pelos tensionamentos diante do uso do 

celular em espaço escolar, sobretudo em sala de aula. No primeiro tópico deste capítulo, 

abordaremos a relação de poder e vigilância entre professor, aluno e regras/atitudes presentes 

na escola João de Barro frente ao uso do celular em sala de aula. 

Consideramos necessário, portanto, retomar a discussão sobre conceitos já trabalhados 

na introdução: o poder disciplinar e o poder próprio da sociedade de controle. Pois, estes 

dizem respeito não apenas a modelos específicos de exercício/produção de poder ou de 

práticas cotidianas dos sujeitos, mas nos contextualizam historicamente frente aos próprios 

modelos de sociedades. Contudo, apesar de utilizarmos marcas cronológicas, é importante 

ressaltar que esses poderes coexistem. Ou seja, apesar de observarmos o poder disciplinar 

mais enfaticamente nas sociedades modernas, ao longo dos séculos XVII e XVIII 

(FOUCAULT, 1999), ainda hoje podemos ver o seu exercício e força. Dessa forma, 

assumiremos a concepção de que um poder não toma bruscamente o lugar do outro, apesar de 

haver uma transição, não há uma ruptura, e assim são cedidos espaços para novas práticas e 

formas de subjetivações ainda mais eficientes. (RABINOW; ROSE, 2006). Sobre o poder 

disciplinar e essas transições, Foucault (1999) aponta que se trata de 

 
um poder modesto, que funciona a modo de uma economia calculada, mas 
permanente. Humildes modalidades, procedimentos menores, se o compararmos aos 
rituais majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do Estado. E são eles 
justamente que vão pouco a pouco invadir essas formas maiores, modificar-lhes os 
mecanismos e impor-lhes seus processos (FOUCAULT, 1999. p.143). 

 

Da mesma forma que observamos que há um jogo sutil de adaptações na transição do 

poder soberano para o poder disciplinar, como visto na citação anterior, também o podemos 

compreender no encaminhamento da sociedade disciplinar para a sociedade de controle. A 

Escola, por exemplo, instituição por essência de caráter disciplinar, se mantém em vigor em 

diferentes modelos de sociedade, como apresenta Portocarrero (2004):  
 
A idéia de espaço educativo corresponde à instauração de internatos –, quando se 
considerava que para educar era preciso isolar a criança num espaço ele mesmo 
transformador. Mesmo abandonando-se, mais tarde, o princípio de que era 
necessário o isolamento num espaço educativo para transformar as crianças, 
mantém-se, na escola, essa noção de espaço transformador, devido a suas divisões 
internas e à ordem por ele criada, através de seu caráter celular e serial. (2004, p. 
172) 
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Ao tecer sua teoria sobre a Sociedade Disciplinar, Foucault (1999) localiza ações 

cotidianas que interligam, de forma coercitiva e produtiva, poder-saber-corpo. Nesta tríade 

observamos um corpo que é ajustado no espaço e que sofre investimentos com o intuito de 

colher frutos da sua máxima utilidade. E assim, temos um poder que "se exerce de acordo 

com uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, os espaços, os movimentos." 

(FOUCAULT, 1999, p.118).  

A forma como o espaço é organizado pode ser percebida na escola como um exemplo 

da efetuação do poder disciplinar. A distribuição dos alunos em sala de aula (como no caso do 

mapeamento das carteiras onde cada um deverá sentar e a disposição das mesmas para que os 

professores possam ver todos de um ponto privilegiado), a divisão de séries e também de 

classes (no caso da escola João de Barro a divisão de classe é feita a partir do 

"enturmamento", como explicado anteriormente), a exigência do uso de uniforme e a 

hierarquia entre os que compõem a escola, fazem parte de um conjunto de normas que visa 

garantir a obediência dos alunos, fazendo com que o tempo seja mais produtivo e eficaz, 

transformando o espaço em algo útil e funcional. Dessa forma, a escola adquire a 

característica de ser “(...) um espaço fechado, recortado, vigiado em todos os seus pontos, 

onde os indivíduos estão inseridos num lugar físico onde os menores movimentos são 

controlados, onde todos os acontecimentos são registrados” (FOUCAULT, 2008, p. 174). No 

relato de duas professoras do curso, podemos perceber essa gestão do tempo/espaço/conduta: 
 
A escola não proíbe o aluno de beber água. A escola proíbe que o aluno saia o 
tempo todo das salas. Mas eles podem trazer o copinho, a garrafinha, eles podem 
encher quando secar, mas só às três e meia, que é a hora do intervalo (AN., 2016)  

  

Ou ainda na fala de outra professora: 
 

Na hora que toca para o fim do intervalo eles demoram muito. Eles criam várias 
estratégias. Quando sai um professor para entrar outro, eles aproveitam e saem. E aí 
a coordenação decidiu proibir. Com essa história de proibir, diminuiu também o 
pedido para ir ao banheiro ou beber água. Eu sou uma pessoa que vai muito ao 
banheiro. Então, quando eu vejo, eu tenho esse cuidado com o aluno também. Já a 
questão da água não (R., 2016) 

 

A partir da vigilância dos alunos, a equipe gestora e os docentes realizam esse tipo de 

controle. Um controle que é capaz de agir nas mais variadas moviment[ações] na escola: 

quem vai ao banheiro, quem vai beber água, quem não está em sala de aula, quem está usando 

o celular, etc. Sendo, portanto, a vigilância e o controle essenciais para manter o poder 

disciplinar e este, por sua vez, fundamental para a organização da nossa sociedade atual. “(...) 
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O poder e o saber produzidos pelas normas disciplinares são fundamentais para a organização 

burocrática. Em uma sociedade de instituições burocratizadas como a nossa, o poder 

disciplinar se desenvolve em todo tecido social” (KRUPPA, 1994, p. 102). 

Ou seja, para que tudo possa vigorar nos mínimos detalhes e os processos burocráticos 

se mantenham, são necessários os mecanismos de vigilância hierárquica, que ocorrem dentro 

das instituições próprias das sociedades disciplinares. Além da escola, podemos citar os 

hospitais, as fábricas e as prisões. Esse tipo de mecanismo garante, portanto, um controle que 

é minucioso e eficiente, na medida em que todos podem ter a função de vigiar e controlar 

(FOUCAULT, 2008). E, a partir disso, produz também uma sanção normalizadora sobre os 

corpos, que definem o caminho pelo qual “as instituições constituem seus próprios 

mecanismos de julgamento, pequenos julgamentos. A escola, por exemplo, funciona como 

um pequeno tribunal, com leis e infrações próprias para organizar as diferenças entre os 

indivíduos” (PORTOCARRERO, 2004, p. 174). 
De acordo com Foucault (1999) é, então, a partir das disciplinas que aparece a 

produção daquilo que é normal. O poder da norma passa a qualificar e também a reprimir um 

conjunto de comportamentos que escapa às leis já estabelecidas e as instituições acabam por 

criar um funcionamento próprio, onde fazem valer os seus pequenos julgamentos. A sanção é 

normalizadora porque as penalidades ou prêmios são distribuídos de acordo com as próprias 

leis da instituição, nesse caso a escola.  
 
Essa transcrição das existências reais de cada um funciona como um processo de 
objetivação e de sujeição, portanto de fabricação da individualidade celular, 
orgânica, genética e combinatória, que têm a norma e os desvios como referência. 
Foucault observa que, num sistema de disciplina, a criança é mais individualizada 
do que o adulto, o doente mais do que o homem são, o louco e o delinqüente mais 
do que o normal. Através da disciplina surge o poder da norma. O normal se 
estabelece, em vários campos, como princípio de coerção: no ensino, com a 
instauração de uma educação padronizada e a criação de escolas normais. 
(PORTOCARRERO, 2004, p.175) 

 

 E é assim, através da sanção normalizadora, que se padroniza a educação, 

homogeneizando processos de aprendizagem e os controlando através de exames.  
 
O fundamental na normalização disciplinar é a norma, e é em função dela que se 
estabelecerá e distinguirá o normal e o anormal. A disciplina é centrípeta, isola e 
circunscreve o espaço, concentra sua ação, regulamenta tudo ao seu redor e se apoia 
no detalhe para impedi-lo. O sistema de legalidade disciplinar funciona codificando 
o que é permitido e o que é proibido, incidindo, sobretudo, no que deve ser 
impedido e naquilo que é obrigatório (HECKERT; ROCHA, 2012, P. 87). 

Mas será que esse poder é ainda força imperativa nos dias atuais? Ou ele passa a 

dividir espaço com novas formas de poder? Segundo Deleuze (1992), na medida em que na 
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contemporaneidade se tem uma flexibilização na relação espaço-tempo, cria-se uma dinâmica 

muito fluida nos limites fronteiriços de espaço físico e virtual, por exemplo. Assim, 

instituições que se utilizavam da sua própria arquitetura (os espaços pensados para a 

vigilância e utilidade dos corpos) para o exercício do poder disciplinar, vão se tornando mais 

difusas, identificando que "estamos entrando nas sociedades de controle, que funcionam não 

mais por confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea." (DELEUZE, 

1992. p. 216). 

Fernanda Bruno (2013), em “Máquinas de ver, modos de ser”, chama atenção para a 

vigilância capilar e contínua que não necessita de uma arquitetura para ser colocada em 

prática. Ao contrário, ocorre através de pequenas máquinas (como as câmeras de segurança) 

ou tecnologias cibernéticas (que estão presentes em nossas vidas através dos computadores ou 

outros dispositivos, como no caso dos telefones celulares, com acesso à internet). Assim, 

público e privado vão perdendo suas fronteiras, fomentando também o rompimento da clareza 

de quem afinal de contas vigia e quem é vigiado.  

Seguindo essa lógica, na atualidade podemos perceber os atravessamentos do discurso 

midiático na construção dos sujeitos. Encontramos, por exemplo, o controle presente na 

gestão de tempo-roteiro dos programas de televisão. Da mesma forma, as redes sociais e os 

sites de informação, a partir da gestão de algoritmos que são desconhecidos para nós, mediam 

a nossa comunicação e acesso a informação de uma forma não neutra, promovendo seleções e 

descartes, tornando-se parte ativa da produção cultural. 

 
Na mídia, em especial na televisão e no rádio, apresentadores/as, jornalistas e 
repórteres têm gestualidades prescritas em sintonia com o tempo de cada programa, 
cronometricamente marcado; dispondo-se rigorosamente sobre o encadeamento de 
cada notícia, a inserção de imagens e de horários de propaganda, distribuídos em 
alguns minutos para um bloco do programa e intervalos de alguns segundos para os 
comerciais. Na televisão, os programas comumente são coloridos, curtos e prezam 
pela rapidez na mudança de assuntos que, frequentemente, são tratados em poucos 
minutos, mas costumam ser repetidamente exibidos. As notícias de destaque são 
veiculadas várias vezes nos telejornais nos diferentes horários, dia após dia, até 
serem substituídas por outras. (FURTADO et al, 2011, p.161) 

 

Toda essa articulação da mídia promove grandes transformações nas nossas formas de 

ser. E apesar de ainda enxergamos um cotidiano escolar muito parecido com o do século 

passado, há nessa instituição sujeitos inseridos em uma cultura que traz novos e potentes 

aspectos. Há novos elementos, como é o caso do celular, que representa uma grande 

mudança: a entrada física da mídia em sala de aula.  

O desencontro intergeracional entre professores e alunos não dá para passar 
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despercebido, mais do que isso, ele é observado a todo instante. A indisciplina, por sua vez, 

que antes era reprimida através de castigos rigorosos, hoje ganha lugar no discurso dos 

docentes como algo com o que eles têm a dificuldade de lidar. Tradicionalismo versus a 

exigência de novos métodos de se trabalhar a indisciplina em sala de aula foi um tema que 

ganhou destaque nos momentos das nossas discussões coletivas, onde os professores 

expuseram seus sentimentos diante dos conflitos vivenciados em suas rotinas e também as 

diversas estratégias que usam. A seguir, a fala de um professor de matemática e uma 

professora de história.  
 
Isso me angustia as vezes, porque eu fui educado de forma tradicional. Essa coisa de 
ficar cinco horas sentado... Vai ficar cinco horas mesmo e pronto. Então, eu ficava 
sentado lá, eu suportei isso, eu não fiquei traumatizado, em depressão. Hoje, a gente 
trabalha, a gente tem que se adaptar e "não sei o quê". Mas, meu Deus do céu, será 
que a gente tem que fazer tudo desse jeito também? Pelo amor de Deus, eu acho que 
a gente se preocupa muito em querer adaptar as coisa pra esses meninos, não se 
preocupa em cobrar deles a responsabilidade deles. Também tem que ter 
responsabilidade. Quando a gente joga o papel só pra nós, a gente puxa só pro nosso 
lado, a gente fica se martirizando: “ah, eu sou isso, sou aquilo”. Eu fico me 
martirizando “eu não sou bom professor porque minha aula é tradicional” (AL., 
2016)  

 

Eu tive bons professores tradicionais. Aliás, eles foram meus preferidos de história. 
A questão é que as vezes eu me lembro como aluna, porque eu era uma aluna que 
tinha muita reclamação por conversar, conversava muito, era uma aluna mediana e 
eu ia várias vezes ao banheiro, sempre fui. Então assim, é a coisa do cansaço mesmo 
e eles estão numa geração que tudo tá mais rápido, tem mais coisa interessante, tá 
acelerado e eles estão mais ansiosos. A geração deles é diferente da nossa (R., 2016)  

 

No segundo encontro do Módulo I (apresentado no primeiro capítulo), através de uma 

dinâmica “juventude de ontem x juventude de hoje”, onde o grupo de professores foi dividido 

em 2, cada um ficando responsável por escrever palavras que representassem as 

características de cada geração, muitas palavras na categoria “juventude de hoje”, trazia 

relação com a mídia, como: conectados, celular, internet, computador, jogos eletrônicos, 

redes sociais, etc. Foi interessante observar que nenhuma palavra ligada a mídia apareceu na 

“juventude de ontem”, nem mesmo televisão, vídeo game ou rádio. Nos chamou atenção 

também o fato das palavras sexualidade, violência, agitação em sala e alienados aparecerem 

apenas na “juventude de hoje”, como se essas fossem questões inauguradas na 

contemporaneidade, o que nos faz pensar em como “torna-se comum, na escola, a 

culpabilização da mídia pela má formação da infância e da juventude, pela exposição precoce 

à sexualidade, pela espetacularização da violência ou por sua própria perda de autoridade” 

(MIRANDA; SAMPAIO; LIMA, 2009, p.93).  Somente após provocarmos o grupo a pensar 

sobre o por quê de não terem colocado vídeo game ou televisão como parte importante da sua 
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relação com a mídia é que foram surgindo reposicionamento de olhares em relação a 

“juventude de ontem”. A seguir, na fala de duas professoras, as suas visões de como a mídia 

influencia na temática da sexualidade e interferiu em suas experiências juvenis: 
 
Essas informações que a mídia traz, botando esse assunto toda hora começou com 
Malhação 17 e a gente diz até assim “a Malhação veio pra esculhambar o negócio”. 
Porque foi pra nós, a nossa juventude, eu também fui adolescente no início da 
Malhação e foi a Malhação que começou a falar isso abertamente, E aí, para ver a 
Malhação naquele horário de 17 horas, a gente esperava, contava quando tinha 
horário de verão e achava massa, porque a gente ia sair mais cedo e dava pra pegar 
Malhação do início, porque a gente queria ver aqui dalí, porque ninguém tinha 
coragem de falar  (L., 2016). 
Eu me lembro da época da Malhação em 2000, que era a época que eu assistia, que 
tinha uma personagem que falava da virgindade e da perda da virgindade. E 
recentemente eu assisti uma novela, que é uma novela das onze, que teve várias 
polêmicas. Ou seja, dez quinze ano depois de malhação, nessa nova novela, os 
adolescentes, a menina do interior perdeu a virgindade ao dezesseis anos e a escola 
inteira soube e ainda brincaram com a cara dela, dizendo que virgindade era coisa do 
passado. Então, algo que há quinze anos pra gente era descoberta, algo que se 
contava alí só no ciclo de amizade, hoje não. Hoje é uma vergonha você ter uma 
idade X e ainda ser virgem (K., 2015). 

 

Nessas duas falas anteriores é possível compreender uma conotação negativa atribuída 

ao acesso à mídia quando atreladas a própria juventude das professoras após serem 

interpeladas pela equipe da pesquisa. Porém foi interessante perceber as opiniões múltiplas 

sobre o assunto e, sobretudo, entender que os professores construíam seus discursos 

dependendo do contexto. Por exemplo, um mesmo professor que em alguns momentos 

demonstrava ser contra o uso do celular em sala de aula, dependendo da situação, poderia ser 

a favor. 

No contexto contemporâneo, é muito interessante pensarmos como se dá a articulação 

dos procedimentos de controle na escola nos dias de hoje, tendo em vista que estas são 

instituições que não sucumbiram e continuam tendo grande relevância na formação de 

crianças e jovens, mas que se modificaram e têm seus espaços tomados por tecnologias.  

 
A crise das instituições constituídas na Modernidade como a escola, por exemplo, 
significa, na realidade, uma mudança de ênfase das práticas disciplinares de 
confinamento, enquadramento e vigilância para práticas do controle, centradas no 
movimento instantâneo, aleatório e reversível dos fluxos informacionais nas redes 
eletrônico-digitais planetárias. A produção da subjetividade passa, então, de formas 
determinadas, rígidas e centralizadas para uma multiplicidade difusa, aleatória e 
flexível de geração de subjetividades (MORAES;VEIGA-NETO, 2008, p.2). 

 

                                                      
17 Série veiculada pela TV Globo há 22 anos que tem como trama conflitos adolescentes vivenciados no 
ambiente escolar e familiar. A série conta com mais de 20 temporadas e ainda permanece no ar. 
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Como já discutido ao longo da presente pesquisa, pensar em escola na 

contemporaneidade é pensar em um aparelho que se mantém importante e influente no 

decorrer de um longo período histórico. Alguns estudiosos, a exemplo de Paula Sibilia 

(2012a), questionam a eficiência dessa instituição nos dias atuais ao identificarem uma crise 

gerada por uma incompatibilidade entre escola e “os corpos e as subjetividades das crianças 

de hoje. A escola seria, então, uma máquina antiquada; e, por isso, seus componentes e seu 

funcionamento são cada vez mais conflitantes com nossos jovens” (SIBÍLIA, 2012a, p.197). 

A autora levanta alguns questionamentos que identificam o quão complexa é essa crise e a 

importância de se pensar sobre ela:  
 
que tipos de organismos humanos, e que modos de ser ou estar no mundo, produziu 
a escola tradicional em sua época de auge? Essa localização histórica remete ao 
século XIX e a boa parte do XX (...) por que e para que nossa sociedade – ocidental, 
moderna, capitalista, industrial – se propôs, naquela época, a gerar esse tipo 
específico de corpos e subjetividades? (...) que tipos de corpos e subjetividades se 
criam hoje em dia, no despontar da segunda década do século XXI? E por quê? Para 
quê? (...) quais são os tipos de corpos e subjetividades cuja produção gostaríamos de 
estimular hoje em dia, pensando tanto em nosso presente como em nosso futuro 
enquanto sociedade? (...) que tipo de escola teríamos que implementar para 
concretizar tal projeto? (SIBÍLIA, 2012a, p. 196 e 197) 

 

A escola, que foi uma instituição importante para adequar e tornar úteis os sujeitos que 

outrora viviam em uma sociedade em efervescente crescimento urbano e industrial para então 

se atingir o “progresso universal”, vive hoje imersa em uma sociedade que tem outros planos 

e objetivos, com sujeitos que têm formas diferentes de ser e estar no mundo. Um indicativo 

dessas novas formas é apontado pelos avanços das tecnologias eletrônicas e digitais 

fortemente observados na atualidade (SIBILIA, 2012a). 

Na sociedade disciplinar, essa maquinaria acompanha características das diversas 

instituições onde “o confinamento territorial é a principal estratégia da disciplina. A disciplina 

concentra os corpos num espaço fechado, (...) destinando cada indivíduo a um lugar e a cada 

lugar um indivíduo”. (MORAES; VEIGA-NETO, 2008, p.4). Na sociedade de controle essas 

instituições se modificam e o poder que nela é exercido opera sem a necessidade de um 

espaço físico.  
 
Caberia deduzir, portanto, que a vigilância, o confinamento e as pequenas sanções 
que regiam aquelas instituições típicas dos séculos XIX e XX como a escola, a 
fábrica e a prisão, já não são mais necessários para nos tornar corpos dóceis e úteis. 
Tudo isso já não é fundamental – e, inclusive, sequer seria eficaz – para fazer de 
todos nós subjetividades compatíveis com os ritmos do mundo atual (SIBILIA, 
2012a, p. 209) 
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Pensando nesse ritmo do mundo atual, podemos exemplificar através do celular, por 

carregar “um mix de diferentes elementos de mídia, incluindo voz, vídeo, som, cor, imagens e 

animação (...) acesso à Internet de banda larga na palma da mão” (MORAES; VEIGA-NETO, 

2008, p. 2 e 3), aquilo que materializa a potência midiática que invade a escola.  
 
O indivíduo dócil, outrora forjado nas carteiras escolares, onde as regras de 
escolarização eram claramente definidas —conforme uma autoridade hierárquica e 
centralizada— cede lugar a um indivíduo flexível, engendrado em inúmeros 
impulsos momentâneos de conexão e em múltiplos contextos contemporâneos, onde 
não há fronteiras fixas e regras claras (MORAES; VEIGA-NETO, 2008, p.9). 

 

Na João de Barro o celular é uma temática antiga, que divide opiniões e formas de 

agir. Há alguns anos a equipe de professores e gestores da escola discutem e pensam em 

possíveis regras para o uso do celular por parte dos alunos em sala de aula. Em alguns 

momentos essa discussão foi levada até as famílias, em ocasiões como reunião geral de pais 

ou conversas individuais, como foi relatado pela diretora da escola em uma conversa informal 

quando perguntamos sobre o posicionamento dos pais dos alunos em relação ao uso do 

celular. No entanto, chama a atenção que até a presente pesquisa não havia tido com os 

estudantes, sujeitos/ assujeitados implicados no processo qualquer reflexão, de debate sobre o 

uso do celular durante as aulas. Como os professores têm opiniões diferentes a respeito dessa 

atitude, foi decidido em reunião do colegiado pela proibição do uso do celular em sala de 

aula, por acreditarem que essa era uma regra mais clara e possível de ser colocada em prática. 

Contudo, com o passar do tempo, os professores foram se flexibilizando de acordo com a 

situação, o que fez com que alguns acreditassem que o fato de não se cumprir sempre a regra 

atrapalhava e confundia o aluno em relação ao que podia ou não ser feito, como no caso do 

uso do celular em sala de aula. Percebemos, através dos relatos dos docentes e das 

observações feitas em sala, variadas atitudes quando a cena "aluno usando celular no 

momento da aula" entrava em ação: 

- não permite o uso; 

- permite o uso se o aluno já tiver concluído a atividade; 

- permite o uso apenas quando é para uma atividade pedagógica; 

- permite o uso por achar que o aluno atrapalhará menos a aula se, ao invés de estar 
conversando, estiver mexendo no celular. 

O que preocupa a escola enquanto ao uso do celular gira em torno de uma 

problemática principal, que supostamente se torna mais atenuante quando os alunos usam o 

celular no momento da aula: a indisciplina. Também foi mencionado, em um dia de curso, 
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que há a preocupação em relação ao risco de assalto no trajeto casa-escola-casa, porém, como 

este não apareceu como um fator relevante durante o processo do curso, nos apropriaremos da 

primeira. Por indisciplina, entendemos "como a irreverência que desacata as normas 

estabelecidas. Normas essas que se multiplicam com intensa velocidade, já que criadas a todo 

o momento que algo foge ao controle" (HECKERT; ROCHA, 2012, p.88). 

Muitas vezes os próprios docentes mediam a situação quando acontece o uso indevido, 

seja pedindo para que guardem os celulares, oferecendo um espaço da aula para que eles 

façam uso ou até fingindo que não estão vendo. Mas também há momentos em que pedem 

para os alunos se retirarem de sala e irem para a coordenação. A seguir, a fala de uma pessoa 

da equipe gestora mostrando a forma como o diálogo ocorre nesses casos: com o aluno, onde 

é apresentada a lei e também outros argumentos.   
 
Primeiro eu começo usando a lei. Depois o regimento da escola, porque tem também 
no regimento a questão do uso do celular. E terceiro, uso a questão do bom senso 
mesmo, do momento certo mesmo de usar. É como no banco, que a gente não pode 
usar no momento que a gente quer, entendeu? Tem que ter uma finalidade. Lógico 
que na sua casa o celular tem uma finalidade especifica, dentro da escola, se o 
professor tá permitindo, o uso do celular também tem uma finalidade especifica e 
que é aí, nesse momento, se ele tá usando para outra finalidade, vai atrapalhar a aula. 
Se é pra o aluno tá clicando, batendo papo com o colega, o espaço de sala de aula 
fica sem fundamento. Então, ele vai ficar vindo para ficar preso aonde? Em outro 
universo. Porque ele vai tá preso fisicamente aqui, mas com a cabeça em outro 
canto. Então é assim: quando o aluno vem com tudo, aí eu vou com tudo também, 
começando pela lei. Mas quando o aluno vem com: “não professora, é que...” [se 
justificando, abrindo espaço para um diálogo] aí a gente começa o processo inverso 
até chegar na lei (L., 2016). 

 

 Essa fala levanta muitos aspectos importantes. A forma como a lei é apresentada é um 

deles, mas esse será discutido no próximo tópico desde capítulo. Agora, nos deteremos a 

outras características importantes presentes nesse enunciado que apontam para como a 

entrada do celular na sala de aula tem “sacudido” a relações de poder e vigilância entre 

professores e alunos. 

Ao questionar sobre a possibilidade do celular permitir que o aluno não esteja presente 

na aula (embora esteja ali fisicamente), “ele vai ficar vindo para ficar preso aonde? Em outro 

universo”, denota o impasse vivido hoje pela escola, um aparelho próprio da sociedade 

disciplinar, que vê uma de suas funções, a vigilância e o controle sobre os corpos, ameaçada 

por um dispositivo que permite que as paredes das salas de aula sejam barreiras fáceis de se 

romper.  Com o uso do celular, o professor não sabe exatamente aonde o aluno está ou o que 

ele está acessando. O docente passa a não ter mais o controle sobre a sua sala o tempo todo. A 

seguir o exemplo de uma jovem professora que tem um bom diálogo com os alunos, que usa o 
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telefone celular como ferramenta pedagógica e que media conflitos que surgem, mas que, 

mesmo assim, vive situações que identificam a nova forma dos jovens estarem na escola hoje. 

Uma forma que não deixa mais claro o limite entre dentro e fora.   
 
Às vezes eu tento fazer aquele pequeno plano B de planejamento e digo: “peguem o 
celular. Vamos lá pesquisar isso aqui”. Às vezes, é uma palavra mais difícil ou até 
uma coisa besta. Eu digo “vixe, esqueci isso! Como é mesmo? Vamos procurar. 
Quem é que vai atrás de achar?”. Para assim eles terem o hábito de procurar. Aí eles 
vão atentando pra essas coisas. Mas às vezes você está aqui falando o conteúdo e 
cinquenta estão interessados, mas tem um que está “viajando”, e está ali no celular e 
você não tem noção de que ele está vendo o último clipe da Byoncé. Ele não está 
assistindo a sua aula. Eu já vivi em sala de aula o caso de uma menina que estava 
participando e do nada ela olhou para o celular e levantou a cabeça chorando, 
porque o namorado terminou com ela pelo whatsapp. Essas coisas acontecem na sala 
de aula (K., 2016). 

 

Uma outra face dessa fronteira dentro-fora agora pouco definida, é a forma como as 

relações entre professores e alunos acontece também em territórios virtuais e como isso 

parece não ter ainda uma forma definida ou pode gerar alguns tensionamentos que, por serem 

novidades, são observados como situações difíceis de se administrar. Os professores que 

possuem perfil na rede social facebook, por exemplo, ficam na dúvida sobre como administrar 

as solicitações de pedidos de “amizade” dos seus alunos. Alguns aceitam, outros não e há 

também quem criou 2 perfis diferentes, um para aceitar alunos e outro os demais. A seguir 

trechos de algumas falas de diferentes professores, homens e mulheres com idades distintas, 

que mostram como os professores da João de Barro estão lidando com o borramento de 

fronteiras entre público e privado que alguns usos do Facebook provoca: 
 
Tem professor aqui que tem rede social, compartilham com os estudantes, eu não 
faço isso, eu prefiro assim, mas o facebook, eu acho interessante. Antigamente, por 
exemplo, eu não aceitava estudante. Porque estudante também comenta em tudo que 
é foto, até nas inoportunas. Mas aí tem umas informações importantes, sobre a 
educação, sobre estímulo, que a gente vê na internet e eu compartilho muito. Só que 
meu público-alvo é atingir os estudantes, aí como é que eu ia fazer isso sem ter os 
estudantes na minha página, né? Então fiz uma “limpa” no meu facebook com as 
coisas mais pessoais, deixei só no meu instagram e no whatsapp. E sempre, 
conscientemente, vejo o que é que a galera tá compartilhando, se aquela informação 
que é relevante pra ela, né? (K., 2016). 
 
Eu fiz um perfil no facebook e os alunos começaram a me adicionar e eu ia 
aceitando. Mas eu sou da história e muitos dos meus amigos também. Então, nos 
meus posts, tenho certas liberdades e eu não sou a favor de restringir porque eu acho 
que se é uma rede social e tá lá pra quem quer ver e quem não quer ver fecha ou não 
posta. A questão é que uma vez a coordenadora de uma outra escola que eu 
trabalho chegou e falou. E eu tinha criança, e as mães que começaram a me 
adicionar. Eu sentia um pouco de invasão. O que eu resolvi foi: peguei a minha vida 
íntima e coloquei num espaço, peguei minha vida pessoal e coloquei num outro. 
Porque, realmente, às vezes tem foto minha de biquíni, tem foto em bar e, às vezes, 
amigos meus postam coisas que eu não gostaria nem que as mães dos meus alunos 
nem meus alunos ficassem comentando sobre a minha intimidade. Então, assim, no 
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outro espaço [aberto para os alunos] eu coloco notícias do meu trabalho ou coloco as 
fotos que eu quero que eles vejam. Só que aí aconteceu outro problema. Quando eu 
criei a estratégia de colocar notícia de jornais e, como eu tenho uma postura um 
pouco pra esquerda, então eu colocava aquele diferencial, aquilo que eles não vão 
ver no Jornal Nacional, eles não curtiam. Mas se eu colocar qualquer foto minha, 
tem 100 curtidas, 200 curtidas, 1000 comentários. Então eu comecei até a evitar 
colocar fotos minhas pra não ficar me expondo. E aí, meio que morreu o meu 
facebook.(risos). Também já aconteceu uma situação bem chata. Eu já entrei em 
atrito com alunos e um até me decepcionou bastante. Foi bom e foi ruim. Foi bom 
porque eu conheci um pouco a realidade deles. Mas vi que eles têm uma realidade 
muito ligada a religião, e eu, durante muito tempo, me afastei da religião, tinha um 
certo preconceito. E aí eu vi um aluno que eu gostava muito ficando extremamente 
incomodado com a minha foto e justo com a minha foto que era de uma campanha 
contra a homofobia. E aí ele começou indiretamente a ficar criticando e eu fui me 
decepcionando porque eu fui percebendo que aquele aluno, na verdade, era 
homofóbico (R., 2015). 
  
Já aconteceu, com uma turma que eu acompanho mais de perto, de ver uma situação 
que eles pegaram foto de um professor que tá com dois colegas na mesa e fazer 
comentários, já supondo relações homoafetivas e isso virar uma brincadeira. E eu 
peguei e levei pra sala pra discutir o que significa pegar a imagem de alguém e 
começar a supor coisas e usar essa imagem. Eu falei: ‘-Qual o trabalho que vocês 
tiveram de ir lá, abrir o facebook do professor, salvar a foto no celular, passar por 
whatsapp pra comentar’. E foi uma pessoa que eu não esperava que fez esse tipo de 
coisa, e aí gerou uma confusão na sala sobre quem tinha culpa e quem não tinha. Eu 
disse: (...) ‘-Vocês queriam que eu usasse a imagem de vocês, pra tá fazendo 
brincadeiras?’ E aí, eles tiveram consciência naquele momento, mas depois 
começaram a usar a imagem (AR., 2015). 

 
Uma turma com a qual eu me afino muito pediu meu whatsapp para me mandar 
mensagem. Eu não dei. Eu disse:  ‘-Depois, depois’. Assim, vou adiando. Eu não 
vou dizer assim ‘não!’. Vou dizer ‘depois, depois’. Às vezes acho que eu sou 
medroso demais e tenho essa privacidade tão severa (E., 2015). 

 

Os trechos anteriores mostram o quanto essa novidade, o território do mundo virtual, 

acaba abarcando também as relações professor-aluno e influenciando sobre: 

- questões que estão para além das que antes os professores tinham que dar conta. Pois, o que 

acontecia dentro dos muros da escola marcava o que era papel do professor. Hoje, com as 

redes sociais virtuais a relação se estende e as trocas se ampliam;  

- da mesma forma, os horários de trabalho dos docentes também passam a se entender ao 

exercerem uma função pedagógica mediada através das redes sociais virtuais (administração 

de trabalhos em grupo pelo whatsapp, compartilhamento de discussão de textos no facebook, 

etc) 

- afinal, o que é permitido e o que é proibido nessa relação? 

 Trata-se de um fenômeno contemporâneo, vivido coletivamente e que precisa ser 

colocado em pauta. Muitos dos professores que participaram da pesquisa não sabiam, por 

exemplo, que seus colegas de profissão estavam vivendo situações semelhantes. Ao longo do 

curso observamos que os professores foram mudando suas opiniões diante dessa questão, 
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aqueles que eram bastante inflexíveis, ao ouvir as opiniões dos colegas, foram enxergando 

outras possibilidades. Outros que já vinham em um processo de fazer “combinados” com a 

turma ou de permitir o uso em alguns momentos, trouxeram novas ideias para incluir o uso do 

celular em alguma atividade escolar, como pode ser visto no relato a seguir: 
 
Eu tô num processo de mediação entre proibir e às vezes tomar quando chega um 
ponto. Por que a regra que estabeleci com eles no primeiro dia foi: é proibido o uso 
de celular dentro da sala de aula com exceção de alguns momentos. Ai eu expliquei 
que esses momentos serão quando o uso do celular for para fins educacionais. Esse 
uso é um projeto que eu tô começando no terceiro ano [do Ensino Médio] de passar 
atividades e eles usarem os celulares para resolverem essas atividades. E quando os 
alunos fogem de utilizar o celular para outros meios, eu tomo e tiro ponto. Aviso no 
primeiro momento para guardar, mas se não continuar eu realmente tomo. Porque 
não é só o celular, é o fone para ouvir música também. Só que nos últimos tempos 
eu volte a ser a aluna e estou vivendo o outro lado, porque eu uso celular. (R., 2016) 

 

A problemática do uso do celular muitas vezes é apontada pelos professores como 

algo que aumenta a indisciplina ou a dispersão, mas também faz surgir outras questões 

importantes. Observamos que na escola João de Barro, práticas de vigilância e controle são 

mútuos, visto que muitas vezes os professores também se sentem vigiados por seus alunos via 

redes sociais e aplicativos.  Na relação entre permitir e proibir o uso do celular, as leis são 

utilizadas para justificar a prática da proibição. No tópico seguinte, via discussão sobre uso do 

celular em sala, nos deteremos sobre a forma como a lei entra nos muros da referida 

instituição e fomenta o processo de judicialização da escola.   

 

4.2. O celular e a judicialização da escola 

Como visto no tópico anterior, na obra de Foucault (1999) podemos observar que a 

escola, assim como as variadas instituições disciplinares, produz relações de poder. Na escola 

pode-se, através do modelo pedagógico e do conjunto de regras criadas para orquestrá-lo, 

efetuar a disciplinarização dos sujeitos, modificando e construindo relações entre corpo-

espaço.  
 
(...) a escola foi a instituição moderna mais poderosa, ampla, disseminada e 
minuciosa a proceder a íntima articulação entre o poder e o saber, de modo a fazer 
dos saberes a correria (ao mesmo tempo) transmissora e legitimadora dos poderes 
que estão ativos nas sociedades modernas e que instituíram e continuam instituindo 
o sujeito (VEIGA-NETO, 2007, p. 114). 

 

Na micropolítica do cotidiano, as normas integram todas as práticas, nos colocando 

em construção, enquanto sujeitos, a partir dos eixos ser-saber, saber-poder e ser-si 

(FOUCAULT, 1999). Nesse processo, a escola se torna um dos múltiplos espaços de 
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subjetivação da nossa sociedade. A partir desse pensamento e localizando o regime disciplinar 

diluído também na prática discursiva midiática, podemos observar mídia e escola em um 

ponto de interseção. 
 
Tanto a escola quanto a mídia atuam no campo da subjetivação, pois buscam 
estabelecer uma ingerência sobre a relação do sujeito consigo mesmo. Assim, da 
mesma forma que historicamente a escola se constituiu como espaço de 
disciplinarização e de resistência, os modos de subjetivação presentes na relação 
com a mídia também se encontram marcados por estes lugares. (MIRANDA; 
SAMPAIO; LIMA, 2009, p.97) 

 

A partir dessa interseção, surgem questionamentos. Será que o regime disciplinar 

escolar ainda atua da mesma forma sob os corpos juvenis que estão, agora, inseridos em um 

contexto múltiplo, fluido e conectado? Encontramos uma importante pista na João de Barro 

sobre como a escola tem lidado com as mudanças provocadas em seu espaço, a partir das 

novas formas de ser dos jovens. Através dos nossos diálogos sobre mídia e escola, 

especialmente sobre a entrada do celular em sala de aula, observamos que é constantemente 

buscado o auxílio em leis e no discurso jurídico para se autorizar algumas regras. Isso 

significa que a escola está transferindo uma responsabilidade que antes era resolvida via 

poder disciplinar, para a esfera jurídica. Nesse processo entende-se que há “uma busca social 

contemporânea de transformar as tensões em disputas jurídicas” (SILVA et al, 2015, p.225).  

Na contemporaneidade saberes e práticas de instituições como a escola começam a 

perder força uma vez que se tem uma capilarização do poder judiciário. Dessa forma, a 

função do tribunal começa a atingir espaços aonde antes ela não chegava (SILVA et al, 2015). 

A lei que regulamenta o uso do celular e a lei do bullying 18 são exemplos nos dias atuais que 

podemos citar para compreendermos a forma como as nossas relações, em especial aqui a 

relação escola-estudante, tornam-se judicializáveis, na medida em que abrem cada vez mais 

espaço para a normalização do Direito e também judicializantes, na medida em que usam o 

discurso jurídico para mediar situações cotidianas. 
 
A judicialização ocorre atrelada à difusão do recurso ao Poder Judiciário para 
mediar, regrar e punir os efeitos dos desacordos nos contratos do cotidiano das 
existências, no plano das normas sociais também. Não se trata apenas de mera 
“intromissão” do Judiciário em nossas vidas, já que ele ocorre por encomendas de 
diferentes atores sociais, por transformarmos as nossas relações, que poderiam ser 
de forma mais direta, em relações terceirizadas, por meio das figuras do juiz, do 
advogado, dos promotores, entre outros operadores jurídicos. (SILVA, C. F. et al, 
2015, p.225) 

                                                      
18 Lei Nº 13.185, de 6 de novembro de 2015, que entrou em vigor no início de 2016 e determina o que 
caracteriza o bullying, além da orientação de um Programa que visa a capacitação de docentes e equipes 
pedagógicas para implementar ações de prevenção e solução do problema, assim como a orientação de pais e 
familiares, para identificar vítimas e agressores. 
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Nessa busca de relações terceirizadas nos deparamos com a perspectiva de 

judicialização de procedimentos pedagógicos e observamos que “faz parte da economia do 

poder na atualidade a multiplicação do papel da magistratura e, principalmente, a 

multiplicação da função judiciária no corpo social. O que hoje se observa é a multiplicação 

dos objetos judiciáveis” (LOBO, 2012, p.29).  

Nesse jogo de poder presente nas escolas durante a construção e manutenção de 

algumas normas, se faz visível professores e equipe gestora estabelecendo, em nome dos 

alunos, as regras que deverão ser cumpridas por estes. Além disso, surge outra problemática: 

o distanciamento entre as leis jurídicas e a realidade específica de uma determinada escola.  
 
O que ainda se pode observar é que as políticas estatais pouco dialogam com as 
experiências concretas de profissionais, crianças e jovens, homens e mulheres que 
criam cotidianamente estratégias para fazer valer ou inventar direitos sociais. As 
políticas estatais falam em nome dos sujeitos, sobre a ação dos sujeitos; nas escolas 
os profissionais falam pelos/sobre os estudantes e seus familiares, e o que vemos é 
uma reduzida interlocução com os sujeitos concretos e suas experiências e 
demandas. (HECKERT; ROCHA, 2012, P. 85 e 86)  

 

É interessante observar que esse pouco diálogo leva a lógica judicial a muitas vezes, 

como no caso do uso do celular em sala de aula, responder um conflito que surge no próprio 

território escolar, ou seja, é um “aparato jurídico sendo acionado para intervir em conflitos 

que emergem no chão da escola e/ou para esclarecer dúvidas, muito mais quanto aos deveres 

não cumpridos do que com relação aos direitos sociais não garantidos” (HECKERT; 

ROCHA, 2012, p.89). Mas em nome de que essa “ajuda” é solicitada? 
 
A lógica judicial passa a permear o cotidiano escolar, ofertada e requisitada, 
principalmente, para manter a ordem. Utilizando-se de ameaças de punição, 
intensifica-se a criminalização de ações que interrogam as práticas instituídas, 
forjando-se políticas do medo e do controle do suposto risco social. Neste processo 
de judicialização vemos que o foco das ações tem incidido em ações consideradas 
como da ordem da indisciplina e da violência. (HECKERT; ROCHA, 2012, p.89) 

 

Contudo, a partir do momento em que se utiliza de leis para estabelecer a ordem, 

processos inventivos de soluções para situações do dia a dia, passam a perder força.  
 
Deve-se ter em perspectiva que a criminalização das condutas cotidianas, a 
judicialização da vida não seja a aposta única e intensiva que fazemos, em tempos 
sombrios e inflacionados de subjetividades reacionárias, ávidas por clamores 
punitivistas e por posturas fundamentalistas como essas formas de viver fosse dar 
conta das tensões de uma sociedade cada vez mais complexa (SILVA, C. F. et al, 
2015, p.227 e 228). 



80 
 

Mesmo compreendendo que cotidianamente mediar conflitos não é uma tarefa fácil e 

que ainda é algo novo o que é provocado na relação professor-aluno através do uso do celular 

na sala de aula, acreditamos que colocar tal problemática em pauta é importante para 

mobilizar reflexões e possíveis mudanças. Muitos dos professores que participaram da 

pesquisa não sabiam, por exemplo, que seus colegas de profissão estavam vivendo situações 

semelhantes. “E é fundamental evidenciar que o processo de judicialização da sociedade 

chega à escola como alternativa para velhos e novos problemas (...) para o cumprimento da 

estressante jornada solitária de trabalho” (HECKERT; ROCHA, 2012, p.88).  

Anteriormente (no primeiro tópico deste capítulo) apresentamos a fala de uma pessoa 

da equipe gestora que mostra a forma como a escola tem se apropriado da lei do uso do 

celular para intervir no diálogo com os alunos. Trazemos a fala novamente aqui: 
 
Primeiro eu começo usando a lei. Depois o regimento da escola, porque tem também 
no regimento a questão do uso do celular. E terceiro, uso a questão do bom senso 
mesmo, do momento certo mesmo de usar. É como no banco, que a gente não pode 
usar no momento que a gente quer, entendeu? Tem que ter uma finalidade Lógico 
que na sua casa o celular tem uma finalidade especifica, dentro da escola, se o 
professor tá permitindo, o uso do celular também tem uma finalidade especifica e 
que é aí, nesse momento, se ele tá usando para outra finalidade, vai atrapalhar a aula. 
Se é pra o aluno tá clicando, batendo papo com o colega, o espaço de sala de aula 
fica sem fundamento. Então, ele vai ficar vindo para ficar preso aonde? Em outro 
universo. Porque ele vai tá preso fisicamente aqui, mas com a cabeça em outro 
canto. Então é assim: quando o aluno vem com tudo, aí eu vou com tudo também, 
começando pela lei. Mas quando o aluno vem com: “não professora, é que...” [se 
justificando, abrindo espaço para um diálogo] aí a gente começa o processo inverso 
até chegar na lei (L., 2016). 

   

Aqui percebemos como de fato a lei é chamada no momento em que é necessário 

assumir uma posição (nesse caso sempre da proibição), seja logo no início da conversa (com 

aqueles alunos que são mais resistentes a aceitar a regra) ou ao final (com os estudantes mais 

abertos para o diálogo). Outro caso foi observado e registrado no diário de campo de uma 

pesquisadora em um dia que estava fazendo observação na sala da coordenação. 

 
Um aluno e uma aluna chegaram a coordenação porque estavam usando celular em 
sala de aula. Segundo o que os alunos contaram, entre a mudança de aula e 
professores, eles, assim como a maioria da sala, estavam usando o celular, mas o 
professor chegou e mandou guardar o celular. Só que a sala estava com muito 
barulho e não conseguiram ouvir a ordem, só escutaram quando o professor falou: 
“Você e você, saiam de sala”. Olharam para o professor interrogando o motivo, ao 
que foram respondidos: “Usando celular em sala”. A coordenadora explicou que 
eles podem até usar enquanto estiver ocorrendo a troca de professor, mas, assim que 
o professor chegar em sala, devem guardar os celulares. Acrescentou que o grande 
problema é que eles fazem do celular uma parte do corpo: não largam o celular. 
Além disso, a coordenadora ratificou que o uso do celular em sala de aula é proibido 
por lei, alegando que se o professor quisesse denunciá-los era possível, nem que os 
pais tivessem que assumir o processo. Enquanto falava, anotava a ocorrência no 
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livro em que contabiliza advertências e suspensões, em que, a partir de três 
advertências acumuladas, costuma-se chamar os responsáveis ou pais do aluno. 
Depois disso, os alunos foram levados para a biblioteca para, no momento da aula, 
realizar alguma atividade passada pelo professor (N., 2015). 

 

Esse caso específico nos mostra o quanto a necessidade da presença do discurso 

jurídico retira a possibilidade de discutir e repensar com os alunos e professores sobre o 

fenômeno em si, que acontece naquele território. “O que chama atenção neste cenário é que 

no lugar de tomar tais tensionamentos como analisadores dos modos de formar e gerir a 

escola, o afrontamento à ordem estabelecida tem sido tratado como problema médico, jurídico 

ou problema de polícia.” (HECKERT; ROCHA, 2012, p.89). 

 
Se buscamos transformações, essas não se realizarão no texto das leis ou nos 
programas de capacitação docente dissociados do que se passa no cotidiano de 
trabalho nas escolas. A questão não está na ordem da pedagogização da escola, na 
generalização de metas e controles, senão no exercício do pensamento que nos 
convoca a um plano de acolhimento às turbulências, pelas análises que favorecem 
escolhas e experimentações na luta permanente que cria um comum. (HECKERT; 
ROCHA, 2012, p.92). 

 

 Ou seja, na medida em que se pensar sobre a própria forma de governo presente na 

escola, é que os desafios poderão ser verdadeiramente trabalhados. Na medida em que uma 

lei, que é totalmente distante da realidade específica enfrentada hoje pelas escolas, vigorar 

para atender as dificuldades que lá existem, o problema se perpetuará. Adiante, na fala de um 

professor temos a condição de compreender o quanto essa discussão pode ser rica e o quanto a 

proibição justificada apenas pela lei se esvazia em seu próprio sentido.  

 
Eu não sou contra o fone de ouvido. Não me incomoda. Eu chamo a atenção porque 
a escola tem um código de ética, há o regimento da escola. E a lei também diz que 
eles não podem usar o celular, né! Então, se eu deixar, eu vou errar com os próprios 
colegas, porque essas coisas estão todas no código de ética e na lei. Mas eu não me 
incomodo. Porque eu também gosto muito de ficar escutando música (AL., 2015). 

 

Na João de Barro percebemos que os professores utilizavam a lei do celular para 

justificar a proibição, mas também utilizavam outros argumentos com os alunos. Além disso, 

alguns incorporavam o celular como recurso pedagógico em suas aulas. Porém, percebemos 

que a questão do uso do celular vai para além da forma como aquele aparelho pode atrapalhar 

ou colaborar com a aula. Os afetamentos provocados pelas redes sociais virtuais, por 

exemplo, são desdobramentos desse uso, pois estas passaram a ser cada vez mais utilizadas a 

partir da facilidade do acesso via telefone celular.  
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Teve um aluno que bateu umas fotos minha. Aí, eu disse: ‘- Você bateu fotos?’. Ele 
disse que sim e após ele me mostrar pedi para que apagasse e disse pra ele: ‘Você 
sabe que se usar minha foto pra fazer alguma coisa, pra postar em alguma rede, dá 
processo. E para nós ficarmos amigos, como nós somos até agora, você vai bater 
foto de uma menina, do seu colega, da sua mãe, do seu pai... Assim é melhor pra 
você’. Só que eu não sei se isso foi certo ou não. Não sei se fui muito radical (E., 
2015). 

 

Na escola pesquisada não existe uma regra específica sobre o professor aceitar ou não 

os alunos em seus perfis nas redes sociais virtuais, essa é uma decisão pessoal. Mas será que o 

fato de não existir uma regra ou uma lei que sustente qual a medida correta a ser tomada em 

situações desse tipo não é o suficiente para deixar os docentes sem conseguir assumir um 

posicionamento? Será que a judicialização, nesse caso, não é uma forma de ainda sustentar 

uma maquinaria disciplinar que necessita de enquadrinhamentos? 

Apesar da judicialização atestar um caráter disciplinar, antes mediado por castigos, 

hoje por leis, “é possível pensar outras maneiras de luta e de agonística, as quais apostem 

mais na ética dos encontros do que nas leis” (SILVA, C. F. et al, 2015, p.229).  

A seguir, apresentaremos detalhes sobre o IV módulo do curso, que foi realizado em 

dois dias e onde discutimos especialmente sobre as leis em território nacional que regulam o 

uso do celular em sala de aula.  

 

4.2.1. Mesmo problema, soluções diferentes 

Durante a realização do IV módulo do curso 19, propomos aos professores a discussão 

sobre uso e desuso do celular em sala de aula. Neste momento, estive a frente da construção e 

da mediação do módulo, pois o mesmo tinha uma temática muito importante para a presente 

dissertação.  

Pensamos em provocar essa discussão porque nos módulos anteriores percebemos que 

a lei em vigor no estado do Ceará sobre o uso do celular em sala de aula era muitas vezes 

comentada pelos docentes como justificativa utilizada para explicar para os alunos sobre o 

posicionamento da proibição. Anteriormente, em nota de rodapé no primeiro capítulo (tópico 

1.3), apresentamos a lei, mas vale ressaltá-la para discussão aqui proposta: LEI Nº 14.146, DE 

25.06.08 20 - Art. 1º: “Ficam os alunos proibidos de utilizar telefone celular, walkman, 

discman, MP3 player, MP4 player, iPod, bip, pager e outros aparelhos similares, nos 

estabelecimentos de ensino do Estado do Ceará, durante o horário das aulas”. Esta lei, em 

                                                      
19 Ver primeiro capítulo – tópico 1.4 
20 Disponível em: https://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2008/14146.htm  

https://www2.al.ce.gov.br/legislativo/legislacao5/leis2008/14146.htm
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vigor desde de 2008 e sem nenhum projeto de lei para alterá-la, se faz valer para alunos de 

escolas públicas e privadas.  

Antigamente, há cerca de 2 anos, a lei ficava exposta nas paredes da João de Barro. 

Pensando nisso e na forma como hoje ela ainda é utilizada (presente no diálogo entre 

professores e alunos), preparamos uma sala repleta de leis pregadas das paredes. Além da 

citada acima, também estavam dispostas leis de outros estados, (algumas mais antigas, outras 

mais recentes) e projetos de lei com suas justificativas para modificar decretos que têm o 

mesmo posicionamento do que o está em vigor no nosso estado atualmente, ou seja, o da 

proibição.  

Logo que entraram na sala, pedimos para que eles deixassem seus celulares em uma 

caixa localizada no meio do círculo de cadeiras onde nos sentamos. Esse pedido gerou um 

certo desconforto, mas que foi apresentado de uma forma descontraída. Alguns diziam que 

não iam conseguir, outros falaram que tinham que ficar com o telefone porque alguém da 

família poderia ligar, outros garantiram que não teria problema algum que o celular ficasse 

todo o tempo na caixa. Ao longo do dia alguns aparelhos vibraram e eles ficaram bastante 

curiosos para saberem o que poderia ser ou de quem era o celular. Alguns foram até a caixa 

para checar se não era algo importante e urgente. Fizemos isso porque queríamos propor uma 

sala de aula ajustada de acordo com a lei em vigor no Ceará. Em seguida, os professores 

ficaram circulando pela sala e muito interessados pelas leis que estavam na parede, lendo-as 

em silêncio. 

Os docentes não conheciam os diferentes posicionamentos dos diversos estados e 

ficaram interessados na forma como alguns trabalham a mediação: 
 
Eu achei interessante que tem algumas leis que permitem e tem lá especificado ‘para 
fins pedagógicos’ e acho que essas leis também têm que valer para os professores. 
Eu posso querer usar o celular, um mp3 ou algum equipamento. Acho que se a lei 
vale para os meus alunos, a lei também vale para mim e vice-versa (P., 2016). 

 

Ao mesmo tempo, também compreenderam que esta não é uma problemática local e 

“todo mundo tem o mesmo problema, mas jeitos diferentes de resolver” (citação presente no 

fanzine). A seguir a imagem de uma página do fanzine (que foi feito dois módulos seguintes a 

este) produzido pelos professores onde eles quiseram retratar este dia do curso:  
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Página do fanzine sobre uso do celular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: fanzine construído pelos professores (2016) 
 

Durante o primeiro dia de curso deste módulo, ao falarmos sobre as leis, duas coisas 

nos chamaram atenção: o que os professores da João de Barro pensam sobre as leis e a 

justificativa dada sobre o porquê de eles acreditarem que a proibição é necessária em alguns 

casos. 

 A respeito das diversas leis apresentadas, os professores demonstraram bastante 

interesse naquelas que permitem o uso, desde que seja para fins pedagógicos, a exemplo do 

estado do Pernambuco 21, pois argumentaram que “esta é uma realidade que não dá para 

mudar, não dá pra ficar lutando contra isso. Se atrapalha, se proíbe; se ajuda, se usa. Tudo isso 

                                                      
21 A lei Nº 15.507, de 21 de maio de 2015, deixa claro no seu art. 1º:   
“Fica proibido o uso de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos nos estabelecimentos de ensino 

públicos ou privados, no âmbito do Estado de Pernambuco, nos seguintes termos: 
I - nas salas de aula, exceto com prévia autorização para aplicações pedagógicas”. Fonte: 

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15507&complemento=0&ano=2015&tip
o  

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15507&complemento=0&ano=2015&tipo
http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=1&numero=15507&complemento=0&ano=2015&tipo
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com mediação e ajuda do professor” (P., 2016) – fala de um membro da equipe gestora da 

escola. 

Os professores observaram também que as leis que proíbem não dão uma solução para 

o que fazer com o problema, nas palavras de um docente: “reparei que as leis proíbem, mas 

nenhuma delas diz o que a gente deve fazer, como a gente deve lidar com isso no dia a dia, 

porque acontece [o uso do celular]. E aí é muito fácil só proibir” (A., 2016). 

 Consideramos que esta foi uma reflexão importante, pois tira das mãos da lei e 

devolve para a escola a sua capacidade de compreender o que, naquele território específico, é 

possível se fazer, ou seja, como a própria João de Barro pode pensar e decidir sobre isso. 

Recentemente a escola retirou das paredes a lei que antes ficava exposta, com a justificativa 

apresentada por uma pessoa da equipe gestora: 
 
Temos perfis diferentes de professores, de aluno também. Aí a gente tem que 
trabalhar com essa diversidade. Por exemplo, a gente tem professor que não permite 
e outros permitem. Logico que o trabalho que a gente tá desenvolvendo aqui é para 
que essa mídia se aproxime mais do professor. O uso dela, o trabalho dela em sala 
de aula e nós da coordenação, junto com os professores, estamos em processo de 
aprendizado constantemente. Mas também precisamos respeitar todos. Então a regra 
aqui dentro da escola tem que ser uma mediana que atenda o máximo de professores 
possível e de alunos também. (L., 2016) 

 

Sobre a justificativa para o uso da lei em alguns momentos, os professores nos 

apresentaram dois motivos: 

- a falta de maturidade dos alunos. Como expressado por uma professora que recentemente 

voltou a estudar na universidade, para realizar uma nova graduação: “na universidade tem a 

liberdade. Mas aí você precisa de um amadurecimento. Aí lá se você não quiser copiar, você 

bate a foto, você grava a aula do professor, você pode filmar a aula do professor” (R., 2016). 

Vários professores tiveram a mesma opinião de que os alunos não têm maturidade suficiente 

para gerir esse acesso, pois, em momentos inadequados, tiram fotos, conversam pelas redes 

sociais, escutam música, etc.  

- a questão cultural, que ainda não se faz identificar que seja possível saber quando se deve ou 

não usar o celular, como se essa fosse uma atitude ainda sem vontade de limite.  
 
Eu acho que estratégia quanto ao uso do celular é uma questão muito cultural. Agora 
eles são incapazes disso, de entrar na sala de aula e desligar o celular. O ideal seria 
isso. E depois da aula, pelas galerias, aí sim, eles poderiam ficar com o celular. Mas 
para fazer isso eles têm que adquirir essa cultura. E pra isso acontecer ainda vai 
perturbar muito. Por isso que tem que fazer isso aí [sobre utilizar a lei]. (A., 2016) 
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 Alguns professores corroboraram com essa justificativa por acreditarem que, em um 

contexto mais amplo, abrangendo inclusive adultos, a sociedade ainda não está preparada para 

a liberdade do uso.  

 Durante o segundo dia deste módulo do curso, nos inserimos em um sábado de 

planejamento pedagógico para dar continuidade à discussão iniciada no primeiro, ou seja, 

abordamos, juntamente com os professores inseridos no curso e outros professores da João de 

Barro, questões relacionadas à judicialização da escola via proibição do uso do celular. Assim 

como no primeiro dia, apresentamos diversas leis e iniciamos a nossa roda de conversa. Por 

ter mais professores presentes, o clima da atividade não foi o mesmo. Além disso, vários 

professores que não eram do curso mostraram muita resistência, antes mesmo de 

aprofundarmos a discussão. Me pareceu, em um dado momento, que algumas pessoas tinham 

ido até lá para confrontar, pois a ideia de usar mídia em sala de aula parecia “algo a mais” que 

teria que ser incorporado na rotina. A seguir, um trecho do diário de campo que fiz após este 

momento: 
 
Nesta ocasião, uma professora que não está inscrita no curso teve um 
posicionamento bastante “resistente”, sempre falando sobre as dificuldades que 
envolvem a utilização desses tipos de recursos (por exemplo: a escola tem poucos 
equipamentos de data-show, o que faz com que o próprio ato da reserva já seja 
desgastante... e piora no momento da montagem do equipamento, pois demora em 
torno de 20 minutos e os alunos ficam bastante dispersos). Colocamos que 
compreendemos as dificuldades e também mostramos outras formas. Mas me 
pareceu bastante difícil movimentar o olhar daquela professora para outras 
possibilidades. Isso me incomodou um pouco. A professora K., que faz parte do 
curso, fez uma fala muito interessante, disse que o curso é muito importante para ela 
porque a faz lembrar de que é possível fazer diferente, é possível inovar e ganhar um 
novo gás. (D., 2016) 

  

Na ocasião, também foi importante ouvir na fala de uma outra professora, que 

participou do curso, um contraponto sobre a resistência. Os professores não se detiveram à 

discussão sobre as leis, mas sim sobre os seus pontos de vista sobre o que significa conviver 

em sala de aula com as mídias, principalmente o uso do celular.  

 No próximo tópico vamos abordar a forma como a mídia, em especial o celular, estão 

presentes na João de Barro como uma ferramenta pedagógica. 

 

4.3. O celular como ferramenta pedagógica 
 Como visto no tópico anterior, na João de Barro a proibição era muitas vezes 

justificada pela lei. Nas nossas observações em sala de aula presenciamos muitos momentos 

em que os professores não permitiam o uso do celular, mas essa atitude geralmente acontecia 
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quando, ao fazer o uso, o aluno se distanciava do que estava sendo proposto pelo professor, 

como pode ser visto no trecho do diário de campo de uma pesquisadora:  

 
Depois de explicar o conteúdo, a professora passou um exercício e foi de carteira em 
carteira tirando dúvidas e checando se estavam fazendo a atividade. Um dos alunos, 
que estava perto de mim, passou a aula toda ouvindo música pelo celular. Enquanto 
todos estavam resolvendo a atividade e a professora estava passando de carteira em 
carteira, ela foi até o aluno (que nesse momento estava ouvindo música de cabeça 
baixa) e pediu para que ele se ajeitasse, tirasse o fone, desligasse o celular e 
começasse a fazer o exercício. Ela falou de forma tranquila. O aluno a atendeu. 
(D.,2015) 

 
  
 Apesar da proibição, percebemos que os professores estavam interessados em pensar 

na possibilidade do celular como uma ferramenta pedagógica. Cada um no seu ritmo, uns 

ainda com um pouco de resistência, seja por não saber usar ou até mesmo por não saber os 

efeitos que essa “liberdade” pode gerar; outros dando espaço para situações que surgiam no 

cotidiano e conseguiam mediar, como no caso vivenciado por uma professora: 

 
Eu ia passar uma atividade pra casa sobre ética: ‘pense sobre o que você entende 
sobre ética e descubra o seu significado’... Algo assim. Uma coisa que eu não tinha 
discutido na aula. Mas nesse dia eu tinha falado sobre corrupção, pequenas 
corrupções, e queria abordar esse tema, então disse pra eles pesquisarem em casa. E 
aí um deles: - Não professora, eu resolvo isso aqui agora. Mexeu no celular e na 
hora: - Tá aqui a definição de ética. Aí me mostrou e eu achei interessante. Eles 
mesmos com o 3G deles, que é 3 vezes mais rápido que o meu, procuram ali 
rapidinho, já contam para os outros colegas. E é uma coisa que é muito rápida, 
porque eles passaram por whatsapp um pro outro a definição e cada um foi 
copiando. Eu fiquei: - Meu Deus! Não tinha nem pensado nisso! Ou seja, uma 
atividade que ia acabar ficando pra casa, ficou pra classe. Eles resolveram lá 
rapidinho. (I., 2015)  
 

  
 Uma imagem do fanzine (a seguir) retrata a dúvida que paira sobre a decisão de 

permitir ou proibir, mesmo quando o motivo é um trabalho escolar: “o trabalho é para 

pesquisar, quando levo o celular não posso utilizar. A lei diz que é proibido, mas como vou 

fazer o que foi pedido?”.  
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Página do fanzine sobre a lei e o uso do celular 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: fanzine construído pelos professores (2016) 
 

Essa dúvida e inconstância dos professores em relação ao uso do celular em sala de 

aula pode ser compreendida a partir do momento em que entendemos que a incorporação das 

novas TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação), ou seja, das tecnologias digitais, nas 

escolas envolve não só docentes e alunos, mas também recursos tecnológicos, 

instrumentalização, espaço, questões políticas e econômicas, entre outros (LOPES; MELO, 

2014). 

 A história das TIC, de acordo com Lopes e Melo (2014), pode ser compreendida a 

partir de 3 gerações de equipamentos: primeiramente através do jornal, TV, cinema, 

fotografia e telégrafo; em seguida, programas de rádio especializados, TV a cabo, revistas, 

videocassete, videogame; e nos dias atuais, a geração digital, com a característica de 

convergência de todas as mídias. Durante suas atividades escolares, as crianças e os 

adolescentes dessa geração  
 
interagem simultaneamente com diversas atividades ao realizar o dever de casa: 
ouvem música, falam ao telefone, exploram a internet, entre outras. Por conseguinte, 
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as características marcantes (...) são o dinamismo e interatividade em tudo que 
fazem, principalmente no âmbito estudantil (GROSSI e FERNANDES, 2014, p.56). 

 

 As novas formas de ser dos alunos, incluídos nessa geração digital, pressupõem 

também em novas formas de aprender. Imersos em uma cultura imagética, de rápidos 

processamentos e conexões simultâneas, os jovens passam a requerer uma nova forma de 

ensinar. 
Os novos modos de aprender dos alunos colocam em questão os modos com os 
quais os professores aprenderam e os métodos que, consequentemente, utilizam para 
ensinar. Já os alunos precisam se esforçar para aprender através de métodos de 
ensino que se distanciam daqueles com os quais eles próprios aprendem diariamente 
(LOPES; MELO, 2014, p.57). 

 

  Na tentativa de equacionar essa situação, algumas medidas são tomadas. No Brasil, 

as novas TIC chegam às escolas públicas, através de iniciativas governamentais, como é o 

caso do Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) 22. Sobre este, importantes 

ressalvas são pontuadas por Lopes e Melo (2014): 
 
O caráter recente da chegada das novas TIC no contexto educacional e no cotidiano 
de muitos professores e alunos, assim como o surgimento de obstáculos no processo 
de integração dessas tecnologias em suas práticas contribuem para que o panorama 
atual seja ainda incipiente no que diz respeito à presença e qualidade dos recursos 
tecnológicos nas escolas, à frequência e aos tipos de uso desses. Muitas instituições 
não possuem tais recursos ou esses não se encontram em condições adequadas de 
funcionamento. Entre aquelas que contam com bons recursos, alguns estudos 
apontam que há muitos professores que ainda não fazem uso ou pouco utilizam o 
computador e a internet em aulas. (p.51) 

 

 À primeira vista podemos enxergar 2 lados divergentes: de um lado, jovens 

conectados e desejantes de novas formas de aprender e de outro, professores ultrapassados e 

sem vontade de mudança no estilo de ensinar. Na João de Barro, assim como em outras 

instituições, encontramos lados que não necessariamente são divergentes, cada um traz suas 

particularidades e incertezas, mas não são opostos. Não são todos os professores que estão 

indispostos no processo de inserção das TIC em sala de aula, não são todos que não acreditam 

que estas podem trazer procedimentos interessantes. Na verdade, encontramos professores de 

olhos abertos para as possibilidades e querendo fazer da rotina escolar algo bom para ambos 

os lados.  

 Com dito anteriormente, em muitos momentos os professores já usavam novas 

mídias para mediar suas aulas. Porém, elas geralmente apareciam apenas como um meio para 

                                                      
22 A partir da implantação de laboratórios de informática nas escolas, tal Programa promove o uso 
pedagógico das TIC. 
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expor o conteúdo: uso de data show, uso do laboratório de informática para apresentação de 

slides nos computadores ou para passar vídeos sobre assuntos específicos. Outros como 

apropriação e campo de expressão, como no caso da professora de Português, citado no 

primeiro capítulo, que possibilitou que os alunos realizassem vídeos através do celular para 

apresentar para a turma um trabalho sobre um clássico da literatura. 

 Com o curso, abordando principalmente a temática do celular, percebemos alguns 

usos surgindo, tais como: 

- permissão para fazer pesquisa no momento da aula. Vários professores relataram situações 

em que permitiram ou até solicitaram aos alunos fazerem pesquisas pelos seus celulares no 

momento da aula; 

- criação de vídeos para apresentar trabalhos. Uma professora do curso, que praticamente não 

tinha contato nenhum com o celular (usava um bastante simples, só para receber e realizar 

chamadas) e não permitia o uso em suas aulas, nos comentou sobre um trabalho que faria com 

os alunos: “eu vou trabalhar como eles a comunidade que eles vivem. O meu objetivo é 

proporcionar aos alunos uma reflexão sobre os problemas da comunidade. A proposta vai ser 

uma aula interativa. Eles vão criar vídeos e documentários. E tudo vai se resumir ao celular e 

internet” (A., 2016). 

- autorização do uso de redes sociais para atividades escolares. Muitos professores passaram a 

legitimar o uso do whatsapp no momento de resolução de trabalhos em grupo, alguns até 

fazendo parte desses grupos virtuais. Uma professora também nos relatou sobre um trabalho 

usando charges, “memes” 23 e o facebook: 
 
Eu vou trabalhar com charges e memes sobre o coronelismo, voto de 
cabresto,  política do café-com-leite. Vou fazer uma comparação entre a política 
dessa época e a política atual. Eu e eles vamos procurar imagens e vídeos no 
facebook sobre política. Vamos usar o celular. Eu fiquei de enviar um TD pra eles 
resolverem também e vou enviar pelo face, assim eles podem baixar e resolver 
(R.,2016).  
 

 Na literatura não se encontra estudos que mostrem a eficácia ou não do uso do 

celular como ferramenta pedagógica, o que se tem são estudos que apontam para a 

confluência da mídia com a educação e o celular aparecendo com uma tecnologia bastante 

utilizada pelos jovens na atualidade. Também é possível, como apresentado na introdução 

desse trabalho, encontrar estudos sobre o uso de aplicativos ou programas que podem ser 

acessados via celular para os estudos de matérias específicas (matemática, física, geografia, 

entre outras). 

                                                      
23 Imagens simples que circulam na internet, principalmente no whatsapp, com tom humorístico.  
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 O interessante, ao acompanhar todo o processo do curso na João de Barro, foi ver os 

docentes criando situações possíveis para o uso do celular ou de outras mídias a partir da 

própria experiência deles. Permitindo ou proibindo a partir da forma como eles vão se 

desenvolvendo junto com a turma e assim, usar o celular ou não o celular em sala de aula não 

é uma possibilidade que fica amarrada a proibição da lei ou às expectativas de aulas diferentes 

e mais interessantes para os alunos, ou seja, “Celular em sala de aula? Depende!”. A seguir, 

vamos apresentar o produto final do curso e discutir sobre as novas vozes que chegaram ao 

território da João de Barro.     

 

4.4. Novos lugares – o celular abrindo espaço para outras vozes 

Desde o início do curso, informamos aos professores que solicitaríamos a criação de 

um vídeo como produto final do processo. Programamos o último módulo todo para isso, com 

4 encontros, sendo 3 para oficinas e 1 para a apresentação.  

Dentro do tema “mídia e educação” os professores escolheram livremente o que 

abordariam no vídeo e assim se dividiram em dois grupos. Nas oficinas foi interessante vê-los 

ocupando outros lugares, um queria ficar responsável pelo roteiro, outro pela direção, outro 

pela cenografia, e assim os papéis foram sendo escolhidos. Os docentes gostaram bastante das 

oficinas e prestaram atenção atentamente para o compartilhamento de informações sobre luz, 

enquadramento, som, construção de roteiro, programa de edição e outros. Abaixo, uma foto 

desse módulo do curso:  

Registro oficina de edição de vídeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo pessoal do autor (2016) 
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Precisamos de 3 dias de oficinas além dos momentos que eles iriam fazer pesquisas e 

colher material para só então o vídeo ficar pronto. A equipe do TVez foi fundamental nesse 

processo e calmamente nos ensinou a fazer curadoria e edição, além de ter dado o toque final 

em cada um dos vídeos.  

Acompanhei o processo do vídeo que abordou o uso do celular em sala de aula. Foi 

interessante perceber como a escolha do título “Celular em sala de aula? Depende!” fez parte 

da construção da ideia sobre o uso do celular que os professores foram criando ao longo do 

curso. Acredito que isso pode ser sentido pela aluna membro do TVez que os ajudou no 

processo: 
 
O que eu fiquei muito feliz é que foi muito fácil editar no sentido de construir essa 
ideia do “depende”, porque todo o material estava afunilado pra isso. O material 
todo tava muito coeso. Tinha uma unidade, dava pra costurar de uma maneira que 
ficasse bem homogênea, e isso foi uma parte legal na hora de editar. A parte 
interessante foi essa, a ideia que eles tiveram ficou muito nítida (E., 2016). 

 

Primeiramente os professores haviam decidido que eles mesmos fariam a captação das 

filmagens com as opiniões variadas, mas ao perceberem que poderiam deixar os alunos 

constrangidos ao falarem sobre o tema na frente deles, resolveram entregar o celular de uma 

professora para eles e os deixaram a vontade para filmar seus verdadeiros pontos de vista. 

Além dos alunos, ao verem o resultado das primeiras entrevistas realizadas por seus alunos, os 

professores sentiram falta também do posicionamento deles, e resolveram incluir a fala de 

dois professores que têm posicionamentos distintos acerca do uso do celular em contexto de 

sala de aula. 

Outro fato que nos chamou atenção foi que no momento de exibição das primeiras 

entrevistas, no contexto da oficina de edição, alguns se posicionavam diante da fala de seus 

alunos: “olha o que ele disse! Até parece que ele não usa”; “nunca pensei que esse aluno 

falasse desta forma”.  

Pouco a pouco, na multiplicidade e tessitura de distintas vozes e posicionamentos foi 

se Constituindo o vídeo: “Celular em sala de aula? Depende” com aproximadamente 6 

minutos. A seguir, os detalhes das 10 cenas que compõem o vídeo: 

O Vídeo inicia com uma música instrumental em ritmo de Rock como pano de fundo 

para algumas marcas: CNPq; UFC; Lapsus e Tvez. Corta e já sem música de fundo aparece 

uma adolescente mexendo freneticamente no celular de cabeça baixa no ambiente de sala de 

aula. Uma voz em off masculina pergunta algo que ela não entende porque estava vidrada no 

celular. Ela ri, meio sem graça e diz: “pergunta de novo”. Corta novamente para a mesma 

música onde aparece uma tela branca com o título do vídeo.  
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- Cena 1: A cena volta para a mesma aluna que inicia o vídeo e é uma dramatização 

onde esta manuseia o seu celular e um colega, com voz em off,  pergunta o que ela acha sobre 

o uso do celular em sala de aula. A aluna diz que tem o momento certo de usar, pois não é 

legal fazer isso quando o professor está explicando a matéria ou quando os alunos estão 

fazendo a atividade. É interessante que durante todo o momento em que a aluna dá sua 

opinião ela continua mexendo no celular.  

- Cena 2: Em situação bem descontraída, os alunos estão jogando uno (um jogo de 

cartas) e um pergunta para o grupo se eles acham que o celular atrapalha na sala de aula. 

Alguns respondem que sim. Em seguida uma menina diz que depende, porque, se for para 

pesquisar, o celular pode ajudar muito. Outra estudante diz que é necessário haver um limite. 

Um aluno então replica: “um limite, mas sem ser limite de internet, por favor, né!”. Uma 

colega o responde dizendo que o problema é que eles não têm limite. Outros discordam, 

dizendo que nem todos são assim, mas uma garota concorda e diz que só para de usar o 

celular se o professor tomá-lo.   

- Cena 3: Um estudante chega andando de skate e o colega pergunta o que ele acha 

sobre o uso do celular no colégio. Ele diz que acha importante e que, inclusive, deveria ter 

wifi. 

- Cena 4: Um garoto aparece falando sobre sua opinião: acha que é errado, mas 

também acha que em alguns momentos dá para relevar como, por exemplo,  quando não está 

sendo feita nenhuma atividade no momento em que o uso é feito. Mas acredita que o uso do 

celular faz com que eles não prestem atenção à aula, focando apenas no celular. 

- Cena 5: Nesta, aparece um professor falando sobre sua opinião. Ele é contra, pois se 

o aluno não tiver foco, não atingirá o resultado almejado e por isso, nada justifica o uso do 

celular em sala de aula. 

- Cena 6: Um aluno, ao expressar sua opinião, fala sobre o celular como algo que pode 

ser bom ou ruim, isso dependerá do uso que o aluno faz. Às vezes a pessoa pode usar para 

estudar, mas pode se perder no meio do processo e começar a usar para outra coisa.  

- Cena 7: Uma professora, gravando um vídeo em forma de selfie, diz que, por uma 

questão de recursos, decidiu incorporar o celular às suas aulas, pois autoriza o uso do celular 

como um meio para trabalhar o conteúdo de historia. Às vezes também usa para “jogar” (no 

sentido de negociar) com os alunos: quem fez a atividade pode usar, pois recebe o prêmio de 

mexer no celular enquanto os outros não podem.  

- Cena 8: Nessa cena, um aluno diz que acredita que não se pode usar o celular 

enquanto o professor passa a matéria, mas depois que alguma atividade é concluída, não vê 
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problema e, assim, a turma pode usar como momento de lazer ou para estudar alguma 

matéria. Conclui falando que acha que deveria ser permitido, mas só no momento certo.  

- Cena 9: Um estudante diz que não acha legal usar o celular na escola, mas que isso 

depende do uso que está sendo feito. Se for para usar o whatsapp e a internet, tira a 

concentração na aula, mas pode ser usado para fazer trabalho e pesquisas. E conclui 

informando que o celular prejudica e ajuda. 

- Cena 10: Na última cena aparece novamente os estudantes jogando cartas. Eles 

questionam sobre o que o professor deve fazer caso haja o uso. Algumas opiniões são 

lançadas: 1 - advertir (os colegas rebatem dizendo que advertir é ruim); 2 - deixar a turma 

mexer no celular (os alunos rebatem dizendo que eles não vão prestar atenção na aula); 3 – 

incorporar o celular à aula; 4: professor marcar 5 minutos ao final de cada aula para que eles 

possam mexer no celular. 

Aos poucos a câmera vai se afastando do grupo, como se tivesse saindo da sala de 

aula. Volta a música inicial já finalizando e aparece o letreiro final: “Este Vídeo foi realizado 

por professores e alunos da escola João de Barro”. 

 Como se pode perceber, houve o cuidado de contemplar opiniões contra e a favor 

dessa prática, tanto por parte de outros professores da escola como dos alunos e, assim, um 

espaço foi se abrindo para novas vozes. Os docentes sabiam que os dois professores que 

apareceram no vídeo tinham opiniões bem distintas e a escolha foi proposital: “eu acho que o 

legal desse vídeo é que ele tem várias vozes, né! A voz do aluno, a voz do professor. E pega a 

voz do professor que é inflexível e aí vem a voz da outra professora que abre um sorriso 

dizendo que é possível” (R., 2016). 

No último dia do curso, ao assistirem ao vídeo pronto, os outros professores ficaram 

entusiasmados com o fato dos próprios alunos reconhecerem que as vezes o uso atrapalha: 

“até os alunos reconhecem que tem hora e o momento de usar, eles reconhecem também” 

(A.,2016).  

Os vídeos com as opiniões dos alunos são mesclados com os vídeos das opiniões dos 

professores. O que causa um efeito interessante, como notado por uma pesquisadora: 
 
O celular pode ter um bom uso ou pode ser muito prejudicial. Vendo as opiniões dos 
meninos, eu consigo afirmar que eles também têm essa consciência. Assim como a 
gente discutiu muito aqui. A gente usa e consegue fazer muita coisa boa com o 
celular, mas também tem horas que atrapalha. E eu fiquei pensando que estar aqui 
discutindo sobre isso e também levar isso pra sala de aula, é meio que tentar achar 
um consenso entre alunos e professores sobre quando é a melhor hora de usar ou 
quando não. Porque eu vejo que o que é comum é “ah, tem a hora certa”, “ah, 
depende”. Sim, mas depende do quê? E como dizer quando vai ser usado? Então 
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achei muito legal isso, mostrando as opiniões dos alunos, mostrando tem hora que 
dá e tem hora que não dá (N., 2016). 
 

 O “depende” gerou um efeito interessante por ser condizente com a forma como a 

João de Barro lida atualmente com a presença do celular em sala de aula, o que fez com que 

os professores do curso gostassem bastante e se identificassem com esse material, como 

exposto por um docente: 

A gente sabe que é proibido por lei, mas a gente sabe que poxa, é algo que dá pra 
relevar. Sempre procurei me adaptar a situação e eu achei que esse vídeo demonstra 
bem os comportamentos errados(...). Foi bom ter visto a opinião de todos os lados: 
dos alunos, que são aqueles que sofrem por não poder usar e dos professores, que 
alguns acham que aquilo vai atrapalhar e outros professores que usam aquilo de 
forma construtiva. Eu achei bastante interessante (A., 2016). 
 
 

 A construção coletiva desse vídeo, em que os professores trouxeram a importância da 

voz dos alunos na criação da narrativa, parece ser significativa de um campo ainda movediço 

no qual alguns nós pesquisadores/as e professores/as ousamos nos aventurar juntos. Um 

campo marcado pela mídia-educação ou edocumunicação (SOARES, 2014; FANTIN, 2011), 

onde a importância da apropriação das mídias como forma de expressão e como discussão 

crítica advém. Mas também um campo onde as inquietações que movimentam o cotidiano 

escolar puderam ser debatidas, compartilhadas sem necessariamente ter uma única resposta 

representante de uma vontade de verdade (FOUCAULT, 2014). Por fim, um campo permeado 

sim de relações de poder, mas em que foram experimentadas práticas menos judicializadas e 

mais afeitas a estarem na arena da escola, na sua dispersão discursiva colocada em debate. 

 Concluímos que esse material representa os novos lugares que tentamos construir 

nesse território dialógico criado pelo curso. Percebemos que, a partir do dispositivo celular, 

foram se abrindo espaços para outras vozes, um espaço polifônico sem consenso, mas 

conscientemente heterogêneo como deve ser o espaço escolar. Para além da lei, para além a 

proibição existem infinitas possibilidades que podem ser construídas juntas, entre 

professores/professoras e alunos/alunas. Para além do medo ou das incertezas gerados pelo 

ofício, existem as relações cotidianas que se sustentam em um mesmo propósito: ser professor 

nos dias de hoje. Embora pareça não se apropriar de uma opinião, a resposta “depende” marca 

um posicionamento que parece aproximar conceitualmente essas duas tecnologias, mídia e 

educação, pois indica as infinitas de conexões possíveis.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Toda a solução que parece ter apaziguado ou elidido o problema que a gerou, é 
uma solução inadequada, mas, em contrapartida, não é também uma solução falsa, 
pois a redistribuição das condições de um problema não apenas pode oferecer uma 
solução adequada, como também reativar um problema que nunca deixa de insistir 
(LEMOS; JUNIOR, p.191, 2012) 

 
 

O presente estudo buscou problematizar a relação entre professores e alunos, a partir 

da relação mídia e educação, tendo o celular como analisador principal. Para tanto, tendo a 

pesquisa-intervenção como eixo ético-metodológico, foi realizado um curso, em uma escola 

pública de Fortaleza para discutir com os docentes sobre temas relacionados à educação e 

mídia na contemporaneidade. 

Além do curso, foram feitas observações durante as aulas dos docentes que estavam 

inscritos, compartilhamento dos diários de campo dos pesquisadores e reuniões semanais 

entre os mesmos para avaliar e repensar constantemente as práticas interventivas. Tudo isso 

favoreceu a nossa aproximação com a escola e possibilitou que os momentos em grupo 

fossem vivenciados a partir de muitas trocas sobre o cotidiano escolar e também um pouco 

sobre a história de cada um, sem que a Universidade entrasse em cena como detentora de todo 

o saber e em condição de julgamento e distanciamento. As ferramentas e posturas éticas da 

pesquisa-intervenção nos proporcionaram, portanto, realizar uma pesquisa COM a escola e 

não SOBRE ela (PAULON, 2005; ROCHA e AGUIAR, 2003).   

Tendo como suposto a escola como uma instituição disciplinar, formadora de 

subjetividades e também como uma instituição que se encontra em crise frente aos novos 

modos de ser da sociedade contemporânea (SIBILIA, 2012), encontramos na João de Barro 

conflitos intergeracionais que se potencializam em sala de aula pela relação que a juventude 

tem com as novas mídias, principalmente do uso constante do celular. Este aparelho, ao 

condensar múltiplas mídias e tecnologias, passou a fazer parte da rotina dos jovens como 

extensões de seus próprios corpos (SEVERIANO, 2013). 

Observou-se em tal escola uma grande heterogeneidade a respeito do uso da mídia em 

ambiente de sala de aula por parte dos professores. Alguns possuíam mais familiaridade com 

as novas TIC outros nunca as tinham usado. Sobre o uso do celular por parte dos alunos, 

percebemos que os professores tinham posicionamentos também diferentes: não permitiam o 

uso; permitiam o uso se o aluno já tivesse concluído a atividade; permitiam o uso por achar 

que o aluno atrapalharia menos a aula se, ao invés de estar conversando, estivesse mexendo 



97 
 

no celular; permitiam o uso para uma atividade pedagógica, por exemplo: consentir que o 

aluno fizesse uma pesquisa sobre o conteúdo no momento da aula. Porém, poucos tinham essa 

prática. 

O uso do celular rompe as fronteiras entre o público e o privado e fazem com que a 

escola pareça não ter mais muros, dividindo seu espaço com múltiplas conexões. É também 

através desse uso que a vigilância, prática fundamental para a manutenção do poder 

disciplinar (FOUCAULT, 1999; DELEUZE, 1992), se torna instável e, muitas vezes, ineficaz, 

pois apesar de estar fisicamente em sala, o aluno pode estar acessando outros lugares e 

informações.  

Em busca de estarem mais perto dos jovens, muitos professores demonstraram 

acreditar que utilizar o celular, ou outras mídias, como recurso pedagógico, poderia contribuir 

nesse processo. Ao realizarmos encontros onde trabalhamos juntos na elaboração de planos de 

aula que contribuíssem com essa proposta, os professores pareceram interessados e 

encontraram diversas situações onde incluíssem os celulares dos alunos no processo de 

aprendizagem.  

Contudo, encontramos aqui um ponto que corrobora com uma contradição. Os 

docentes, ao não terem uma unidade sobre quando e como usar, muitas vezes utilizavam a lei 

sobre o uso do celular para justificar a proibição. Podemos, assim, observar uma 

judicialização da escola, que, ao se valer de práticas jurídicas para intervir em seu cotidiano, 

se despotencializa e perde a oportunidade de criar um terreno fértil para discussão com os 

alunos (HECKERT e ROCHA, 2012).  

O vídeo produzido pelos professores nos mostrou uma cena enunciativa que abriu 

espaço para novas vozes e pontos de vista. A partir do posicionamento de que a permissão ou 

proibição do uso do celular em sala de aula “depende” do contexto, identificamos que os 

docentes da João de Barro, ao pensar e problematizar a relação mídia e educação, passaram a 

produzir novas realidades. 

Mesmo após finalizar o processo, observo esta pesquisa como um organismo em 

movimento. O primeiro encontro com a escola marcou o primeiro passo de uma dança. Dança 

essa que seguiu vários caminhos e, sem uma forma específica, se tornou o que é: um 

movimento fluido, mas por vezes denso, fruto de várias discussões coletivas, de temas 

tocados uma única vez, mas também de temas que se repetiram incontavelmente, sem uma 

coreografia engessada ou a certeza de onde se chegaria.  
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APÊNDICE 1 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Pesquisa: Pesquisando com Professores: A relação mídia e cotidiano escolar 
Coordenadora: Luciana Lobo Miranda 
 
Caro Professor(a),  

Gostaria de obter sua autorização e participação nesta pesquisa que objetiva analisar 
com os professores de uma escola pública de Fortaleza a influência da mídia no cotidiano 
escolar e no fazer pedagógico dos docentes.  A finalidade desse trabalho é contribuir com 
informações que auxiliem a um melhor entendimento da relação professor-aluno permeada 
pela presença da mídia na atualidade, possibilitando assim a qualificação de seu uso dentro e 
fora da escola. Sua contribuição será participando do projeto através de observações em sala 
de aula, entrevistas, oficinas e rodas de conversa. Todos os encontros serão gravados em 
áudio e em vídeo. A participação não irá atrapalhar suas atividades escolares.  

Você terá a liberdade de se recusar a participar e pode, ainda, se recusar a continuar 
participando em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo para ambos. Sempre que 
quiser, você pode pedir informações sobre a pesquisa através da coordenadora da pesquisa 
Dra. Luciana Lobo Miranda através do telefone 85- 3366-7723 ou no endereço Av. da 
Universidade, 2762 - Benfica 
CEP 60.020-180 - Fortaleza – CE (Departamento de Psicologia). Se você tiver alguma 
consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, entre em contato com o Comitê 
de Ética em Pesquisa da UFC - Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 
3366-8344. 

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e nem envolve nenhum 
tipo de pagamento. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos critérios da 
Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à dignidade dos participantes. 
Para maiores informações sobre essas questões, o(a) senhor(a) pode entrar em contato com o 
COMEPE (Comitê de Ética em Pesquisa) através do telefone 3366-8344. 

Todas as informações coletadas neste estudo são estritamente confidenciais. As 
gravações e os relatos de pesquisa serão identificados com um código, e não com o nome do 
participante. Apenas os membros do grupo de pesquisa terão conhecimento dos dados.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para sua 
participar nesta pesquisa. Portanto preencha os itens que seguem. 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é de 
livre e espontânea vontade que está participando como participante da pesquisa. Eu declaro 
que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua 
leitura, tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 
pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas.  
E declaro, ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo.  
 
Fortaleza, ____/____/___ 
 
Nome do participante                                                                                Data                            
 



105 
 

 Assinatura ________________________________________________ 
 
Nome do pesquisador                                                                               Data                             
 
 

Assinatura    
 
Nome da testemunha                                                                                        Data                             
 
Assinatura(se o voluntário não souber ler) 
_________________________________________________________ 
 
Nome do Profissional que aplicou o TCLE                                         Data         
                    
Assinatura ________________________________________________ 
 
 
 

Atenciosamente, CEP/UFC/PROPESQ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luciana Lobo Miranda 
Coordenadora do Projeto 
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APÊNDICE 2 
 

QUESTIONÁRIO AUTOAPLICÁVEL 
 
 
01. Sexo: a. (  ) Masculino b. (  ) Feminino 
 
02. Idade: ______ anos 
 
03. Estado civil: 
a. (  ) Solteiro 
b. (  ) Casado 
c. (  ) Mora junto 
d. (  ) Separado/divorciado 
e. (  ) Viúvo 
f. (  ) Outros: __________________________ 
 
04. Filhos: a. (  ) sim  b. (  ) não 
Se sim, quantos? _________ 
 
05. Formação: 
a. (  ) Graduação incompleto 
b. (  ) Graduação Completo 
c. (  ) Pós-Graduação Incompleto 
d. (  ) Pós-Graduação Completo 
 
Curso/ Local: Graduação  ______________________________________ 
Curso/ Local: Pós- Graduação  __________________________________ 
 
06. Docente desde ________ (Inserir ano) 
 
07. Professor da(s) disciplina(s)  de ________________________________ 
 
08. O que você costuma fazer quando não está trabalhando? (marque mais de uma resposta se 
for o caso) 
a. (  ) Praticar esportes 
b. (  ) Passear 
c. (  ) Ficar em casa/ ficar em família 
d. (  ) Assistir TV 
e. (  ) Ouvir ou tocar música 
f. (  ) Desenhar/pintar/artesanato 
g. (  ) Namorar 
h. (  ) Descansar 
i. (  ) Navegar na internet 
j. (  ) Ir a festas 
k. (  ) Cinema ou teatro 
l. (  ) Ler livros, revistas ou quadrinhos 
m. (  ) Outros ____________________ 
 
09. Você tem: (marque todos que se referem à sua situação) 
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a. (  ) Celular sem acesso a internet 
b. (  ) Celular com acesso a internet wi-fi 
c. (  ) Celular com acesso a internet wi-fi e 3G / 4G 
c. (  ) Acesso a televisão com canais abertos 
d. (  ) Acesso à televisão por assinatura/ a cabo 
e. (  ) Acesso à internet  
 
f. Se você tem internet, você costuma acessar a partir de: (marque todos que se referem à sua 
situação) 
a. (  ) Casa 
b. (  ) Trabalho  
c. (  ) Wi-fi de estabelecimentos privados 
d. (  ) Wi-fi de locais públicos 
e. (  ) Lan House, Cybercafé 
e. (  ) Outro local. Qual ? ________________ 
 
10. Quando você usa a Internet, você a utiliza para: (Marque mais de uma resposta se for o 
caso) 
a. (  ) Me comunicar com as pessoas 
b. (  ) Baixar músicas, jogos, filmes 
c. (  ) Para trabalho 
d. (  ) Navegar em sites de meu interesse 
e. (  ) Fazer/escrever blogs 
f. (  ) Jogar 
g. (  ) Comprar coisas 
h. (  ) Outra atividade. Qual? ___________________ 
 
11. Equipamentos eletrônicos que costuma utilizar no dia a dia FORA do trabalho: (Marque 
mais de uma resposta se for o caso) 
a. (  ) Celular sem acesso a internet 
b. (  ) Celular com acesso a internet 
c. (  ) Tablet 
d. (  ) Notebook 
e. (  ) Computador 
f. (  ) Outro. Qual? ____________________________ 
 
12. Equipamentos eletrônicos que costuma utilizar no dia a dia NO trabalho: (ou nas escolas 
em que você trabalha): (Marque mais de uma resposta se for o caso) 
a. (  ) Celular sem acesso a internet 
b. (  ) Celular com acesso a internet 
c. (  ) Tablet 
d. (  ) Notebook 
e. (  ) Computador 
f. (  ) Outro. Qual? _____________________________ 
 
13. Aplicativos e redes sociais que costuma utilizar SEM finalidade de trabalho:  
a. (  ) Whatsapp 
b. (  ) Facebook 
c. (  ) Instagram 
d. (  ) Twitter 
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e. (  ) Youtube 
f. (  ) Outro. Qual? ____________________________ 
 
14. Aplicativos e redes sociais que costuma utilizar COM finalidade de trabalho:  
a. (  ) Whatsapp 
b. (  ) Facebook 
c. (  ) Instagram 
d. (  ) Twitter 
e. (  ) Youtube 
f. (  ) Outro. Qual? _________________________________ 
 
15. Qual a participação da mídia e das novas tecnologias no seu trabalho? (Marque mais de 
uma resposta se for o caso) 
a. (  ) Não costumo utilizar no trabalho 
b. (  ) Utilizo para atividades burocráticas 
c. (  ) Utilizo como ferramenta pedagógica 
d. (  ) Utilizo para buscar informações e elaborar aulas 
e. (  ) Utilizo como indicação para os meus alunos pesquisarem 
f. (  ) Utilizo para interagir com meus alunos 
g. (  ) Utilizo para interagir com colegas 
h. (  ) Outro. Qual? ___________________ 
 
16. Marque apenas uma das opções para informar como considera a intensidade da 
participação da mídia e das novas tecnologias no seu dia a dia FORA do trabalho. 
 
a. (  ) muito baixa            b. (  ) baixa             c. (  ) média        d. (  ) alta         e. (  ) muito 
alta 
 
17. Marque apenas uma das opções para informar como considera a intensidade da 
participação da mídia e das novas tecnologias no seu dia a dia NO trabalho. 
 
a. (  ) muito baixa            b. (  ) baixa             c. (  ) média        d. (  ) alta         e. (  ) muito 
alta 
 
18. Você gostaria de fazer algum comentário a respeito da participação da mídia e das novas 
tecnologias no seu cotidiano profissional? 
 
(  ) SIM     (   ) NÃO 
 
Caso sim, QUAL? 
 
_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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ANEXO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ/ PROPESQ 

 

 
 

Continuação do Parecer: 1.332.793 
 
 

escola publica e a Universidade pública. 
 
 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
Pesquisa com objetivos claros e coerentes com o desenho metodológico proposto. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
Foram devidamente apresentados todos os termos exigidos pelo CEP, não tendo a relatoria quaisquer 
objeções a esse respeito. 

Recomendações: 
Sem recomendações. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
Projeto relevante para os campos da psicologia e da educação, em observância aos aspectos éticos que 
devem orientar a pesquisa com seres humanos, sem pendência documental. 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 
Informações Básicas PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 30/09/2015  Aceito 
do Projeto ROJETO_562753.pdf 18:09:01  

TCLE / Termos de TCLEatualpdf.pdf 30/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
Assentimento /  18:08:13 Miranda  
Justificativa de     
Ausência     

Outros Carta_ao_CEPpdf.pdf 29/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
  18:43:32 Miranda  

Declaração de pesquisadormauro.pdf 21/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
Pesquisadores  17:10:20 Miranda  

Declaração de pesquisadorjose.pdf 21/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
Pesquisadores  17:10:11 Miranda  

Declaração de pesquisadorataciana.pdf 21/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
Pesquisadores  17:09:58 Miranda  

Declaração de pesquisadorapiscila.pdf 21/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
Pesquisadores  17:09:44 Miranda  

Declaração de pesquisadoranirvana.pdf 21/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
Pesquisadores  17:09:30 Miranda  

Declaração de pesquisadoraluciana.pdf 21/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
Pesquisadores  17:09:17 Miranda  

Declaração de pesquisadoragabrielle.pdf 21/09/2015 Luciana Lobo Aceito 
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Pesquisadores pesquisadoragabrielle.pdf 17:09:08 Miranda Aceito 
Declaração de 
Pesquisadores 

pesquisadoradiana.pdf 21/09/2015 
17:06:37 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Outros luciana.pdf 15/09/2015 
11:09:09 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Outros diana.pdf 15/09/2015 
11:08:00 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Outros jose.pdf 15/09/2015 
11:06:18 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Declaração de 
Instituição e 
Infraestrutura 

autorizacao.pdf 15/09/2015 
10:37:16 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Orçamento orcamento.docx 15/09/2015 
10:33:09 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Cronograma cronograma.docx 15/09/2015 
10:31:33 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

projeto.pdf 20/08/2015 
17:37:02 

Luciana Lobo 
Miranda 

Aceito 

Folha de Rosto Scan0002.pdf 10/08/2015 
07:54:36 

 Aceito 

 

Situação do Parecer: 
Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 
Não 

 

FORTALEZA, 23 de Novembro de 2015 
 
 

Assinado por: 
FERNANDO ANTONIO FROTA BEZERRA 

(Coordenador) 
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