
2. 
Passos da Pesquisa

A motivação para esse estudo começou quando tive a oportunidade de 

conhecer os resultados de uma pesquisa realizada pelo Grupem, com crianças 

entre  oito  e  doze  anos  idade,  de  todo o território  nacional,  que  tinha  como 

objetivo saber o que elas pensam sobre o que vêem na televisão, aliada a minha 

vontade de compreender a dinâmica das relações entre mídia e educação. Ao 

longo de meus estudos ficou claro para mim que a figura do professor nessa 

relação  deveria  ser ainda mais  explorada,  principalmente,  a  respeito  de suas 

opiniões sobre a televisão, um meio de comunicação presente em praticamente 

todos  os  lares  brasileiros.  Como  ponto  de  partida  para  essa  investigação, 

busquei  conhecer  projetos   como o da professora Eliane  Pimenta,1 do CIEP 

Oswald de Andrade, 6ª CRE,  que segundo ela, permitem a apropriação crítica 

da linguagem televisiva nos alunos, despertando neles uma postura ativa diante 

desta mídia.

O  projeto  De Olho  Vivo  na  Telinha, desenvolvido  pela  professora, 

consistiu  na  criação  de  um  telejornal,  feito  pelos  alunos,  com  informações 

contrárias às que estamos habituados a assistir. O telejornal recebeu o nome de 

Jornal Ideal e noticiava o desejo dos telespectadores, a partir da pergunta: que 

notícia você mais gostaria de assistir na TV?  Os alunos produziram todas as 

etapas  de  um  telejornal  com  roteiro  de  filmagem,  elaboração  dos  textos 

jornalísticos  e  criação  de  cenário.  Os  objetivos  gerais  do  projeto  foram 

promover  a apropriação crítica  da linguagem televisiva,  despertar  nos alunos 

uma  postura  ativa  diante  da  TV  e  possibilitar  situações  desafiadoras  de 

aprendizagem promovendo a produção de programas televisivos pelas crianças 

com temas escolhidos durante as aulas. A proposta também visou a capacitação 

do aluno no desenvolvimento de habilidades para apropriar-se criticamente da 

linguagem utilizada  nos  programas  de  televisão,  destacando a  presença  e/ou 

ausência de valores como respeito e solidariedade. Participaram do projeto 15 

(quinze)  alunos  de três  turmas  de  ano  inicial  do  2º  ciclo,  escolhidos  pelos 

professores de cada turma. Dinte de iniciativas  como essa, desafiadoras para 

alunos e professores, ficava a necessidade de saber como o professor entende a 

1 -  Disponível em <http://www.multirio.rj.gov.br. Acesso em: 16 fev.2009.
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televisão, como lida com as notícias, com os programas de entretenimento e que 

papel esse veículo tem no cotidiano dele e na sua construção de conhecimento.

O estudo realizado para essa dissertação é de caráter qualitativo e tinha 

como objetivo investigar a relação que professores têm com a TV, o uso que 

fazem dela na atividade docente e o que acham que aprendem com ela. Optei 

por  trabalhar  com  entrevistas  semi-estruturadas,  entendendo  que  esse 

instrumento de pesquisa permite observar e analisar as escolhas e as práticas dos 

entrevistados.

As entrevistas foram importantes para que pudesse perceber as nuances 

que cercam a relação dos professores com a televisão. Gestos, pausas e outros 

sinais de expressão também puderam ser conferidos durante as entrevistas, que 

por serem semi-estruturadas,  me proporcionaram a liberdade  de questionar  e 

aprofundar afirmações e suposições feitas pelos entrevistados, de modo a tentar 

compreender valores e crenças embutidas no imaginário deles sobre televisão. 

Essa modalidade de entrevista me permitiu,  também, interagir  melhor com o 

entrevistado, dando-lhe a oportunidade de expressar suas opiniões com maior 

clareza  e mobilidade  e assim chegar  ao meu objetivo de compreender  como 

aprendem com a televisão.

O  primeiro  passo  foi  realizar  uma  entrevista  pré-teste.  Minha 

entrevistada foi uma professora de Educação Artística de uma escola pública do 

Rio de Janeiro. Suas informações não fazem parte da análise desse trabalho, 

porém essa entrevista contribuiu significativamente para o desenho inicial deste 

estudo e para o aprimoramento do instrumento de pesquisa. Após discutir com a 

equipe do grupo de pesquisa os resultados da entrevista pré-teste, redefini  os 

rumos  do  meu  estudo.  No desenho  inicial  da  pesquisa,  decidi  fazer  uso  de 

entrevistas  com  professores  da  rede  pública  de  ensino,  que  demonstrassem 

interesse  pelo  uso  de  mídia,  principalmente  audiovisuais,  na  sala  de  aula. 

Segundo  Bauer  (2003),  a  entrevista  estruturada  ou  não,  é  um  método 

conveniente e estabelecido de pesquisa social. Assim, textos e falas referem-se 

aos  pensamentos,  sentimentos,  memória,  planos e  discussões das  pessoas.  A 

opção  por  entrevistas  semi-estruturadas,  ou  seja,  com  um  repertório  de 

perguntas  abertas,  comum  a  todos  os  entrevistados,  sem  descartar  a 

possibilidade de inserir novas questões ou reflexões por parte dos entrevistados, 

pertinente ao objetivo da pesquisa, se impôs após a entrevista pré-teste.

25

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0811282/CA



Escolhi  professores  que  haviam participado  de  um curso  de  Mídia, 

oferecido à rede municipal de ensino por uma Organização Não-Governamental 

conceituada e experiente nessa área de formação. Trata-se de uma ONG que, 

segundo informações veiculadas em sua página na internet, usa a comunicação 

para viabilizar a formação de jovens críticos e comprometidos com a construção 

de uma sociedade solidária. De acordo com seus veículos de divulgação, um dos 

objetivos dessa instituição é promover o intercâmbio de conhecimentos entre a 

sociedade civil organizada e as escolas públicas, visando o aprimoramento das 

políticas públicas de educação. A referida ONG presta assessoria em educação e 

TICs aos professores das escolas públicas do Município e do Estado do Rio de 

Janeiro.

No  contato  com  a  ONG  não  obtive  uma  autorização  oficial  para 

realizar a pesquisa com os professores, fui orientada a buscar por conta própria 

o contato com esses docentes. A partir de uma lista fornecida por um integrante 

dos  projetos  desenvolvidos  pela  ONG,  enviei  um convite  de  pesquisa  para 

alguns  professores.  A  lista  continha  23  professores,  10  me  retornaram 

concordando  em  agendar  a  entrevista,  mas  apenas  8  destes  dispuseram-se, 

efetivamente, a concedê-la.

Como não obtive uma autorização formal da organização que ofereceu 

o  curso,  me  comprometi  a  não  direcionar,  em  nenhum  momento,  meus 

questionamentos e análises ao trabalho de formação desenvolvido pela entidade 

com os entrevistados, já que também não era esse o objetivo do meu estudo. A 

única pergunta a esse respeito inserida nas entrevistas com os professores foi se 

eles haviam gostaram do curso, objetivando apenas perceber o envolvimento e 

comprometimento dos informantes com o tema das TIC.

As  entrevistas  foram realizadas  individualmente,  em horário  e  local 

escolhidos pelos professores; sete entrevistas foram realizadas nas escolas onde 

eles  trabalham e  uma  na  residência  de  um deles.   No planejamento  inicial, 

calculei que as entrevistas teriam em média 45 minutos. Entretanto, elas foram 

mais curtas, entre 30 e 35 minutos, principalmente as realizadas nas escolas. Os 

professores optaram por conceber as entrevistas em seus intervalos na escola e o 

tempo  reservado  era  de  aproximadamente  45  minutos.   Uma  das  minhas 

preocupações com os entrevistados foi sempre encontrar um horário flexível, 

que não prejudicasse demasiadamente a rotina dos mesmos, sobretudo na escola 
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(ouvi, com freqüência,  os professores se queixarem da falta de tempo para a 

realização de tarefas profissionais e pessoais).

Todas  as  entrevistas  foram  audiogravadas  com  a  autorização  dos 

entrevistados  e  foram transcritas  por  mim.  As  transcrições  foram feitas  por 

etapas. As três primeiras entrevistas foram transcritas antes da quarta e assim 

sucessivamente, de modo que pude ir ajustando meu repertório de perguntas no 

caminhar da pesquisa. Porém, sem perder o foco dos meus objetivos iniciais, 

delimitados por algumas perguntas comuns a todos os informantes.

2.1 
Análise do material empírico

Conhecer o modo como professores lidam com televisão e como fazem 

uso dela dentro e fora da escola pode ser um passo importante para a ampliação 

do diálogo entre a escola e as TICs. Nesse contexto, assegurar que a voz do 

professor seja ouvida e que suas opiniões, gostos e reflexões sejam objetos de 

análise acadêmica torna-se necessário na tentativa de compreender a dinâmica 

das relações entre docentes, alunos e as instituições escolares. Goodson (1992), 

afirma que “particularmente no mundo do desenvolvimento dos professores, o 

ingrediente principal que vem faltando é a voz do professor”. (p.69). Ele nos diz 

ainda que a observação do estilo de vida de professores dentro e fora da escola é 

relevante porque pode impactar os modelos de ensino e a prática educativa.

O  método  escolhido  para  a  análise  das  entrevistas,  com  vistas  à 

elaboração desta dissertação, foi à análise de conteúdo clássica, sem auxílio de 

software.  De  acordo  com  Franco  (2008),  são  possíveis  e  necessários  o 

conhecimento  e  o  uso  da  análise  de  conteúdo  como  um  procedimento  de 

pesquisa,  “no  âmbito  de  uma  abordagem  metodológica  crítica  e 

epistemologicamente apoiada numa concepção de ciência que reconhece o papel 

ativo do sujeito na produção de conhecimento”. (p.10).

O ponto de partida da análise de conteúdo é a mensagem, seja 
ela  verbal  (oral  ou  escrita),  gestual,  silenciosa,  figurativa, 
documental  ou  diretamente  provocada.  As  mensagens 
expressam  as  representações  sociais  na  qualidade  de 
elaborações  mentais  construídas  socialmente,  a  partir  da 
dinâmica  que  se  estabelece  entre  a  atividade  psíquica  do 
sujeito  e  o  objeto do conhecimento.  Relação que se  dá  na 
prática social e histórica da humanidade e que se generaliza 
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via  linguagem.  Sendo  constituídas  por  processos 
sociocognitivos,  têm  implicações  na  vida  cotidiana, 
influenciando não apenas a comunicação e a expressão das 
mensagens,  mas  também  o  comportamento.  (FRANCO, 
2008, p.12).

Deste  modo,  compreender  as  práticas  culturais  e  sociais  dos 

informantes se constitui como um fator primordial para a análise desse estudo. 

As práticas dos entrevistados revelam significados, construídos historicamente, 

culturalmente e socialmente,  que interferem nos modos de agir,  no ambiente 

domiciliar, no convívio com familiares e amigos, nas práticas profissionais, ou 

se seja, em diversos âmbitos da vida cotidiana.

2.2
Sujeitos da Pesquisa

Nas  discussões  com  o  Grupem,  decidi  selecionar  professores  que 

demonstrassem já  algum interesse  pelo  uso  de  mídia  em seu  trabalho,  cujo 

indicador  seria  a  participação voluntária  em cursos  de formação continuada, 

oferecidos nessa área, pela Secretaria Municipal de Educação. Não delimitamos 

os  entrevistados  por  série  onde  atuam  ou  se  ministravam  aulas  no  ensino 

fundamental ou médio. Partimos do pressuposto que professores integrados ao 

programa  da  referida  ONG tinham grande  probabilidade  de  apresentar  esse 

perfil,  ou  seja,  seriam  profissionais  pelo  menos  interessados  em  utilizar  o 

audiovisual em sua atividade docente e em discutir temas relacionados às mídias 

em  suas  aulas.  Ao  escolhermos  o  grupo  de  entrevistados  para  a  pesquisa, 

tínhamos como hipótese que os professores que participaram de cursos sobre 

educação e mídia teriam uma opinião diferenciada sobre a televisão e, portanto 

seriam capazes de discutir sobre os meios de comunicação em uma perspectiva 

que superasse o senso comum. 
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2.3 
Breve perfil dos professores entrevistados

a) Jane – graduada em Letras - Português e Literatura e com pós-graduação 

na  mesma  área.  Atuou  no  ensino  fundamental,  em  classes  de 

alfabetização, e é professora de português do ensino médio. Está cursando 

uma especialização em Gênero e Diversidade na Escola. 

  

b) Paulo Roberto – graduado em Desenho Industrial e com licenciatura em 

Belas Artes. Atuou no ensino superior e é professor de educação artística 

do ensino fundamental e médio.  

c) Viviane – graduada em Letras - Português e Espanhol.  É professora de 

espanhol  do  ensino  fundamental  é  médio.  Está  cursando  uma  pós-

graduação.

d)  Eliane –  graduada  em  Letras-  Português  e  Literatura.  Atuou  como 

professora  do  ensino  fundamental  e  médio.  É  professora  em atividade 

extra-classe com projetos na sala de vídeo. 

e) Virgínia –  graduada  em  Geografia  com  pós-graduação  em  Educação 

Ambiental.  Atuou como professora  do  ensino  fundamental  e  médio.  É 

professora dos grupos de reforço escolar em língua portuguesa e ministra 

projetos relacionados à leitura e multimídia.

f) Selma –  é  graduada  em Letras  -  Português  e  Literatura.  Atuou  como 

professora  do  ensino  fundamental  e  médio  de  escolas  públicas  e 

particulares. É professora de português do ensino médio. 

 

g) Helena –  graduada  em  Letras  -  Português  e  Literatura  e  com  pós-

graduação em Gramática da Língua Portuguesa. Atuou como professora 

do  ensino  fundamental  e  médio.  É  professora  de  português  do  ensino 

médio.  Está  cursando uma especialização  em Gênero e  Diversidade na 

Escola. 
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h) Sandra –  graduada  em  Letras  -  Português  e  Literatura.  Atuou  como 

professora do ensino fundamental e médio. É diretora adjunta. 

Nome/ Idade
Tempo  de 
magistério

TV  a 
Cabo Curso realizado pela ONG

HELENA
49 anos 18 anos Sim

Produção de vídeo no currículo 
de Literatura

SELMA
46 anos 15 anos Sim

Produção de vídeo no currículo 
de Literatura

VIVIANE
28 anos 4 anos Não

Produção de vídeo no currículo 
de Literatura

JANE
48 anos 19 anos Sim

Produção de vídeo no currículo 
de Literatura

PAULO
52 anos 9 anos Não*

V  Vídeo na Escola

SANDRA 
46 anos 22 anos Sim

Introdução  do  Cinema  no 
Currículo  de  Português  e 
Códigos e Linguagens

ELIANE  
47 anos 15 anos Não

Introdução  do  Cinema  no 
Currículo  de  Português  e 
Códigos e Linguagens

VIRGÍNIA 
55 anos Não *

Introdução  do  Cinema  no 
Currículo  de  Português  e 
Códigos e Linguagens

  * Esses professores já tiveram TV a Cabo.
Figura 1 – Quadro dos professores entrevistados para pesquisa 

2.4
Entrevistas e o Questionário 

Formulei meu quadro de perguntas iniciais  com a hipótese de que os 

professores, de modo geral,  são contrários à televisão.  Motivar o aluno a ver 

televisão não é algo comum; a preferência  pelo incentivo à leitura  se impõe 

quase como uma regra nas instituições de ensino, desta forma, me cerquei de 

perguntas  que  pudessem  esclarecer  os  porquês  dessa  relação,  tentando 

compreender a influência da TV no cotidiano dos entrevistados.

Essa  estratégia  foi  relevante  para  o  estudo  porque  os  entrevistados 

puderam  expor  melhor  suas  opiniões  sobre  o  que  lhes  eram  perguntados. 
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Detive-me ao cuidado em não insistir quando percebia que o entrevistado não 

estava à vontade para responder a pergunta. Porém, esse fato ocorreu apenas 

uma vez.       

As  entrevistas  semi-estruturadas  foram  organizadas  a  partir  de 

perguntas  chave  que  poderiam  se  desdobrar  em  novos  questionamentos, 

dependendo do entrevistado.  Adotei  a postura de incentivar  o entrevistado a 

falar sem a minha interrupção constante, salvo casos em que o entrevistado não 

completava  algum argumento  interessante  que  merecesse  ser  retomado.   As 

entrevistas foram guiadas pelas seguintes perguntas e seus desdobramentos: 

1 - De que mídias você gosta?

- Você vê televisão? O que você gosta de ver na televisão?

- Por que você gosta dessa mídia ou desse programa de televisão?

- Que mídias você usa no seu dia a dia?

2 - Quando você costuma ver televisão?

- Por que vê/gosta de assistir televisão nesse horário?

- Que emissoras de TV você costuma ver? 

- Você tem TV a cabo?

- Que programas na TV você considera de qualidade?

- O que você costuma fazer nos finais de semana?

3 - Qual a sua opinião sobre a relação da televisão com a escola?

- Você acredita que é uma relação possível? Por quê?

- Você já usou conteúdos da televisão na escola?

- O que faz quando seus alunos comentam sobre a TV na sala de aula?

- O que você indica para seus alunos na TV

- Se você tivesse que indicar um filme ou um programa de televisão,  o que 

indicaria aos seus alunos? 

4- Você assiste à programação da TV educativa?

 - Que canais/programas costuma ver? 

5 - O que você que aprende com a televisão?

- Que conteúdos da TV você aproveita no seu dia-a-dia?

- Por que você vê televisão? Você acha que TV ensina? Por quê?

- Você acha que TV educa? Por quê?
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6 - Qual é, a seu ver, o papel social da televisão?

- Ela cumpre esse papel? Por quê? 

 Segundo Franco (2008), os documentos a serem analisados devem ser 

homogêneos  obedecendo  a  critérios  precisos  de  escolha  (p.54).  Os 

desdobramentos  planejados  para  as  perguntas  chave foram essenciais  para  o 

controle  e  andamento  das  entrevistas,  principalmente,  com  professores  que 

tinham pouco tempo para a  pesquisa.  As entrevistas  foram sempre  iniciadas 

pelos  dados  pessoais  e  profissionais  dos  professores,  não  fazia  perguntas 

detalhadas,  pedia apenas que discorressem sobre suas vidas com a pergunta: 

Diga-me sobre sua vida, sua carreira profissional? Entretanto, ao analisar as 

entrevistas senti falta de maior sistematização nesse item.    

Ao  levar  minhas  primeiras  impressões  para  Grupem,  tendo  como 

parâmetro a primeira entrevista transcrita por mim, surgiu a idéia de intensificar 

os questionamentos sobre os hábitos culturais dos entrevistados, e assim inseri 

mais perguntas sobre atividades culturais, como por exemplo, perguntar se eles 

costumavam ir ao cinema, ao teatro e com que freqüência. 

Adotei a estratégia de analisar as entrevistas pela transcrição bruta, ou 

seja, pelas entrevistas transcritas por mim com gestos, mudanças de entonação, 

risos, pausas (sinalizando longas ou curtas). Como o meu objetivo de pesquisa 

se  referia  a  televisão,  meio  de  comunicação  caracterizado  por  ser  capaz  de 

emocionar,  provocar  sentimentos  variados  nos  telespectadores,  perceber  um 

sorriso ou um gesto de desconforto ao falar de um determinado programa de 

televisão interferiu na minha análise.

As  análises  foram  feitas  por  blocos  de  perguntas,  nos  quais  fiz 

contagem de  palavras,  para  chegar,  por  exemplo,  ao  tema  realidade,  que  a 

princípio não fazia parte dos objetivos de pesquisa, mas a respostas com o termo 

real/  realidade  foram  recorrentes,  sinalizando  a  necessidade  de  investigar 

melhor essa ocorrência.  O recurso de contagem de palavras também foi usado 

para os temos família (e seus derivados filhos, esposas, maridos), visão crítica e 

ficção.   

Os  questionários  foram  fundamentais  para  eu  analisar 

quantitativamente o consumo cultural  dos entrevistados. Não utilizei todas as 

perguntas desse instrumento que foram elaboradas para a pesquisa Juventudes e 
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mídias: contextos sociais e escolares.  Detive-me apenas aos itens referentes a 

consumo  cultural  dentro  e  fora  da  escola  e  as  habilidades  com  o  uso  de 

computadores  e  internet.  Os  questionários  foram  respondidos  algum  tempo 

depois das entrevistas e um dos entrevistados não respondeu ao questionário. 

De acordo com Franco (2008), para tentar compreender as ações do 

cotidiano  –  como  a  recepção  dos  conteúdos  da  televisão  -  é  indispensável 

considerar situações que ocorrem no cotidiano “e no bojo de certos campos de 

interação pessoal e institucional, que por sua vez são mediados por modalidades 

técnicas de construção e transmissão de mensagem”. (p.34). Para esse estudo, a 

observação  dos  hábitos  culturais  dos  professores  se  mostrou  fonte  de 

informação relevante para atingir os objetivos da pesquisa.  

Outro instrumento de pesquisa utilizado foi o caderno de campo, onde 

fiz anotações sobre as condições estruturais, relacionadas ao uso de mídia, das 

escolas que visitei  no intuito  de fazer as entrevistas.  Verifiquei  se realmente 

tinham equipamentos  como  televisão,  vídeo  e  DVD.  Conversei  com alguns 

alunos e docentes (que ficavam na sala dos professores, local onde geralmente 

eu era convidada a ficar enquanto esperava os professores para a entrevista) e 

também com alguns funcionários;  foram conversas informais que não utilizo 

nesse trabalho, mas que serviram para compor algumas impressões que tive das 

escolas que visitei.    

O recurso da entrevista semi-estruturada aliada ao uso de questionários 

me  possibilitou  uma análise  mais  ampla  da  pesquisa.  Alguns  detalhamentos 

contidos  nos  questionários  foram fundamentais  para  uma compreensão  mais 

segura  dos  dados  da  pesquisa.  Nas  entrevistas,  os  informantes,  em  alguns 

momentos apresentaram respostas sobre seus hábitos culturais de modo geral, 

sem  especificar,  por  exemplo,  o  tipo  de  livros  que  são  leitores.  Respostas 

obtidas posteriormente nos questionários. Esse entrelaçamento foi fundamental 

para a direção de um olhar com maior precisão para o conteúdo empírico dessa 

dissertação que junto ao material teórico proposto para esse estudo possibilitou 

uma análise dentro dos rigores previstos para uma pesquisa acadêmica.  
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