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O presente relatório é o produto sintético e analítico da pesquisa “Criança, Mídia e Consumo 
na formação de professores”, projeto de pesquisa que envolveu a parceria entre o Instituto Alana, 
o Projeto Cala-boca já morreu, a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade Federal de 
Goiás.

O relatório apresenta o problema de pesquisa, seus objetivos específicos, o papel de cada 
uma das instituições envolvidas, os principais conceitos nos quais a pesquisa se baseia, sua 
metodologia, a análise dos resultados alcançados, considerações sobre esses resultados que 
possam facilitar possíveis formas de apropriação e desdobramento em ações e, por fim, as 
referências utilizadas. 

O tema “criança, mídia e consumo” possui importância social crescente em nossa sociedade 
devido às suas práticas de consumo e à indução publicitária voltada para o público infantil, 
levando o Instituto Alana a desenvolver um conjunto de ações de advocacy e sensibilização sobre 
o tema, ampliando o alcance do debate e colocando em evidência hábitos que necessitam de 
maior politização. É esse interesse do instituto que o leva a fomentar o desenvolvimento desta 
pesquisa, que procura mapear e analisar como o tema aparece no espaço da internet, inicialmente 
vinculado a cursos de pedagogia responsáveis pela formação de professores e, posteriormente, 
nas mídias sociais, atingindo qualquer pessoa ou movimento que tenha publicado conteúdos 
relativos ao tema. 

Um ponto a ressaltar nesta apresentação e que será discutido em detalhes adiante 
é a importância da internet como espaço de relevância para os fenômenos sociais que são o 
foco desta pesquisa. O recorte da sociedade é feito a partir desta escolha, entendendo que a 
internet não só é um meio de importância crescente como espaço de produção informacional e 
comunicacional, mas também um meio em que temos acesso a amplos conjuntos de dados de 
como as pessoas definem o que fazem e como fazem sobre um tema sem a intervenção direta 
de um pesquisador, que teria tradicionalmente de lançar mão de questionários ou entrevistas 
para coletar informações para sua pesquisa. Lançamos mão aqui, portanto, de novas técnicas 
de pesquisa e de novas posições como pesquisadores, procurando experimentar o potencial 
que essa maneira de olhar para sociedade oferece, identificar seus limites e avançar em novas 
maneiras de produzir pesquisa nas ciências humanas. 

APRESENTAÇÃO
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1.1 CONTEXTO DA PESQUISA

A proposta desta pesquisa ao Instituto Alana nasce de observações de pesquisadores integrantes 
da equipe proponente deste trabalho na atuação na formação inicial em licenciaturas de Pedagogia. 
Entendendo a educação como um fenômeno social, que vai além das ações sistematizadas da educação 
formal, sabemos que para compreendermos as ideias, sentimentos e comportamentos das crianças 
e adolescentes “de hoje em dia”, é necessário considerar o tipo de educação oferecida à população, 
em espaços formais e não formais, no contexto das sociedades ocidentais e capitalistas, dentre elas a 
brasileira.

Paralela à educação familiar e escolar, duas instituições diretamente responsáveis por formar o 
tipo de pessoa adequada para manter este tipo peculiar de sociedade, existe uma espécie de “escola” 
moderna e inovadora: os meios de comunicação, em particular a televisão, atualmente acessível também 
pelo computador e celular. No Brasil, embora vocacionada para o entretenimento, essa “inteligente e 
sedutora professora” vem desempenhando um papel fundamental na formação de grandes e pequenos, 
mostrando capacidade cada vez maior de traduzir com facilidade todos os conceitos necessários para 
manter o modo específico de pensar a vida e conviver nesta sociedade. 

Configurada ainda hoje como a forma de lazer mais acessível e barata, a televisão continua 
“ensinando” aos seus assíduos “frequentadores”, desde bem pequenos, a compulsivamente consumir de 
tudo: de ideias (bens simbólicos) a produtos (bens materiais), disponíveis nas prateleiras dos mercados, 
nos livros didáticos, nos cinemas, nos botecos, nas revistas, nas propagandas de rua, nas redes sociais e 
em muitos outros lugares.

Todavia, se a educação não oficial (ou não formal) colabora para a construção do que estamos 
apontando como danoso, não vemos outro caminho se não repensar a educação escolar e, por meio 
dela, buscar promover as transformações que queremos. Para isso é preciso também que mudanças 
aconteçam na formação dos responsáveis pela educação que acontece nas escolas. Temas da atualidade, 
já preconizados nos Parâmetros Curriculares Nacionais como integrantes das propostas pedagógicas, 
ainda não se incorporaram completamente ao cotidiano da sala de aula, em grande medida, por carência 
de entendimento e de formação para a sua aplicabilidade. 

É necessário, por exemplo, incorporar na formação inicial e continuada de professores a leitura 
crítica de mensagens publicitárias, cujo poder persuasivo é identificado não somente nas tomadas de 
decisões adultas, mas também nas solicitações e desejos de crianças vulneráveis aos seus apelos, tão 
ardilosamente construídos para a formação de sujeitos consumistas, desde a primeira infância.

Para além da análise e reflexão, entendemos que a apropriação das práticas sociais ligadas às 

1. A PESQUISA
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tecnologias de comunicação igualmente precisa fazer parte da formação de professores. A escola é 
um espaço de cultura, onde professores devem colaborar para que a criança se aproprie de todas as 
linguagens simbólicas para ler e escrever e de todas as plataformas, veículos e equipamentos, cada vez 
mais convergindo para os dispositivos móveis.

Levantamento do Nielsen IBOPE, colhido na internet, no mês de setembro/2015, revela que dos “96 
milhões de brasileiros com acesso a computador com internet em casa, 70 milhões deles usam celulares 
inteligentes”1.

Entre os mais jovens, estudos realizados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil já apontavam, no 
ano anterior, que “entre as crianças o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação se dá, 
principalmente, nas redes sociais (73%), para trabalhos escolares (68%) ou pesquisas (67%) e para a troca 
de mensagens instantâneas com os amigos (64%). Ouvir música (50%), assistir vídeos (48%), postar fotos 
(43%) ou jogar (47%) também são comuns, ainda que apareçam com uma proporção bem mais baixa2.” 

Atento a esse movimento alterador da cultura, o mercado publicitário brasileiro, embora ainda 
direcione para a TV aberta3 a maior parte de suas verbas, vive um momento único do e-commerce, o que 
o leva a ocupar a quarta posição no mundo em pageviews e a sexta maior audiência da internet.

Esses dados, inegavelmente, estampam mudanças significativas nos costumes da vida cotidiana de 
todos os brasileiros. Dentre outros efeitos, o mais preocupante é que as crianças passam a fazer parte, 
cada vez mais, do público-alvo de mensagens que incitam ao consumo excessivo de produtos e serviços 
que prejudicam, em graus variados, a sua saúde física e mental e que apontam e reforçam valores como 
o individualismo e a competição.

Considerando este cenário, a investigação contida neste relatório procurou saber se o tema 
“criança, mídia e consumo” está presente nas práticas de formação inicial de professores.

Quando reconhecido, buscou-se saber se esse tema está formalizado nas disciplinas das grades 
curriculares dos cursos de Pedagogia, porta de entrada para futuros profissionais do Ensino Fundamental. 
Compõe atividades de extensão? Transforma-se em temas de congressos, seminários, jornadas, 
encontros, entre outros eventos acadêmicos? Gera trabalhos de conclusão de curso, monografias em 
cursos de especialização, dissertações e teses em pós-graduação stricto sensu?

Empreendemos esta pesquisa partindo da hipótese de que poucos cursos de formação de 

1 Dados apresentados pela BBC Brasil: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/09/150916_habitos_
internet_ab. Acesso: 17/09/2015
2 Mais informações são encontradas no relatório TIC KIDS ONLINE BRASIL 2014, publicado em http://nic.br/media/
pdfs/apresentacoes/tic_kids_online_brasil_2014_hangout_imprensa.pdf. Acesso:17/09/2015.
3 “O meio tem 58,5% do bolo, seguido por jornal (11,4%), internet (7,6%), rádio (6,7%), mídia exterior (que subiu 
uma posição, com 5,6%), TV por assinatura (que também subiu, com 5,3%), revista (que caiu uma colocação e agora 
tem 4,1% do total), guias e listas (0,4%) e cinema (0,3%). Na comparação com outros mercados, os investimentos 
brasileiros em mídia somaram US$ 19,77 bilhões em 2014, colocando o País na sexta posição do ranking global 
publicitário”. Meio & Mensagem:  http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/04/27/
Mercado-cresce-1-5-porcento-em-2014.html. Acesso: 17/09/2015
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pedagogos no Brasil abordam os temas aqui considerados. Pretendemos contribuir, a partir de 
investigação no material disponível na internet, com o entendimento da presença ou da ausência de 
referencial teórico em cursos de formação de educadores e a presença ou ausência de outros espaços 
de debate, articulação e partilha de profissionais da educação preocupados com os temas que dizem 
respeito a  criança, consumo e mídia.

1.2 A PERGUNTA DE PESQUISA

A pergunta que orienta o desenvolvimento dessa pesquisa e a maneira como sua metodologia 
foi construída pode ser anunciada nos seguintes termos: o tema “criança, mídia e consumo” está 
presente nas práticas de formação inicial de professores e é reconhecido por eles como algo que possui 
importância suficiente para ser formalizado em diferentes estratégias de formação, tais como cursos, 
disciplinas, oficinas, seminários, teses, dissertações, entre outros?

Para termos clareza a respeito do significado da pergunta que orienta nossa pesquisa, vamos aqui 
definir alguns termos conceituais que a compõem. Inicialmente, é importante ressaltar que estamos 
em busca de “práticas” de formação inicial de professores sobre o tema da pesquisa. Entendemos por 
prática:

“(…) a racionalidade ou a regularidade que organiza o que os homens fazem, 
que têm um caráter sistemático (saber, poder, ética) e geral (recorrente) e, 
por isso, constituem uma experiência ou um pensamento” (CASTRO, 2004). 

Estamos em busca, nesta pesquisa, de maneiras de descrever essas regularidades e racionalidades 
que podem ser identificadas como práticas na formação inicial de professores sobre o tema “criança, 
mídia e consumo”. Entendemos, como premissa da pesquisa, que essas práticas, por serem sistemáticas 
e recorrentes, se estiverem presentes nos processos de formação inicial de professores, devem aparecer 
e se tornarem explícitas em suas próprias estratégias de formação. Ou seja, como ponto temático 
das disciplinas dos cursos que seguem, como projeto de extensão, pesquisa, objeto de interesse na 
produção de trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, doutorado, eventos, oficinas, 
seminários, entre tantas outras formas que utilizamos ao longo da pesquisa como maneiras de descrever 
e categorizar essas práticas. 

A hipótese que temos e que será testada por esta pesquisa é que essas práticas, caso existam, 
podem ser mapeadas utilizando a internet como fonte de informação. Entendemos aqui, que a internet é 
utilizada como um modo de organização relevante dos processos formativos desses professores, sendo 
nela onde podemos obter informações, mapear a existência desses processos, a presença de nosso tema 
de interesse e analisar de que maneira ele aparece. 

Sabemos que o que encontramos na internet não pode ser considerado como a totalidade das 
informações disponíveis sobre um tema, entendendo que há muitos fenômenos sociais que acontecem 
majoritariamente e preferencialmente em outros espaços de relacionamento social. No entanto, 
por se tratar esta pesquisa da busca por práticas de formação de professores e pela maneira como a 
nossa sociedade vincula a formação de professores aos cursos formais de graduação em pedagogia, 
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entendemos e ampliamos nossa hipótese de pesquisa no sentido de que essa exigência pela formalização 
dos cursos de graduação como meio da formação de professores deve se refletir na formalização de 
instrumentos informacionais, tais como na existência de sites dos cursos de pedagogia, na descrição das 
ementas das disciplinas, na divulgação de trabalhos acadêmicos, entre outros. Em outras palavras, nossa 
hipótese consiste em que a própria exigência da formação contribui para a exigência da sistematização 
do conhecimento em objetos de informação digital que podem ser encontrados e pesquisados por meio 
da internet. 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
Os seguintes objetivos específicos compõem esta pesquisa:

1. Realizar levantamento documental sobre a presença dos temas criança, mídia e consumo em 
planos de ensino de cursos de pedagogia e licenciaturas; 
2. Identificar espaços de comunicação e expressão de profissionais de cursos de pedagogia e 
licenciatura que, por iniciativa própria, incluem o tema criança, mídia e consumo na formação 
inicial de professores;
3. Dar visibilidade às práticas educacionais voltadas para a formação inicial de professores no 
que se refere ao tema criança, mídia e consumo; 
4. Sugerir estratégias de aproximação, a partir das redes sociais identificadas pela pesquisa em 
questão, dos profissionais atuantes nos cursos de pedagogia e licenciatura, comprometidos com 
a formação de professores esclarecidos sobre os efeitos da mídia na educação para o consumo, 
desde a primeira infância;
5. Encaminhar ao Instituto Alana os resultados quantitativos e qualitativos da pesquisa, para 
planejamento de futuras ações que resultem na inclusão do tema “criança, mídia e consumo” na 
formação inicial de professores.

Os objetivos de 1 a 3 acima mencionados foram trabalhados na pesquisa por meio do mapeamento 
de práticas na internet, utilizando diferentes fontes de informação que detalharemos na apresentação 
da metodologia. O objetivo 4 foi trabalhado a partir da análise dos resultados, entendendo que seria 
possível encontrarmos profissionais e redes de profissionais que produzem conteúdo de relevância no 
tema da pesquisa e que poderiam se tornar participantes de ações de ativação de redes sociais para a 
promoção do debate sobre o tema, articulação política e outras ações de mobilização social a serem 
realizadas pelo Instituto Alana. O objetivo 5 é realizado por meio deste relatório.

1.4 O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS: ATORES E FUNÇÕES

A pesquisa resulta do envolvimento de três instituições parceiras, apresentadas a seguir:

1. Projeto Cala-boca já morreu – porque nós também temos o que dizer! - www.cala-bocajamorreu.
org

Criado em 1995, essa associação sem fins lucrativos tem como principal compromisso criar 
oportunidades para que pessoas, independente de idade, origem e condição social, exerçam 
o direito à comunicação. Dentre os trabalhos realizados destacam-se o planejamento 
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metodológico e execução de atividades de Educomunicação nas quatro Conferências 
Nacionais Infantojuvenis pelo Meio Ambiente e na I Conferência Internacional “Vamos cuidar 
do Planeta”, promovidas pelo MEC e MMA, que possibilitou, respectivamente, a formação 
de crianças e adolescentes de todos os estados brasileiros e de jovens representantes de 
mais de 100 países, para o exercício de produção coletiva de comunicação. Em parceria com 
o Sesc São Paulo, realizou o Rádio Ambiente 21 (http://ambiente21.radio.br), projeto-piloto 
do Programa Juventudes, dirigido ao público jovem a partir dos 13 anos de idade, e o Rádio 
Reserva (http://www.radioreserva.org), projeto voltado para a formação de jovens para a 
difusão de informação através de programas de rádio, sobre a RPPN – Reserva Particular do 
Patrimônio Natural do Sesc Bertioga. Atualmente, é responsável pelo Projeto Jaê – criando a 
São Paulo que a gente quer (http://www.jae.org.br), contemplado pelo Edital Redes e Ruas, 
da Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Direitos 
Humanos e Cidadania e de Serviços. Valendo-se de recursos da oralidade esse projeto registra 
em forma de programas de rádio e de coleta de depoimentos o que crianças e adolescentes 
de 6 a 17 anos, sentem, pensam e sugerem para o lugar onde moram.

2. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia, Cultura e Sociedade – Universidade Federal de 
São Carlos.

Realiza estudos e pesquisas interdisciplinares que analisam as relações entre a tecnologia, 
a cultura e a sociedade, e aprofundam a compreensão das implicações sociais, políticas 
e éticas relacionadas ao uso da ciência-tecnologia. Desenvolve análise das abordagens 
contemporâneas das novas tecnologias de comunicação; do acesso ao conhecimento e 
do debate da inclusão digital; e também estudos sobre o papel da tecnologia nas relações 
socioeconômicas, bem como sobre políticas de mudanças tecnológicas e seus impactos sobre 
a cultura. As ações são desenvolvidas por meio de grupos de estudos, projetos de pesquisa, 
seminários e parcerias com outros grupos; bem como de orientação de estudantes em nível 
de graduação e pós-graduação.

3. Núcleo de Pesquisas em Gestão, Políticas e Tecnologia de Informação - Universidade Federal 
de Goiás - https://ngpti.fic.ufg.br/

O Núcleo de Pesquisas em Gestão, Políticas e Tecnologia de Informação tem por objetivo 
constituir um espaço interdisciplinar de produção de pesquisa, desenvolvimento e inovação 
ao redor deste multifacetado conceito denominado informação. Tem o entendimento de 
que é necessário conjugar dispositivos conceituais, bem como metodologias e ferramentas 
de aplicação oriundas das Ciências Sociais Aplicadas, Filosofia, Tecnologia da Informação 
e Engenharia, entre outras, para produzir uma união de saberes que permitam prospectar 
modos de uso da informação, formas de apropriação, produção de sentido e significado que 
nos permitam nos situar na fronteira do conhecimento e propor novas abordagens para a 
pesquisa na área.

Participou da pesquisa uma equipe formada por sete bolsistas, sendo dois estudantes do curso 
de graduação em Gestão da Informação da UFG e pesquisadores do Núcleo de Pesquisas em Gestão, 
Políticas e Tecnologia de Informação; dois estudantes do curso de graduação em Pedagogia, integrantes 
do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Tecnologia, Cultura e Sociedade da Universidade Federal de 
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São Carlos; e três integrantes do Projeto Cala-boca já morreu graduados em Pedagogia, Filosofia e 
Sociologia, participantes da “Oficina de Educomunicação”, parceria da referida instituição com o Lab_
Arte – Laboratório Experimental de Arte-Educação-Cultura & Estágios Independentes/FEUSP. Integraram 
também a equipe três professores doutores das áreas de Educação, Ciências da Comunicação e Gestão 
da Informação, dois deles docentes da UFSCar e UFG. 

Os pesquisadores da UFG responsabilizaram-se diretamente pela “mineração”4 e síntese das 
informações recolhidas na web. Já os pesquisadores da UFSCar e do Projeto Cala-boca já morreu ocuparam-
se, primordialmente, do estudo de textos das áreas de Educação e Comunicação para levantamento 
de termos relevantes de busca, bem como categorização e análise de dados. A coordenação geral da 
pesquisa coube ao Projeto Cala-boca já morreu, considerando seu vínculo contratual com o Instituto Alana 
e a alocação de profissional remunerado para a coordenação dos trabalhos entre as três instituições, 
ficando este responsável pela sistematização dos resultados da pesquisa, a gestão do cronograma e o 
seu alinhamento conceitual. 

As atribuições, embora específicas, exigiram de todos os envolvidos uma integração constante, 
não só na definição dos caminhos a percorrer para o levantamento de informação, mas, principalmente, 
para manter o compromisso do trabalho, visando tornar evidente a necessidade dos temas “criança, 
mídia e consumo” como parte dos cursos de formação de professores. 

1.5 METODOLOGIA

A metodologia de trabalho utilizada para a construção dos referenciais documentais desta pesquisa 
se baseia numa premissa fundamental, a de que a relevância social que pode ser identificada em bases 
de dados disponíveis na internet – sejam elas bases de produção científica, mecanismos de busca ou 
mesmo mídias sociais – permite a construção de indicadores que apontam resultados documentais de 
alta qualidade e autoridade social sobre os temas pesquisados.

Entendemos aqui que essa alta qualidade é reflexo prático e operacional da aplicação do que 
chamamos de inteligência de redes: 

“Inteligência de redes é uma forma de se designar novas estratégias de 
produção e análise de relacionamentos sociais que se valem de dispositivos 
informacionais e comunicacionais (presenciais ou à distância) em rede 
para ampliar a capacidade de ‘produção de comum’ de coletivos humanos 
constituídos como redes de indivíduos. Entende-se aqui por ‘produção de 
comum’ a capacidade de valorizar subjetividades, fortalecer processos 

4 [1] “Mineração de informação e/ou de dados: a característica existencial da informação é ser a manifestação de 
uma forma de organizar sentido para quem a produz. Essa forma se manifesta por meio de uma linguagem que 
dialoga com os diferentes sentidos humanos. A linguagem, como meio de manifestação informacional, depende 
de um suporte material e físico para ganhar forma, circular e ser acessível. O processo de mineração de informação 
é a função de operar sobre essa forma, permitindo que da estrutura atual a informação ganhe liberdade e possa 
ser recombinada em outras formas possíveis. Minerar é identificar o ponto de corte, extrair o imaterial, liberar no 
espaço e permitir novas recombinações possíveis.” (Dalton Martins)
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de individuação onde os muitos permanecem como muitos sem aspirar à 
unidade do grupo e, ao mesmo tempo, se afetar pela existência de outros 
modos de pensar” (MARTINS e SALLES OLIVEIRA, 2015).

A inteligência de redes se configura aqui como uma prática, logo, como uma forma de pensar, 
organizar o olhar e sistematizar o que entendemos pelas relações sociais em rede. Essa prática se traduz 
num olhar que valoriza os coletivos humanos como redes de indivíduos e que, uma vez empoderados 
para isso, podem se manifestar e explicitar o que pensam, como pensam e, ainda, disponibilizar 
conteúdos de sua própria produção, que podem servir não apenas para si, mas para a própria constituição 
das relações sociais que estabelecem. Além disso, aspecto fundamental da maneira como vemos 
essa prática, é entender que aqui se procura valorizar os processos de individuação onde os muitos 
permanecem como muitos e não aspiram à unidade do grupo. A unidade do grupo, do ponto de vista 
informacional e comunicacional, tende a reduzir a diversidade, encapsular relações e reduzir o próprio 
tônus comunicacional dos coletivos, fazendo com que, do ponto de vista prático, a opinião do grupo 
se manifeste e se explicite e não a dos seus indivíduos. Na internet, isso se traduz em menos opiniões 
autoriais e mais reverberação da tradição de grupo na qual estamos inseridos. 

As práticas de mapeamento da inteligência de redes nos permitem entender que os  documentos 
digitais são citados, linkados, compartilhados, curtidos e referenciados de muitas formas possíveis nas 
diferentes mídias sociais hoje disponíveis por milhares de pessoas em seus temas de interesse. Isso significa 
que esses conteúdos acabam por ser curados5 coletivamente por muitas mãos, colecionando muitas 
vezes múltiplos indicadores que funcionam como parâmetros de filtragem estratégica de conteúdos e 
que permitem organizarmos o espaço informacional mesmo em tempos de abundância informacional.

Sem dúvida, a especificidade ou generalidade desses conteúdos é um elemento determinante 
da qualidade dos resultados que podem ser obtidos com este método que aqui utilizamos. Conteúdos 
de alta generalidade, como uma pesquisa que se proponha a encontrar documentos de referência que 
falem sobre “liberdade”, possuem relacionado a sua própria condição de existência grandes campos 
de conhecimento que disputam seu sentido, apresentam visões contraditórias, enorme polissemia de 
palavras e conceitos referenciados, além de enorme variabilidade semântica nos diferentes modos 
possíveis de se relacionar e produzir contexto sobre esses conteúdos. Quando mapeamos os processos 
de curadoria coletiva nesses conteúdos tendemos a terminar ainda imersos em enormes massas de dados 
que precisariam de processamento humano intensivo para identificar tendências, afirmar relevância, 
pertinência e, sobretudo, associar as fontes aos sentidos desejados para os caminhos de uma pesquisa.

Já conteúdos mais específicos e que tendem a representar domínios de conhecimento com fronteiras 
mais conhecidas e possivelmente delimitadas por um corpo de conceitos muito menor em comparação 
ao exemplo anterior, as diferentes estratégias de mapeamento do espaço informacional ofertadas pela 
inteligência de redes se tornam de grande valia. Partindo do trabalho fundamental de construir boas e 
bem fundamentadas perguntas de pesquisa, podemos identificar conceitos que podem funcionar como 

5 Sobre os termos curado, curadoria de conteúdo e/ou processos de curadoria, e “curadoria coletiva” de conteúdo: 
“A curadoria é o fazer que expressa cuidado. No sentido informacional, curar conteúdo é cuidar da informação, 
garantindo que ela seja organizada, disposta, acessível e disponível para circular de maneira a facilitar caminhos 
de apropriação de sentido”. (Dalton Martins)
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pontos de partida, aberturas e tomadas de contato com esse espaço. E nessa tomada de contato a partir 
desses pontos de partida, mesmo que eles não sejam os mais importantes e relevantes para um corpo de 
conhecimentos explícitos, é como se nos relacionássemos a nós específicos de uma rede, sendo possível 
daí navegar pelos outros nós que ainda não conhecíamos, mas que se encontram interconectados nesse 
espaço. Sendo possível navegar por esses nós e se posicionar estrategicamente em uma rede conceitual, 
podemos aqui, lançar mão de indicadores específicos que nos ajudam a segmentar essa rede e, aí sim, 
encontrar os nós mais importantes e mais relevantes segundo os critérios que entendermos serem mais 
relevantes para uma pesquisa. 

O que a inteligência de redes oferta como método é uma forma de navegação no espaço informacional 
que se vale de fenômenos sociais associados aos conteúdos digitais para mapear relevância, encontrar 
rotas de tendências, sinais de inovação e mesmo da consolidação de modos de fazer. Uma vez essas 
rotas mapeadas, a informação encontrada pode ser remixada de acordo com os interesses específicos 
de uma pesquisa, servindo como artefatos que podem ampliar o grau de conhecimento sobre um tema, 
empoderando os indivíduos interessados em se apropriar desses conhecimentos como subsídio para a 
ressignificação de suas próprias maneiras de trabalhar e atuar no mundo. 

O componente técnico é aqui fundamental e exige um conjunto de estratégias de mapeamento, 
mineração, sistematização e curadoria que lança mão de sofisticadas tecnologias e métodos que serão 
descritos em maiores detalhes nas etapas a seguir. No entanto, mais importante do que esse método de 
trabalho pode ofertar, é a abertura para um modo de olhar para o espaço informacional que convida ao 
experimental e a diferença, ao mesmo tempo que dialoga com a tradição e o consolidado, equilibrando 
linhas de segmentação que convidam a novas conexões de sentido e produção de significado. 

Apresentamos a seguir as etapas que constituem o método de trabalho para esta pesquisa.

1.5.1  Mapeamento de referências
A etapa inicial da metodologia parte do mapeamento dos conceitos de referência e das 

palavras mais utilizadas para se falar sobre os tópicos de interesse da pesquisa. Procuramos aqui 
analisar documentos de referência e identificar em seu repertório linguístico os pontos de partida 
por onde iniciamos a navegação pelo espaço informacional. Esse mapeamento fornece um corpus 
linguístico por onde o método inicia sua forma de sistematizar a informação.

1.5.2 Construção das perguntas de pesquisa
As perguntas de pesquisa representam aquilo que queremos saber sobre o tema da pesquisa. 

Elas são eixos estruturantes da pesquisa, pois complementarão o corpus linguístico construído 
na etapa anterior qualificando as palavras e conceitos mapeados. Como exemplo, imagine que 
você deseja se aprofundar sobre o tema “ensino infantil” no Brasil. Na etapa anterior, estaríamos 
preocupados em identificar quais as diferentes maneiras que o tema “ensino infantil” pode ser 
mapeado, considerando que as pessoas podem se referir a ele de diferentes formas. Nesta etapa, 
identificamos que o que você deseja saber é sobre as “metodologias de ensino” mais utilizadas no 
“ensino infantil”.
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1.5.3 Construção dos descritores
Uma vez identificados os conceitos de referência e as perguntas de pesquisa, passamos à 

construção dos descritores que formarão os pontos de contato com o espaço informacional no 
qual vamos nos inserir, levando a outros conceitos e nós de uma rede de elementos que farão 
parte da pesquisa.  Essa etapa demanda um grande cuidado e uma investigação nas bases de dados 
a respeito da qualidade de cada descritor, ou seja, se esses descritores trazem boas respostas 
nos resultados iniciais e se eles de fato parecem corresponder às expectativas de respostas que 
desejamos encontrar. Devem ser refinados em conversa com as pessoas de referência que apoiaram 
na identificação dos conceitos na etapa inicial do método.

1.5.4 Mineração de dados
Tendo construído os descritores da pesquisa, passamos a uma etapa técnica de mineração nos 

bancos de dados a serem utilizados como fontes de informação da pesquisa. A depender do banco, 
diferentes técnicas e estratégias devem ser consideradas, dado que muitos sistemas possuem boas 
ferramentas de consulta e extração de dados e outros não, gerando a necessidade de construirmos 
programas próprios que identifiquem os dados desejados e os entreguem em formatos de fácil 
processamento para as etapas posteriores. 

1.5.5 Base de dados
Uma vez tendo minerado os dados, construímos um banco de dados que servirá de apoio para 

guardar toda a informação mapeada e servir como estrutura lógica para consulta e indexação para 
as etapas posteriores. Esse banco consiste na organização de diferentes tabelas, no relacionamento 
entre as tabelas e na identificação de quais as variáveis que cada tabela deve guardar. É com base 
nessa etapa que toda a informação poderá ser processada e sintetizada, gerando os dados que 
serão utilizados para as análises dos resultados.

1.5.6 Ranqueamento6

Agora que as informações se encontram sistematizadas elas podem ser priorizadas. Nessa 
etapa selecionamos quais as variáveis dos dados minerados que serão consideradas como 
indicadores de ranqueamento, procurando apontar quais são os registros do banco de dados mais 
importantes em relação a cada um dos descritores de pesquisa, fazendo assim com que tenhamos 
uma maneira de selecionar esses registros ainda de forma computacional. Essa etapa é fundamental 
considerando o universo abundante de informação que a internet oferta como meio de pesquisa, 
sendo que podemos facilmente chegar a ordem de milhão de documentos encontrados para uma 
pesquisa. Vale ressaltar aqui, que os indicadores devem ser customizados7 conforme o interesse 
específico de cada pesquisa, sendo que em algumas podemos nos interessar pelos documentos 
mais citados sobre um tema e em outra pesquisa pelos documentos mais novos produzidos em 

6 “O ranqueamento é o processo de produção de índices que permitem a segmentação da informação e define 
níveis de prioridade segundo critérios específicos, produzindo filtros que reduzem a quantidade de grandes 
massas de informação, facilitando o tratamento humano e a própria possibilidade de produção de sentido.” 
(Dalton Martins) 
7 “A customização de indicadores é a manipulação matemática dos índices de segmentação informacional. Permite 
a construção de novas fórmulas matemáticas, utilizando da composição de operadores que atuam produzindo 
transformações de síntese.” (Dalton Martins).
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um determinado país. A variabilidade de possibilidades é enorme e apenas caso a caso podemos 
encontrar soluções customizadas e que sejam mais eficientes para a produção de sentido de um 
determinado grupo de pessoas. O método se adapta conforme o interesse e o olhar do pesquisador. 

1.5.7 Qualif cação do banco de dados
Nesta etapa iniciamos o processo de qualificação dos resultados por pesquisadores. Aqui, 

uma amostra significativa de documentos ranqueados na etapa anterior é apresentada aos 
pesquisadores que vão analisar a qualidade desses resultados, identificando nos títulos, nos 
resumos, nas chamadas, nos textos introdutórios e em outros parâmetros que podemos achar 
pertinente, se esses documentos devem ser lidos integralmente ou não. Essa etapa qualifica e 
refina a etapa anterior a partir da produção de significado do olhar humano, retirando do banco 
de dados uma série de documentos que podem possuir alto índice de relevância nos indicadores 
selecionados, falar sobre o tema, ser qualificado nos descritores, mas, ainda assim, ser específico 
ou genérico demais e não atender as expectativas da pesquisa. 

1.5.8 Curadoria
Tendo refinado o banco de dados na etapa anterior, chega o momento de tomada de contato 

com o teor completo dos documentos encontrados e qualificados. Os pesquisadores analisarão 
esses documentos, procurando identificar as informações específicas que devem ser extraídas 
para compor as sínteses analíticas que procuramos como o resultado de uma pesquisa. É uma 
etapa delicada, sem dúvida muito mais lenta que as anteriores, pois envolve um cuidado analítico 
que demanda um outro tempo de leitura. Vale ressaltar que, a depender do cronograma de uma 
pesquisa, essa etapa pode ser mais longa ou mais curta, sendo que a variável que determina seu 
tempo será a quantidade de documentos a serem analisados. 

1.5.9 Relatórios
A etapa dos relatórios é onde toda a pesquisa é sistematizada, analisada e relatada em 

formato textual, servindo como um documento que se torna um guia de leitura para as referências 
qualificadas e uma forma de imersão em universos complexos de conhecimento. São dispositivos 
de síntese que tem por objetivo servir de apoio para estratégias de mobilização de interesses, de 
formação e de apoio à tomada de decisão.

1.5.10 Dobra dos resultados
A dobra dos resultados é, sem dúvida, uma das etapas mais importantes de todo o método 

que aqui apresentamos, pois é nela que produzimos as estratégias de como os resultados obtidos 
da pesquisa podem ser trabalhados por uma instituição e pelas pessoas interessadas em seus 
resultados. A dobra é uma etapa de cuidado, entendendo que o cotidiano de uma organização 
é tomado por uma verdadeira sobrecarga informacional nos tempos contemporâneos e que 
apenas finalizar os relatórios e entregar para leitura das pessoas pode ser insuficiente para que 
elas tenham tempo e sejam introduzidas nos temas da pesquisa de forma cuidadosa e gradativa. 
Logo, é aqui que construímos oficinas, encontros, rodas de conversa, workshops, cursos, entre uma 
variedade de formatos possíveis que podem ser trabalhados para mediar a tomada de contato com 
os resultados da pesquisa e ampliar a possibilidade de apropriação desses resultados.

i
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2.1  MAPEAMENTO DE REFERÊNCIAS CORPUS DE TEXTOS 
 ESTUDADOS E SUA RELAÇÃO COM A PESQUISA

Apresentamos aqui o corpus dos textos estudados para a delimitação de conceitos e descritores.

• RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1/2006
Apresentado pelo Conselho Nacional de Educação, esse documento institui as Diretrizes 

curriculares nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia e Licenciatura.
O que é proposto para as instituições que formam professores? Quais objetivos, 

procedimentos e conteúdos devem pautar a formulação dos Planos de Ensino dos Cursos de 
Pedagogia? Quais  compromissos deve assumir o futuro profissional em sua prática docente? 
Quais caminhos devem ser percorridos enquanto ele frequenta um curso de Pedagogia? 

Merece destaque não só a ênfase dada à necessidade de formar professores aptos à 
“investigação e reflexão crítica” resultante de “repertório de informações e habilidades, 
composto por pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos […], fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, pertinência e relevância 
social” (§ 2º), como também que possibilite ao futuro profissional “relacionar as linguagens dos 
meios de comunicação à educação” (item VII do Parágrafo único)

• PORTARIA INEP nº 263/ 2014
Como se dá a avaliação do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (ENADE) da 

formação concluída pelos alunos de Pedagogia e Licenciatura? As provas a que são submetidos 
reiteram as diretrizes concebidas para o percurso de formação? Quais conhecimentos são 
verificados daqueles que foram preparados para a docência? 

Essas perguntas são confirmadas nesse documento formulado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) como os requisitos considerados 
essenciais para o exercício do magistério, destacando-se em especial “que a atuação do 
pedagogo pressupõe postura profissional ética; compreensão do contexto sociocultural, 
político, econômico e educacional; compromisso social para a construção de uma sociedade 
includente, equânime, justa e solidária; fundamentação epistemológica; atitude investigativa e 
de trabalho em equipe; compreensão da formação profissional como um processo contínuo”.

Ressalta-se também nas provas específicas os conteúdos relacionados às “tecnologias da 
comunicação e informação nas práticas educativas”, dentre as quais incluem-se, necessariamente, 
as tecnologias associadas aos meios de comunicação veiculadores da cultura dominante por 
todo território nacional. Conteúdo semelhante se observa na parte de formação geral do exame, 
onde estão listados os conhecimentos referentes a “avanços tecnológicos; ciência, tecnologia 
e sociedade”, componentes indissociáveis de “democracia, ética e cidadania”, igualmente 
incluídos nessa parte do exame.

2. RESULTADOS E ANÁLISES
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• MATRIZ DE REFERÊNCIA DA PROVA NACIONAL DE CONCURSO PARA O INGRESSO NA CARREIRA 
DOCENTE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 Dedicamos atenção a esse documento proposto pelo MEC/INEP, uma vez que, numa 
tentativa de coerência entre as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Pedagogia e o Exame 
Nacional de Desempenho do Estudante de Pedagogia, essa proposta visa ao ingresso qualificado 
de profissionais, exclusivamente por concurso público de provas e títulos, para o magistério das 
redes públicas de ensino. 

 O documento afirma que 25% dos professores desse setor atuam por meio de contratos 
temporários e coloca em dúvida a qualidade das provas utilizadas para a seleção dos efetivos e, 
consequentemente, o nível de competência do profissional que ora se encontra em sala de aula.

 Salientamos nesse documento, em particular ao que se refere à delimitação do perfil 
profissional dos candidatos ao magistério: “para a construção do instrumento de avaliação deve 
considerar ainda a complexidade da própria profissão, reconhecendo a docência não como a 
mera aplicação de técnicas descontextualizadas para reproduzir conhecimentos, mas sim como 
um processo contínuo de auto-formação e de ressignificação de saberes frente aos desafios da 
prática cotidiana”. 

 O critério de formulação da prova abrangerá não somente o ambiente de trabalho na sala 
de aula, de planejamento das atividades docentes, de interação com as famílias e a comunidade, 
como também outros temas relacionados à educação.

- Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia no Brasil: disputas de projetos no campo da 
formação do profissional da educação

 O artigo das professoras Márcia Angela da S. Aguiar,  Iria B. Rezinski, Helena Costa L. 
Freitas, Marcelo Soares Pereira da Silva e Ivany Rodrigues Pino colocam em revisão os cursos de 
pedagogia, as licenciaturas e os bacharelados, todas modalidades em cuja base encontram-se 
tensões e disputas “de ordem epistemológica, pedagógica e política atinentes às visões e aos 
projetos educacionais, no Brasil, nas últimas décadas”.

 Essa leitura, em suma, aproximou mais diretamente os proponentes da pesquisa ora 
relatada, da abrangência do curso de pedagogia, definida em 2006, como se evidencia no trecho 
que segue:

“Abre-se, assim, amplo horizonte para a formação e atuação profissional dos 
pedagogos. Tal perspectiva é reforçada nos artigos 4° e 5° da Resolução CNE/
CP n. 01/2006, que definem a finalidade do curso de pedagogia e as aptidões 
requeridas do profissional desse curso:
Art. 4o – O curso de Licenciatura em pedagogia destina-se à formação 
de professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil 
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal, de Educação Profissional, na área de serviços e 
apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos 
pedagógicos.
Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem participação 
na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando:
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I – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de tarefas próprias do setor da Educação;
II – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares;
III – produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares.

Delineia-se, pois, que a formação no curso de pedagogia deverá assegurar 
a articulação entre a docência, a gestão educacional e a produção do 
conhecimento na área da educação.”

 
- Infância e Comunicação – uma agenda para o Brasil

A publicação da ANDI – Agência de Notícias dos Direitos da Infância (atual ANDI – 
Comunicação e Direitos) e a Rede ANDI Brasil – Comunicação pelos Direitos da Criança e 
do Adolescente, em 2009, reitera pressupostos que sustentam também a pesquisa que 
desenvolvemos, especialmente nestes aspectos:

• “A mídia é, na atualidade, um elemento central para a socialização de crianças e 
adolescentes (seja por seus impactos positivos ou negativos);

• Assim como em relação a outras instituições de socialização (escola, igreja), o Estado 
deve definir parâmetros precisos para o setor; que a regulação é o instrumento que as 
democracias possuem para normatizar a atividade de setores de relevância estratégica 
para a sociedade – caso dos meios de comunicação de massa. No que diz respeito a 
nosso campo de interesse, a ação regulatória visa a garantir o respeito aos direitos de 
crianças e adolescentes, ao mesmo tempo em que preserva um ambiente de liberdade 
de expressão.

• A regulação da interface mídia e infância vai de encontro aos principais marcos 
internacionais de Direitos Humanos (Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
Convenção Interamericana dos Direitos Humanos, Convenção sobre os Direitos da 
Criança) e nacionais (Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Assim como outros direitos humanos fundamentais, o “direito à comunicação” tem 
se consolidado como um princípio de extrema importância para as democracias 
contemporâneas e também deve ser o foco das políticas públicas que se relacionam 
com as crianças e adolescentes.”

- Infância e Consumo: estudos no campo da comunicação
A leitura dos artigos dessa série visou fornecer maiores elementos à equipe de pesquisadores 

para as análises posteriores à mineração de dados sobre a interface “criança, mídia e consumo”. 
Em meio à compreensão dos efeitos nocivos da educação para o consumo promovido 

pelos meios de comunicação sobre os mais novos, esses textos também permitiram cogitar 
ações que sensibilizem futuros professores para o tema, pois “[…] a mídia, nas sociedades 
contemporâneas, pode ser compreendida em razão de sua ‘atuação nos processos de construção 
social da realidade’, […] papel decisivo em praticamente todas as áreas e dimensões da vida 
humana, tais como política, religião, entretenimento, […] o que nós sabemos sobre a nossa 
sociedade, sobre o mundo no qual vivemos, sabemos através dos meios de comunicação” (p. 
11).
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2.2 CONSTRUÇÃO DOS DESCRITORES8

Os referidos textos, formulados e publicados pelo MEC e pelo INEP, não apresentam menção direta 
aos conceitos pertinentes ao escopo desta pesquisa. No entanto, foi possível identificar a presença de 
“brechas” por meio das quais é possível incluir o trabalho com o tema “Mídia, Criança e Consumo” na 
formação inicial nos cursos de Pedagogia. Essas “brechas” constituem um conjunto de conceitos e 
descritores gerais presentes nos textos estudados. Ao examinar tais conceitos e descritores à luz do tema 
da pesquisa, entendemos que eles são o convite, a possibilidade ou a “abertura” para que se realize, na 
prática e na transversalidade curricular, as reflexões sobre mídia, criança e consumo em cada espaço 
da educação formal e, consequentemente, na formação de professores e professoras. Apresentamos a 
seguir quais são esses conceitos e como entendemos que eles se relacionam com o tema da pesquisa.

2.2.1 Conceitos
Cidadania, Educação de qualidade, Formação cidadã do docente, Perfil docente, Dimensões 

do Perfil Profissional, Relação Professor – Escola, Trabalho pedagógico, Relação Sociedade e 
Meio Ambiente, Interfaces da Educação, Diversidade, Função social da Escola, Formação crítica, 
Formação reflexiva, Boas práticas pedagógicas, Boas práticas de gestão.

2.2.2 Relação entre os conceitos com o tema da pesquisa
• Indicação da necessidade de professores formados para um ensino interdisciplinar, 

voltado para a realidade enfrentada pelo professor no cotidiano da escola, como por 
exemplo, lanches prejudiciais à saúde vendidos nas cantinas ou enviados pelas famílias/
alimentação inadequada oferecida pela própria escola/preconceito contra criança/
adolescente com excesso de peso – todos influenciados pelos anúncios publicitários 
de alimentos dirigidos a criança e adolescente.

• Reforço do conceito de cidadania na formação do professor, como associado ao saber 
e ensinar direitos, dentre eles o de acesso à informação sobre temas relacionados a 
hábitos e comportamentos.

• Acentuação das características específicas do professor, no tocante a atitudes e 
valores, incluindo senso crítico sobre informações difundidas pelas mídias, e apontar 
a necessidade de observação, análise e postura ética diante de situações-problemas 
enfrentadas no cotidiano da escola.

• Evidência de que as competências estabelecidas na matriz para a profissão docente 
estão envolvidas com as categorias mídia, criança e consumo de forma direta e indireta, 
uma vez que o documento aponta a necessidade das escolas contarem com “um corpo 
docente devidamente preparado” para um trabalho de “qualidade”.

• Mostra de que a discussão entre mídia, criança e consumo extrapola as situações de 
sala de aula, permeando espaços que envolve todo o cotidiano escolar e da própria 
comunidade.

• Apontamento da necessidade de reflexão e debate sobre o conceito de cidadania, bem 
como de direitos e deveres na formação de cidadãos, dentre os quais não pode faltar 
exercícios de compreensão de textos publicitários veiculados pelas mídias na formação 
de futuros professores.

8 Chamamos de descritor um termo que descreve com rigor e objetividade determinado conceito.
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• Evidência das relações entre educação e sociedade, na medida em que é esperado um 
profissional que consiga fazer articulação de conhecimentos curriculares para análise de 
fenômenos do mundo natural e social, que estabeleça relação entre o universo escolar 
e as questões políticas, sociais, culturais, econômicas e tecnológicas da atualidade.

• Reconhecimento de como os aspectos culturais, sociais, ambientais e políticos 
influenciam o cotidiano escolar.

• Apontamento de que avanços na situação da educação básica no país só acontecerá com 
a formação de profissionais que saibam unir teoria e prática, de forma interdisciplinar.

• Definição das exigências para a qualificação docente, a partir da democratização dos 
processos de ensino e aprendizagem para a cidadania, com a preparação adequada de 
profissionais que compreendam a educação como um direito de todos.

• Implicação do pedagogo em atuação num contexto amplo, nos processos pedagógicos 
e espaços educativos escolares e não-escolares, como os processos pedagógicos dos 
meios de comunicação, por exemplo, o que demanda uma capacidade de reflexão 
crítica da realidade, dentro das dimensões socioculturais, políticas, econômicas, éticas 
e estéticas.

• Reforço sobre o trabalho pedagógico desenvolvido no contexto mais amplo da 
educação, da escola e da própria sociedade, exigindo assim, uma formação crítica do 
cotidiano para o exercício profissional.

Dessa relação entre os conceitos acima mencionados e o tema da pesquisa, identificamos 
alguns descritores, ainda genéricos, que serviram como base para a produção dos descritores 
específicos da pesquisa. 

2.2.3 Descritores – brecha
Análise do mundo natural e social, Articulação de conhecimentos, Articulação entre os 

diferentes conteúdos curriculares, Articulação teoria e prática, Alimentação saudável, Análise 
linguística de textos publicitários, Autonomia, Auto-formação, Cidadania e Formação de Professores, 
Corpo e cultura, Conhecimento contextualizado, Competência docente, Conhecimento científico, 
Construção da identidade, Cotidiano escolar, Compreensão e representação de informações 
veiculadas pela TV e pela internet, Cultura da infância, Cultura infantil, Criança e cultura, 
Contextualização, Criança e tecnologia, Diversidade e Formação de Professores, Democracia e 
Formação de Professores, Democratização, Doenças infantis da modernidade, Ensino de ciências 
naturais, Enfrentamento de situações-problema, Saúde, Ética, Estética e Formação de Professores, 
Famílias e escola, Formação cidadã, Formação por competência, Formação continuada, Formação 
docente e aspectos culturais, Formação docente e aspectos sociais, Formação docente e aspectos 
ambientais, Formação docente e aspectos políticos, Formação docente e aspectos econômicos, 
Formação docente e tecnologias, Grupo de estudo, Interação com as famílias, Interdisciplinaridade, 
Leitura crítica de textos publicitários, Múltiplas linguagens, Perfil profissional, Percepção da 
realidade, Pertinência social, Pluralidade de conhecimentos teóricos e práticos, Processo contínuo 
de formação, Práticas Sociais, Práticas sociais de leitura e escrita, Problematização, Práxis, Relação 
com a comunidade escolar, Reflexão crítica, Professor pesquisador, Transtornos alimentares, 
Relevância social, Redes sociais, Ressignificação de saberes, Sensibilidade afetiva, Uso da internet, 
Tratamento da informação veiculada pela internet, Tradições culturais.
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2.2.4 A construção dos descritores específ cos
Iniciamos o trabalho de afinar a definição dos descritores diretamente relacionados ao tema 

da pesquisa, devidamente respaldados no âmbito do corpus estudado sobre educação.
Como nesse conjunto de documentos não encontramos menções diretas aos temas desta 

pesquisa, fomos buscar referências no trabalho já realizado pelo Instituto Alana, importante difusor 
do tema “Mídia, Criança e Consumo” no Brasil. Tomamos como base principal os textos do volume 
“Infância & Consumo – estudos no campo da Comunicação”, parceria da Agência de Notícias dos 
Direitos da Infância (ANDI)  e Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana, publicado em 2009, a 
partir do critério de aproximação de significados entre Mídia e Comunicação.

Para validação dos termos, ainda em fase de construção, usamos o Google como ferramenta 
de apoio. Ao colocar o descritor levantado nas leituras, na caixa de busca, o mesmo retornou vários 
links com descrições abaixo de cada um deles. Verificando os títulos dos links e suas descrições, 
decidimos que a partir do tema principal “Criança, Mídia e Consumo”, partindo do pensamento 
de que o Google retorna, na primeira página, os sites mais relevantes da internet através de uma 
busca (tomando essa característica relacionada à função de “pré-validação”), processamos todos 
os descritores na ferramenta de busca, e os separamos em: ótimos, nos quais os títulos dos links e 
suas descrições apresentam os três termos “criança, mídia e consumo”; bons, nos quais os títulos 
e descrições dos links apresentam dois dos termos do tema; fracos, cujos títulos e descrições 
apresentaram apenas 1 dos termos; e descartáveis, que não evidenciou nenhum dos termos. 

Apresentamos agora a seleção e justificativa de escolha dos descritores levantados a partir do 
refinamento via Google. Inicialmente, vemos na tabela 01 o resultado numérico da quantidade de 
links que encontramos para cada descritor proposto para a pesquisa, considerando o resultado geral 
no Google, somente os resultados de notícias de periódicos no Google Notícias e de documentos 
de cunho acadêmico no Google Acadêmico. Vale ressaltar que as pesquisas foram feitas com a 
expressão composta, sem o acréscimo de aspas para definir termos exatos, pois se desejava, neste 
momento, não a exatidão dos resultados de busca, mas ter uma ideia da “popularidade” dessas 
expressões e uma visão inicial ainda qualitativa sobre a qualidade e pertinência em relação ao tema 
da pesquisa dos primeiros resultados que apareceram nas páginas de busca.

Tabela 01. Resultados de links para cada descritor da pesquisa. Fonte: Google. Data de acesso: 10/09/2015.

i
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Vejamos, a seguir, a descrição do significado de cada descritor organizada pelos tipos 
categorizados.

Descritores ótimos
• Mídia-educação e consumo

O binômio “mídia-educação” tem suscitado diferentes concepções, que o associam, por 
exemplo, a “trabalho educativo sobre os meios, com os meios ou através dos meios”.
Entendendo educação como fenômeno social que se manifesta não só no espaço escolar 
como também na família, dentre outros, onde as tecnologias de informação e comunicação 
midiáticas estão cada vez mais presentes, consideramos a pertinência desse descritor aos 
nossos objetivos.
Independente da abordagem, o buscador Google filtrou e colocou em destaque teorias/
ações que, a rigor, circunscrevem-se no âmbito das estreitas relações entre os termos. 
Ademais, associados ao termo consumo, os links contribuem para o entendimento do 
assunto, sob o ponto de vista histórico e ideológico, bem como sobre impactos do papel 
decisivo da mídia nos hábitos cotidianos atuais e, consequentemente, na formação das 
pessoas em geral.

• Mídia e consumo infantil
Ao lado de bens materiais, os bens simbólicos vêm, cada vez mais, se incorporando à lista 
do que as pessoas consomem diuturnamente. Através da televisão, de computadores 
conectados à internet e, mais recentemente, de celulares “inteligentes”, é inegável a força 
desses recursos na formação do público infantil. 
Por atrelarem-se a valores do mercado, os meios de comunicação vigentes em nosso país, 
apoiados na competência inegável de especialistas da publicidade, não poupam esforços 
para seduzir e fidelizar os pequenos consumidores através de programas e anúncios 
publicitários neles veiculados. Esse descritor, portanto, aponta a preocupação crescente, 
especialmente entre acadêmicos, sobre a relação entre crianças e aparatos tecnológicos 
difusores de informação e comunicação, e legitima nosso objeto de estudo.

Descritores bons
• Infância, consumo e violação de direitos

A relação entre consumo e infância, associada à expressão “violação de direitos”, vincula 
efeitos da publicidade dirigida à infância pelos meios de comunicação, empresas ligadas à 
publicidade, ao marketing para o consumo de produtos nocivos à saúde física e mental. No 
contexto desta investigação, o descritor corrobora a hipótese de que o tema precisa fazer 
parte da formação de professores.

• Identidade da criança e mídia
A infância é a fase da vida marcada pela construção de identidade, pela concepção de mundo, 
a partir de modelos que lhe são apresentados para todas as áreas do desenvolvimento 
humano.
Considerando que não só a família e a escola auxiliam nesta formação, esse descritor 
possibilita aprofundamento crítico com relação ao papel ocupado pela mídia (ou meios 
de informação e comunicação) na formação das crianças para o consumo em excesso e o 
individualismo, próprios de uma cultura marcadamente adultocêntrica. 
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• Infância e mídia
Esse descritor atenta para questões relevantes sobre um tipo de cultura “globalizada”, 
ou seja, difundida em todas as partes do mundo, que busca, com apoio da comunicação 
igualmente globalizada, anular a diversidade dos povos. 
Com a mesma intensidade, a criação de desejos, o estímulo ao uso das mesmas marcas 
de produtos e serviços, de uma única língua, o consumo de alimentos industrializados, 
dentre outros aspectos, vêm concorrendo para a adultização das crianças e, não raro, para 
a infantilização dos adultos – todos vulneráveis aos efeitos formativos da mídia.
Portanto, é fundamental a esta pesquisa os estudos e ações que ora investigam as relações 
entre essa fase peculiar da vida e a mídia.

• Cultura, infância e mídia
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) “considera o desenvolvimento pessoal como 
o processo mediante o qual o ser humano assume a cultura do grupo social a que pertence. 
Processo no qual o desenvolvimento pessoal e a aprendizagem da experiência humana 
culturalmente organizada, ou seja, socialmente produzida e historicamente acumulada, 
não se excluem nem se confundem, mas interagem”. 
A partir dessa afirmação, entender a relação entre cultura e mídia relacionada à infância e 
como isso vem sendo abordado (ou não) no âmbito da formação de professores, torna-se 
fundamental para a pesquisa.
Vale ressaltar, nesse contexto, a possível existência de um tipo de “cultura midiática”, 
preparando  consumidores ativos desde os primeiros anos de vida, tomando o público 
infantil como alvo cobiçado pela publicidade, que os coloca na mira das estratégias de 
estímulo ao consumo.

• Cultura da infância e consumo
À “cultura da infância”, caracterizada, entre outros aspectos, por brincadeiras, pelo 
desenvolvimento da capacidade simbólica e pela socialização, estão sendo incorporados 
novos hábitos, também pelo consumo em excesso de tecnologias de informação e 
comunicação. 
Esse descritor, em suma, contribui para aprofundar a complexidade em torno do conceito 
“cultura da infância” junto a profissionais de educação.

• Formação, criança e mídia
Instância formadora, a grande mídia no Brasil, sob controle de grandes corporações de 
comunicação, tem apresentado valores e atitudes voltados à inclusão cada vez mais 
precoce da criança na cultura do consumo em demasia. 
Ao relacionar os termos com “formação” é possível conhecer quais atividades estão sendo 
desenvolvidas ou planejadas, visando formar educadores e crianças para/com a mídia, 
como  preconizam os PCN para a prática cotidiana da escola e a formação de professores.

• Educação, criança e mídia
Esse descritor acentua a tese de que os meios de comunicação educam massivamente a 
população em geral, e em particular as crianças, ao entrarem diariamente em todos os 
espaços privados ou de socialização.
Assim, se torna emergencial relacionar os termos com a prática cotidiana escolar e a 
formação inicial de professores.
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• Publicidade e infância
Trabalhos abertos à reflexão sobre “efeitos de sentido” gerados pela publicidade brasileira 
que, entre as décadas de 1970 e 1980, deu origem ao adjetivo “infantil” provocam uma nova 
dinâmica na “cultura da infância” e assinalam a necessidade dessas questões se fazerem 
presentes na formação crítica de professores. 

• Propaganda infantil e consumo
A propaganda dirigida a crianças, seja de forma explícita ou implícita em todas as mídias 
às quais as crianças têm acesso, estimula o consumo, dada à capacidade persuasiva da 
publicidade, que utiliza diferentes artifícios audiovisuais para incorporar valores ao 
imaginário infantil.
Afora a publicidade, igualmente os programas infantis estimulam as crianças a trocar a 
necessidade de afeto que sentem por objetos de consumo. 
Daí que a regulamentação da publicidade infantil precisa, nesse sentido, ser motivo de 
ação por parte de segmentos da sociedade como o direito humano, o jornalismo e a 
publicidade, e as instâncias educativas, entre elas as instituições responsáveis pela 
formação de professores. É preciso que profissionais da educação estejam qualificados 
para entender os efeitos nocivos da publicidade infantil, que induz a criança a participar do 
mercado consumidor desde os primeiros anos de vida.

•	 Marketing e consumo infantil
Entendemos, com este descritor, que o conceito de marketing extrapola a publicidade 
enquanto produção de peças de comunicação, objetivando especificamente a venda direta 
de produtos. Se, por um lado, as peças de publicidade são mais facilmente identificáveis e 
interpretáveis, o marketing, enquanto ação abrangente e articulada, utiliza um conjunto de 
linguagens e meios de comunicação para alcançar seus objetivos de formação de público 
consumidor para determinado produto ou serviço.
Diferente dos adultos (em tese), as crianças não conseguem fazer sozinhas um juízo crítico 
das estratégias usadas pelo marketing, sendo mais vulneráveis a essas ações publicitárias. 
As consequências desta fragilidade estão no consumo inadequado e na percepção de que 
todo consumo é de responsabilidade do consumidor, desprezando ou desconhecendo a 
análise das ações mercadológicas dirigidas ao consumo.

• Sexualidade e consumo infantil
Tratar das questões da libido nem sempre é tranquilo no ambiente escolar ou familiar. Por 
outro lado, as crianças estão expostas a estas questões 24 horas, através de imagens, de 
músicas e anúncios publicitários que incitam à erotização precoce.
Tema delicado – por ser passível de intervenções moralistas ou religiosas – a erotização 
infantil muitas vezes passa despercebida dos adultos, uma vez que são convencidos a 
comprar roupas e acessórios que julgam ser importantes para que suas crianças se sintam 
felizes ou pertencentes ao seu grupo.
A “cultura da erotização infantil”, entretanto, priva as crianças de vivências saudáveis 
para o seu desenvolvimento, gerando visões distorcidas sobre seu próprio corpo e sobre 
sexualidade, temas tratados como mercadoria pela programação televisiva e publicidade 
em geral. 

• Mídia e erotização infantil
Variação de Sexualidade e consumo infantil, este descritor também identificou links que 
atendem aos propósitos da investigação em andamento.



26

• Criança consumidora
O principal objetivo da publicidade infantil é formar uma criança que defina não apenas 
as compras para seu próprio consumo, como o de sua família. Nesse sentido, ao reduzir a 
natureza humana à de consumidora de ideias, produtos e serviços em favor do mercado, 
a publicidade infantil cria desejos e necessidades de novas e contínuas experiências de 
consumo.
Por todos os motivos, essa dinâmica ilustra um tipo de violência contra a criança, que 
não pode ficar à margem dos temas que compõem as grades curriculares dos cursos de 
Pedagogia.

• Saúde, criança e consumo
A discussão sobre o consumo infantil está fortemente relacionada à questão da exposição 
a equipamentos eletrônicos como TV, celulares, videogames, computadores, DVDs. Essa 
exposição tem seus efeitos tanto no estímulo ao sedentarismo nas crianças quanto ao 
consumo de produtos alimentícios veiculados pelas propagandas, que são nocivos à saúde 
das crianças por conterem altas concentrações de açúcares e gorduras. O esforço de 
venda de tais alimentos passa pela propaganda e pela venda associada a personagens, 
brinquedos, prêmios, brindes/presentes, em publicidades embutidas em merchandising e 
embalagens.
Igualmente, a formação do hábito alimentar e do paladar das futuras gerações está bastante 
ligada ao que é oferecido não apenas às crianças, mas às famílias e aos educadores como 
alimentos adjetivados como “bons” por anúncios publicitários. 
Do debate sobre doenças derivadas do consumo indevido de alimentos e da forma como 
a publicidade incentiva seu consumo precisam participar não só agentes de saúde e 
profissionais ligados ao direito, mas também professores em fase de formação. 

• Media literacy e criança
Media Literacy é um anglicismo utilizado na área de comunicação e educação para descrever 
processos que envolvem letramento em mídia, aqui entendido como prática social de 
novas formas de leitura e escrita, em tempos de tecnologias digitais de informação e 
comunicação. Embora tenha expressões equivalentes em português, julgamos justificável 
manter este descritor de busca devido a sua utilização na literatura pedagógica brasileira.
Ao associar o termo à palavra “criança”, podemos obter um recorte mais preciso sobre a 
presença de reflexões e/ou práticas presentes na formação de pedagogos que privilegiam 
também o letramento nas linguagens midiáticas para leitura e produção de comunicação. 

Descritores fracos
• Mídia na escola

Pesquisar este descritor implica pensar o papel da escola como um dos espaços de 
desenvolvimento de uma leitura crítica dos meios de comunicação como forma de ampliação 
da leitura de mundo, assim como de produção de comunicação por toda a comunidade 
escolar, como desencadeadores de processos de autoria. Se, por um lado, a leitura crítica 
auxilia no desvendamento dos processos de subjetivação levados a efeito pela mídia, por 
outro, a produção de comunicação na escola permite que as crianças e adolescentes vivam 
o processo criativo, coletivo e reflexivo – temas, notícias, vozes e sujeitos provavelmente 
diferentes do que é apresentado nas mídias comerciais.
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Este movimento de reconhecimento dos processos de formação do sujeito pela mídia, 
assim como das possibilidades para além dos modelos por ela consagrados, tem grande 
potencial para a discussão dos temas que ora nos ocupam. 
Este descritor, no entanto, embora potencialmente forte, carece de objetividade no que diz 
respeito aos conceitos de “infância” e de “consumo” e torna-se, a partir da metodologia 
adotada, um descritor fraco. Talvez no cruzamento e complementação com descritores 
mais específicos seja possível demonstrar sua pertinência. 

• Doenças infantis e consumo
Devido ao consumo de alimentos com excesso de gorduras e açucares, muitas crianças 
estão hipertensas, diabéticas, obesas ou sofrem de distúrbios do sono. Os problemas 
de saúde são os efeitos mais estudados pelos pesquisadores da área de mídia, criança e 
consumo e estão diretamente relacionados à publicidade infantil.
Bastante ligado ao descritor Saúde, criança e consumo, este descritor não é tão 
potencialmente eficaz, talvez por ter a palavra “doença” em vez da palavra “saúde”, mais 
abrangente e provável de estar presente nos debates sobre o tema. Iremos, no entanto, 
mantê-lo com o objetivo de detectar eventuais preferências pela nomenclatura. 

As etapas da metodologia da pesquisa que denominamos de formação da base de dados, 
ranqueamento e qualificação da base de dados são etapas técnicas de preparação dos dados 
coletados para análise. Dessa forma, apresentaremos a seguir, de maneira detalhada, somente as 
etapas de mineração e curadoria dos dados, considerando que são os resultados que obtivemos 
das bases de dados pesquisadas e a forma como eles foram analisados, as etapas mais relevantes 
para conceituar os resultados da pesquisa.

2.3 MINERAÇÃO E CURADORIA DOS DADOS

Nesta etapa da pesquisa, diferentes fontes de informação foram mineradas para formar os bancos 
de dados e servirem como base de análise para avaliação das hipóteses e de nossas premissas. Utilizamos 
como fonte de informação os seguintes ambientes na internet:

1. Base de dados e-MEC (http://emec.mec.gov.br/): é a base de dados oficial do Ministério da 
Educação, de onde extraímos o número e o nome das faculdades de pedagogia em exercício no 
Brasil atualmente. É a partir dessa base que produzimos técnicas de pesquisa para identificar as 
faculdades que possuem sites na internet, investigar os conteúdos destes e analisar a presença 
dos descritores da pesquisa em páginas desses sites. 
2. Mídias sociais: utilizamos as principais mídias sociais, em uso no Brasil atualmente, como 
fonte de informação sobre redes, considerando que essas foram as fontes preferenciais para 
identificarmos as práticas sobre o tema da pesquisa que não se encontram no ambiente formal 
dos sites das faculdades, permitindo colocarmos em análise a relevância social do tema nesses 
espaços informais. Utilizamos como fonte de informação o Facebook (www.facebook.com), 
Twitter (www.twitter.com), ambiente de blogs do Blogspot (www.blogspot.com.br) e do 
Wordpress (www.wordpress.com). 
3. Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (http://bdtd.ibict.br): a BDTD é um serviço de 
coleta de teses e dissertações das universidades brasileiras. Provido pelo Ministério da Ciência, 
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Tecnologia e Inovação, tem por objetivo congregar em um mesmo ambiente digital a maior 
parte da produção científica de cursos de pós-graduação stricto sensu, que disponibilizam seus 
conteúdos de forma pública e acessível na internet. A BDTD coleta hoje 109 universidades 
brasileiras e possui mais de 718.014 documentos válidos para pesquisa. Entendemos que essa 
será uma fonte valiosa de informação para identificarmos práticas de produção científica em 
relação a teses e dissertações sobre o tema da pesquisa. 

 É a integração dessas três fontes de informação que consolida a estratégia de mineração de 
dados da pesquisa e forma um corpo significativo e relevante informacional para a investigação do 
tema da pesquisa e teste de suas hipóteses. Entendemos que aqui lidamos com um grande volume de 
informação, exigindo diferentes técnicas de síntese e análise, que serão apresentadas a seguir para cada 
fonte de informação e a relevância de seus resultados. 

2.3.1  Análise da base de dados e-Mec
A pesquisa na base do e-Mec apontou a existência de 985 instituições que ofertam cursos de 

pedagogia no Brasil e um total de 2028 cursos existentes. Apresentamos na tabela 02 a tipologia 
desses cursos como são reconhecidos pelo MEC. 

Tabela 02. Tipos de cursos de Pedagogia existentes no Brasil. Fonte: e-Mec. Data de acesso: 10/03/2015.

Percebemos a existência de um total 09 tipos diferentes de cursos que levam o nome 
pedagogia em sua tipologia. No entanto, em torno de 97% são descritos apenas como pedagogia, 
sendo o segundo mais relevante com um total de 2,5% os cursos voltados para formação intercultural 
indígena. 

A institucionalidade desses cursos é apresentada na tabela 03.

Tabela 03. Categorias das IES de cursos de pedagogia existentes no Brasil. Fonte: e-Mec. 
Data de acesso: 10/03/2015.
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É importante ressaltar da tabela 03 a presença de 16% dos cursos de pedagogia ligados a 
instituições públicas e os outros 84% ligados a instituições de cunho privado, sejam elas com fins 
lucrativos ou não. O dado acima é importante para se ter uma ideia dos atores sociais que se 
encontram hoje envolvidos nos processos de formação de professores via os cursos de pedagogia, 
sendo eles majoritariamente controlados por instituições de cunho privado. Possíveis estratégias de 
articulação e sensibilização dessas instituições devem levar esse fator em característica, sobretudo 
procurando aprofundar a motivação da existência desses cursos e os objetivos sociais a que eles 
acabam servindo nas comunidades nas quais estão inseridos. 

Vemos na tabela 04 a distribuição geográfica desses cursos por estados da federação.

Tabela 04. Distribuição por estados dos cursos de pedagogia existentes no Brasil. Fonte: e-Mec. 
Data de acesso: 10/03/2015.

De maneira geral, a distribuição dos cursos de pedagogia por estados da federação parece 
seguir a distribuição populacional brasileira, sendo os estados mais populosos aqueles que possuem 
mais cursos em seu território. No entanto, é importante mencionar duas exceções, a do estado do 
Paraná e do Amazonas, sendo o Paraná o 3º em número de cursos, ultrapassando mesmo o Rio 
de Janeiro. Está fora do escopo desta pesquisa avaliar os motivos de tal distribuição, mas vale 
mencionar aqui que esta distribuição de cursos poderia ser investigada em maior profundidade em 
estudos posteriores, visando entender os motivos que levam a formação de diferentes políticas de 
produção de cursos de pedagogia nos territórios. 
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Na tentativa de facilitar a visualização dos cursos de pedagogia no território brasileiro, 
realizamos o georreferenciamento dos cursos distribuídos por estados e por cidades. O resultado 
é apresentado nas figuras 01 e 02, a seguir:

Figura 01. Distribuição por estados dos cursos de pedagogia existentes no Brasil. Fonte: e-Mec. 
Data de acesso: 10/03/2015.

Legenda: quanto maior a intensidade de vermelho, mais cursos estão presentes na região.

Figura 02. Distribuição por cidades dos cursos de pedagogia existentes no Brasil. Fonte: e-Mec. 
Data de acesso: 10/03/2015. 
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Podemos observar na figura 02 a intensa distribuição dos cursos pelas principais capitais de 
estado e no litoral brasileiro, seguindo a tendência de acompanhar a maior distribuição populacional 
do país.

O passo seguinte dessa etapa da pesquisa foi identificar os sites das faculdades de pedagogia 
existentes no Brasil e analisar esses sites em busca de suas características e da presença do tema 
da pesquisa. Utilizamos uma tecnologia desenvolvida pelo núcleo da Universidade Federal de Goiás 
para consultar um mecanismo de busca profissional (Yahoo Boss, https://boss.yahoo.com/) com 
base no nome da faculdade e nome do curso. Os resultados obtidos foram analisados manualmente 
pela equipe de bolsistas para checarem se, de fato, estávamos diante dos sites de cursos das 
respectivas faculdades, para então proceder a sua análise.

Encontramos sites para 785 instituições de ensino superior dentro das 985 existentes na base 
do e-Mec. Esse número representa 79,7% do total de instituições, o que consideramos um resultado 
bastante expressivo e nos permite avaliar que o uso de sites pelas instituições que ofertam cursos 
de pedagogia é uma prática disseminada. Esse resultado fortalece a hipótese inicial da pesquisa de 
que a internet é um espaço relevante de sistematização de informação sobre cursos de formação 
de professores, permitindo que tenhamos uma amostra de aproximadamente 80% desses cursos 
para avaliar suas estratégias de organização da informação e, sobretudo, da presença do tema 
da pesquisa em seus conteúdos. Entendemos que esse número é, estatisticamente, mais do que 
suficiente para validar a generalização dos resultados que aqui serão apresentados como um 
diagnóstico que servirá de base para entender os cursos de pedagogia no Brasil. 

Para a avaliação dos sites dos cursos de pedagogia encontrados, fizemos uma pesquisa 
manual em cada site para investigar qual a sua arquitetura informacional. É importante ressaltar 
que entendemos aqui por arquitetura informacional9 a maneira como esses sites organizam 
suas informações, visando criar páginas e seções específicas para divulgar tipos de informação. 
Ao entender essa arquitetura informacional podemos entender melhor quais as estratégias de 
divulgação informacional que as faculdades utilizam, o que se torna relevante para avaliarmos não 
apenas a presença do tema da pesquisa, mas em que contexto ele pode aparecer. 

Apresentamos na tabela 05 a tipologia de páginas utilizada, bem como os resultados totais 
e relativos da quantidade de instituições que possuem essas páginas. Separamos os resultados 
relativos em termos do número de instituições que possuem links e do número de instituições 
totais presentes no e-Mec, de maneira a termos uma noção de como o total de instituições no Brasil 
apresenta ou não essas informações.

Tabela 05. Arquitetura da informação dos sites das faculdades de pedagogia no Brasil. 
Fonte: Dados da pesquisa.

9 Entendemos por arquitetura informacional a maneira como os sites organizam suas informações, se através de 
páginas e seções específicas, por exemplo.
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Vale nos determos mais atentamente nesses resultados. Há 4 categorias de páginas que estão 
presentes em mais de 50% das instituições brasileiras, sendo elas os cursos de pós-graduação lato 
sensu, as notícias, a lista de disciplinas e os projetos de extensão. Chama muita atenção, e algo que 
nos surpreendeu na pesquisa, o fato do primeiro resultado ser dos cursos de especialização. De 
certa forma, entendemos que as faculdades ofertam, preferencialmente, chamadas para outros 
cursos que realizam e para as notícias que divulgam ações de interesse desses cursos, seguido 
pelas disciplinas do curso de pedagogia e dos projetos de extensão.

Outro dado que chama atenção é o fato dos tipos de páginas relacionados a pesquisa sobre 
pedagogia e educação, tais como iniciação científica e pós-graduação stricto sensu, acabarem 
atingindo resultados inferiores a 30%. Já o projeto político pedagógico e as ementas detalhadas 
das disciplinas ofertadas pelos cursos foram os piores resultados que encontramos, estando eles 
presentes em torno de 10% das instituições de ensino.

Entendemos que essas instituições são, majoritariamente, de cunho privado, como 
apresentado na tabela 03, e voltadas, majoritariamente, para a oferta de cursos de graduação e 
especializações, tendo muitas vezes que operarem a partir de uma lógica de mercado para alcançar 
sustentabilidade financeira de suas operações, ficando a pesquisa reduzida a um universo bem 
menor de instituições. 

O fato de termos encontrado um universo bem restrito de links para projeto político-
pedagógico e para as ementas detalhadas das disciplinas é algo que restringe o potencial de 
resultados que podemos atingir com esta pesquisa, porém ainda permitindo que encontremos 
informação em outras páginas de relevância ligadas ao curso. A falta de exigência de publicização 
dessas informações pelo público usuário dessas instituições, e mesmo pelos órgãos reguladores 
dos cursos, podem ser fatores que influenciem na redução do espaço público dessa informação, 
dificultando o acesso a esses dados pelos meios digitais. 

Além de identificar a arquitetura de informação das páginas das faculdades, procuramos 
mapear quais delas possuíam canais de mídias sociais indicados em suas páginas. Esse mapeamento 
nos permitiu identificar os canais de mídias sociais oficiais dessas faculdades e utilizá-los como 
fontes de informação para outras etapas da pesquisa. Os resultados são apresentados na tabela 06. 

Tabela 06. Tipos de mídias sociais utilizadas oficialmente nas páginas das faculdades de pedagogia no 
Brasil. Fonte: Dados da pesquisa.

Percebemos na tabela 06 que o uso de canais oficiais de mídias sociais por essas instituições é 
extremamente baixo, sendo o melhor resultado alcançado pelo Facebook, que atinge em torno de 
3% do total de instituições. Sem dúvida, temos aqui um fenômeno que vale ressaltar, que é o quase 
inexistente uso, por parte dessas instituições, de canais de comunicação alternativos aos seus 
sites oficiais e espaços presenciais com seus usuários. Esse é um dos pontos que também poderia 
ser melhor investigado em estudos posteriores e mesmo estimulado, facilitando e ampliando o 
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diálogo dessas instituições com as pessoas e mesmo utilizando desses meios de comunicação 
como experiências de formação.

No entanto, entendemos que a complementaridade oferecida pelas mídias sociais, quando 
desvinculadas das instituições formais de ensino como fonte de informação, tende a mostrar outros 
cenários possíveis e mesmo ampliar o grau de relevância desses resultados. É nesse espaço que 
podemos encontrar a publicação de conteúdos gerados por professores, estudantes e qualquer 
pessoa que tenha interesse no tema, mesmo que não vinculado formalmente a ações voltadas para 
a formação de professores. Aqui, estaremos diante de conteúdos livres, que se formam e circulam 
por interesse pessoal, onde acreditamos que o interesse pessoal facilita a fluidez da informação e 
desburocratiza dos filtros institucionais que, eventualmente, as organizações lançam mão em suas 
estratégias de comunicação. Analisando essas ações informais temos a possibilidade de enxergar 
outros fenômenos sociais vinculados ao tema no espaço informacional e que podem ajudar a 
entender melhor como esses conteúdos se articulam e como podem, de alguma maneira, servir de 
apoio a promoção de processos de formação sobre o tema.

Tendo identificado e analisado os sites das faculdades de pedagogia, passamos agora a 
analisar a presença dos descritores da pesquisa nesses sites. Uma vez tendo coletado todos os 
links dos sites encontrados, utilizamos o mesmo programa desenvolvido pela UFG para procurar 
cada descritor apresentado na tabela 01 nos sites das instituições. Vale dizer que consideramos não 
apenas as homepages desses sites, mas foram levadas em consideração todas as subpáginas que se 
encontram indexadas no mecanismo de busca utilizado. 

Foi encontrada a presença dos descritores em apenas 28 instituições de ensino em 400 links 
de páginas dessas instituições, o que representa 3,57% daquelas que possuem sites e 1,38% do total 
de instituições existentes no Brasil. Os resultados detalhados dessa pesquisa são apresentados 
na tabela 07, onde os percentuais são relativos ao total de instituições onde encontramos algum 
descritor presente. 

Tabela 07. Presença dos descritores da pesquisa nas páginas das faculdades de pedagogia no Brasil. 
Fonte: Dados da pesquisa.
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O principal descritor encontrado foi “mídia na escola”, um descritor classificado como fraco 
na tabela 01, porém sendo o descritor que mais apresentou resultados no Google nesta mesma 
tabela. É de se esperar que esse descritor, sendo considerado fraco, mas tendo alta incidência num 
mecanismo de busca, seja utilizado para representar uma quantidade grande de informações que 
podem mesmo destoar do tema específico da pesquisa. Os outros 4 resultados mais importantes 
envolvem a palavra “mídia” e são conjugados com 3 outras expressões, à exceção de “infância e 
mídia”. Representam temas já bem próximos do foco da pesquisa e possivelmente apontam para 
conteúdos de maior relevância e caracterização das práticas ali descritas. 

Apresentamos na tabela 08 a quantidade de descritores presentes por link das faculdades, 
permitindo ver quais são as instituições que apresentaram maior ocorrência do tema da pesquisa 
em seu site institucional.

Tabela 08. Ocorrência dos descritores por site de instituições. Fonte: Dados da pesquisa. 

As quatro instituições que mais se destacam são a Universidade Estadual de Londrina, 
Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Pampa e Universidade Luterana do Brasil, 
sendo estas, as que apresentaram mais de 10 descritores presentes em suas páginas institucionais, 
caracterizando maior variabilidade de formas de descrever o tema da pesquisa em seus conteúdos 
institucionais. São, possivelmente, universidades onde se encontram pesquisadores, professores e 
estudantes que desenvolvem maior quantidade de atividades relacionadas ao tema, ou, no mínimo, 
são as que publicizam estes trabalhos em seus sites.
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De modo geral, podemos dizer que o número de resultados absolutos se mostrou bastante 
baixo em termos da presença do tema nos sites das faculdades brasileiras e, quando ocorrem, 
aparecem ainda de forma tímida, sendo reservado apenas a um pequeno grupo de instituições 
um certo protagonismo na divulgação e sistematização de conteúdos pertinentes em seus sites 
institucionais. Além disso, esse pequeno grupo é ainda muito concentrado no sul e sudeste do país.

Por fim, nesta etapa da pesquisa, apresentamos a seguir a análise qualitativa dos 400 links 
encontrados com a presença de descritores dessas 28 instituições. Os resultados são apresentados 
na tabela 09.

Tabela 09. Categorização dos links dos sites de faculdades de pedagogia com presença dos descritores. 
Fonte: Dados da pesquisa.

Os links foram ordenados em 4 grandes categorias: ensino, extensão, pesquisa e outros, sendo 
estas divididas em subcategorias, conforme apresentadas na tabela. Essa forma de categorização 
segue a mesma estrutura da arquitetura de informação dos sites dos cursos e foi proposta a partir 
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de uma análise de uma amostra de links para avaliar os diferentes tipos de informação disponíveis. 
É importante observar que essa forma de categorização coloca em evidência diferentes práticas de 
formação de professores, organizando os eventos e mesmo processos institucionais onde essas 
práticas acontecem. 

Ressaltamos nessa tabela os valores mais expressivos de cada categoria, tentando facilitar 
a identificação das práticas educacionais realizadas pelas instituições. Na categoria “Ensino”, 
representando a maior incidência na tabela inteira, encontramos a subcategoria TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso), momento da formação em que os alunos podem escolher, livremente, um 
tema específico para maior aprofundamento.

Na categoria “Extensão”, são os eventos que recebem maior destaque, reforçando a própria 
ideia de que espaços de temas livres são os meios mais utilizados por aqueles que trabalham com 
o tema para desenvolver suas práticas de formação. Na categoria “Pesquisa”, encontramos a 
iniciação científica, sendo porém os resultados para a pesquisa os de menor incidência para a tabela 
como um todo, e um dos temas menos desenvolvidos nos sites dos cursos de pedagogia, como 
demonstra a tabela 05. Na categoria “Outros”, encontramos as notícias como a maior incidência, 
servindo como espaço de referenciamento a assuntos de interesse da instituição e meio de difusão 
de informações para seu público.

Observando os resultados como um todo, é possível afirmar que a ocorrência dos descritores 
se dá, majoritariamente, por meio de práticas de formação de professores que são as que permitem 
o desenvolvimento de temas livres, não aparecendo com frequência razoável práticas mais formais, 
como aquelas voltadas para a preparação de ementas de disciplinas, descrição de projeto político-
pedagógico e em referências bibliográficas adotadas pelos cursos. Vale ressaltar que esse baixo 
resultado pode ser originado por também não termos encontrado muitos cursos que disponibilizam 
ementas de disciplinas e projetos político-pedagógicos em seus sites, como vimos na tabela 05. 
No entanto, naqueles que encontramos, as práticas que se evidenciam possuem a característica 
descrita acima, nos permitindo inferir que o tema ainda é muito recente, pouco presente nas práticas 
mais formais de um curso de pedagogia e ainda muito restrito a poucas instituições, pesquisadores 
e estudantes sensíveis ao tema. 

Finalizada esta etapa de análise dos sites dos cursos de pedagogia, passamos a análise da 
presença do tema nas mídias sociais não formalmente vinculadas aos cursos. 

2.3.2  Análise da presença dos descritores nas mídias sociais
A pesquisa nas mídias sociais ocorreu no Facebook, Twitter, Blogspot e Wordpress e teve 

por objetivo analisar as práticas de produção de conteúdo de forma livre e de que maneira 
esses conteúdos poderiam ser utilizados (mesmo para apoiarem possíveis práticas de formação 
de professores). Entendemos que as mídias sociais se tornam, nos tempos atuais, um meio de 
manifestação importante e que analisar como o tema da pesquisa se posiciona nessas mídias permite 
não apenas analisar suas práticas, mas identificar movimentos sociais que possam potencializar a 
causa em debate e favorecer a sensibilização de mais atores para ampliação de sua consciência 
sobre a questão política que esta pesquisa reflete. 



37

O resultado da mineração dos descritores de forma exata – ou seja, pesquisados com aspas  
para coletarmos apenas os resultados que apresentem conteúdos escritos de forma idêntica à 
maneira pesquisada – são apresentados na tabela 10. 

Tabela 10. Mineração dos descritores nas mídias sociais – forma exata. Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados demonstram que muitos descritores, em torno de 11, não apresentam praticamente 
nenhum resultado nas mídias e apenas 5 descritores apresentam mais de uma centena de 
resultados. Considerando que o processo de construção de descritores levou em conta um amplo 
universo documental e que os principais resultados desses descritores, quando pesquisados sem 
a forma exata, ou seja, sem aspas no Google, resultaram em dados relevantes e confirmaram sua 
pertinência como descritor, realizamos a mineração de dados nas mídias sociais adotando a busca 
dos descritores sem as aspas. Entendemos que essa escolha, apesar de não ser a ideia inicial de 
pesquisa, amplia de forma significativa os resultados e permite que tenhamos muito mais conteúdo 
amostral de relevância, sobretudo para os descritores que se encontram zerados na tabela 10. 

O resultado da mineração de dados nas mídias sociais sem as aspas é apresentado na tabela 
11. 
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Tabela 11. Mineração dos descritores nas mídias sociais. Fonte: Dados da pesquisa.

A tabela 11 mostra o total de links encontrados por mídia social em cada coluna respectiva ao 
seu canal específico. Como podemos observar, a maioria dos resultados é da ordem de centenas de 
milhares de links, chegando a soma total de links encontrados em todas as mídias na ordem de 13 
milhões de resultados, o que amplia de forma significativa os resultados obtidos na tabela 10. Essa 
busca, por outro lado, considera uma variabilidade enorme de resultados e faz com que a análise 
qualitativa se torne impossível, considerando o tempo que pesquisadores humanos levariam para 
analisar tamanho universo informacional. 

De maneira a reduzir essa complexidade e, ao mesmo tempo, garantir aquilo que desejamos 
observar com essa etapa da pesquisa, ou seja, as práticas informacionais na produção de conteúdos 
sobre o tema nessas mídias, realizamos uma operação estatística de escolha amostral desses links. 
Considerando que a média de links por descritor é da ordem de 625 mil, calculamos um tamanho 
amostral médio de em torno de 150 links por descritor10. Esse resultado nos permite inferir com um 
grau de validade estatística razoável os resultados da pesquisa para o universo dos links nas mídias 
sociais. Terminamos esta etapa, portanto, com 3200 links amostrados para avaliar as mídias sociais.

A partir dessa amostra média para cada descritor, passamos à análise qualitativa dos resultados 
pelos pesquisadores, procurando identificar as principais práticas envolvidas na produção desses 
conteúdos. De início, retiramos os links repetidos e aqueles que se encontravam fora do ar 
no momento da pesquisa, ou seja, aqueles que foram identificados por mais de um descritor, e 
iniciamos esta etapa com 2234 links. Apresentamos na tabela 12 o resultado da classificação destes 
links em relação a sua pertinência para a pesquisa.

10 Esse cálculo leva em consideração um nível de confiança de 90% e um erro amostral de 7%.
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Tabela 12. Categorias de relação dos descritores com o tema da pesquisa. Fonte: Dados da pesquisa.

Ressaltamos que dos links encontrados e considerados válidos (avaliação qualitativa), 
somente 451 (20%) foram considerados pelos pesquisadores como ligados com o tema, mesmo 
não produzidos por faculdades de educação. Os outros foram considerados como tendo validade 
parcial, porém não exata, o que poderia ser esperado dado o método de mineração dos links. Todos 
os resultados apresentados a seguir dizem respeito a esses 451 links, que terminam por formar o 
universo amostral considerado não apenas válido mas pertinente ao sentido exato da pesquisa. 

Vale destacar ainda que do total de 2234 links, apenas 23 referem-se a produções de 
estudantes e/ou professores de cursos de pedagogia da região sul do Brasil. Quatro deles se 
relacionam diretamente com o escopo da pesquisa em questão, ou seja, estabelecem intersecção 
entre “Criança, Mídia e Consumo na formação de professores”, realizados, respectivamente, pelas 
Faculdades Integradas São Judas Tadeu, Universidade Federal do Rio Grande e pela Universidade 
de Santa Catarina. Dentre os demais, três estabelecem ligação com “Criança e Consumo”, mas não 
relacionam com formação em Pedagogia. Os restantes associam-se a conteúdos variados, desde 
divulgação de cursos a práticas de formação em Tecnologias de Informação e Comunicação para 
docentes (TICs). 

Apresentamos na tabela 13 o tipo de mídia representado por esses links, onde vemos a 
presença majoritária de conteúdo textual, seguido por conteúdos multimídia. 

Tabela 13. Tipo de mídia dos links oriundos das mídias sociais. Fonte: Dados da pesquisa.

Vemos na tabela 14 sobre o que se referem esses conteúdos. 
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Tabela 14. Tipo de conteúdo dos links das mídias sociais. Fonte: Dados da pesquisa. 

Os conteúdos se referem em sua grande maioria, em torno de 75%, a opiniões, comentários 
e reflexões sobre o tema, servindo como espaço de expressão dos usuários dessas mídias sociais 
se posicionarem, ou reverberando posicionamentos com os quais desejam se identificar. De forma 
minoritária aparecem outras categorias de práticas, essas, já mais voltadas para a produção de 
conteúdos formais, tais como trabalhos acadêmicos, palestras, seminários, oficinas e aulas. 

O resultado acima permite inferir, sobretudo quando procuramos generalizar seus efeitos 
para o universo ampliado dos links nas mídias sociais e não apenas na amostra, que o tema da 
pesquisa é ainda pouco sistematizado em outras formas, sendo que ele aparece essencialmente em 
práticas de formulação de opinião e debate, ocorrendo isso de forma, majoritariamente, textual.

2.3.3  Análise da presença dos descritores na produção científ ca das 
teses e dissertações no Brasil

Utilizamos para esta etapa da pesquisa a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, que é 
responsável pela agregação da maior parte da produção científica de programas de pós-graduação 
existentes no Brasil. 

O objetivo desta etapa era demonstrar como o tema vem sendo pesquisado com base no 
número de documentos que podem ser encontrados em relação a cada um dos descritores da 
pesquisa. Apresentamos os resultados na tabela 15.

Tabela 15. Teses e dissertações produzidas no Brasil sobre contendo os descritores. 
Fonte: Dados da pesquisa.

i
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A tabela apresenta um universo de dissertações de mestrado e teses de doutorado 
desenvolvidas nos temas dos descritores. Vale lembrar que esses resultados não são exclusivos, ou 
seja, uma mesma tese pode se encontrar classificada em mais de um descritor. A maior incidência 
é no tema “mídia na escola” devido aos mesmos motivos que já apresentamos anteriormente, 
considerando a generalidade do descritor. Em segundo lugar, a questão da saúde aparece com 
resultados significativos e vale também aqui mencionar a questão do número de doutorados no 
tema “educação, criança e mídia”, bem acima das dissertações realizadas no mesmo tema. 

Há temas que mobilizam mais de uma centena de instituições, permitindo inferirmos que o 
interesse de pesquisa na área existe e se encontra razoavelmente distribuído, ao menos muito acima 
do que pudemos identificar quando mostramos, na tabela 08, os principais sites de faculdades de 
pedagogia que vinculavam conteúdos relacionados aos descritores. Ao que tudo indica, há um maior 
interesse no tema no campo da pesquisa em pós-graduação do que nos processos de formação 
de professores em nível de graduação. Característica de um tema ainda considerado novo, em 
processo de assimilação e produção de referenciais teóricos que possam ser desdobrados para os 
níveis iniciais da formação acadêmica. 

Os resultados desta etapa se mostram surpreendentes, sobretudo por identificarmos que há 
uma comunidade significativa de pesquisadores que parecem se interessar pelo tema e que podem 
mesmo ser responsáveis por desenvolver novas estratégias futuras de formação de professores. 
Entendemos também que há aqui um universo em potencial de articulação de pesquisadores 
que possuem conhecimento sistematizado sobre os descritores e que poderiam ser potenciais 
apoiadores de estratégias de disseminação de conhecimento e sensibilização sobre o tema. 
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A realização desta pesquisa demonstrou um grau de complexidade considerável, sobretudo por 
envolver um tema novo, que exigiu estudo teórico por parte dos pesquisadores, o desenvolvimento 
e assimilação de novas tecnologias, bem como novas formas de trabalhar, pelos diferentes grupos e 
uma complexa e delicada coordenação de tempos, expectativas e experiências de trabalho de 3 grupos 
distantes geograficamente. Acreditamos, no entanto, que é dessa diversidade que surge a potencialidade 
da pesquisa, não apenas por seus resultados expressos neste relatório, mas também pelos aprendizados 
derivados dos processos de trabalho.

Em relação à pergunta inicial de pesquisa, chegamos a algumas considerações importantes de 
serem nomeadas. Entendemos que o tema da pesquisa ainda é muito pouco presente nos processos 
de formação de professores, considerando as fontes de informação desta pesquisa. O tema aparece, 
majoritariamente, em práticas de formação essencialmente voltadas à pesquisa, ou seja, em TCCs, 
eventos acadêmicos e iniciações científicas, quando vinculadas aos sites dos cursos de graduação e volta 
a aparecer, de forma expressiva, quando avaliamos a produção científica de teses e dissertações. O tema 
ainda aparece muito pouco vinculado a ementa de disciplinas, conteúdos de aulas e tema de formação 
expresso em projetos político-pedagógicos de cursos de pedagogia. 

Como já consideramos, isso evidencia práticas ainda exploratórias, voltadas para a formulação 
de problemas, construção de referenciais e formas de construir o próprio discurso e campo semântico 
que ajudarão a definir os sentidos, os modos e as visões políticas e sociais sobre o tema. Essas práticas 
exploratórias podem ou não se desdobrar em práticas de formação de professores, a depender, sem 
dúvida, da capacidade de sensibilização dos profissionais da área, da politização do tema, de sua evidência 
em mídias de alcance dos professores e da construção de repertórios temáticos e conteúdos acessíveis 
como fontes de referência para o trabalho de formação. O momento é ainda muito delicado e sensível 
para a reverberação do tema como problematização de formação de professores, exigindo para isso 
a produção de estratégias específicas de articulação, ativação de redes e sensibilização de instâncias 
governamentais e sociedade civil, de modo a construir a relevância da causa e suas possibilidades efetivas 
de repercussão.

A análise das mídias sociais parece também reverberar o mesmo cenário, mostrando que o tema é 
presente ainda como elemento de formulação de opiniões, debates e conversas, estando ainda pouco 
presente no compartilhamento de conteúdos mais sistematizados e complexos do ponto de vista 
informacional. Foram identificadas poucas ações de formação nos espaços das mídias sociais, o que nos 
permite avaliar que elas, de fato, ainda são pouco existentes nas fontes de informação desta pesquisa.

Considerando a análise das mídias sociais, da produção científica e dos sites institucionais, mesmo 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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entendendo que os resultados são tímidos, foi possível identificar um considerável número de instituições 
e pessoas que poderiam ser mobilizadas em estratégias de ativação de redes sociais como meio de 
fortalecer a articulação política e o movimento social em torno do tema. Trata-se aqui, de atividade que 
exige análise específica e um processo cuidadoso de produção de estratégias de mobilização, porém, 
vale ressaltar que a pesquisa fornece subsídios para isso.

Por fim, gostaríamos de apontar que a internet se mostrou um espaço de manifestação social 
importante do tema, porém, ainda com restrições consideráveis que valem aqui mencionar, sobretudo em 
relação aos sites dos cursos de pedagogia. A falta das ementas detalhadas das disciplinas destes cursos, 
bem como a quase total ausência dos projetos político-pedagógicos, impediu que pudéssemos avançar 
em análises mais conclusivas sobre essas práticas de formação. É fundamental colocar em evidência esse 
problema, sobretudo quando consideramos que é a análise desse tipo de documento que nos permite 
colocar em evidência potências e problemas nas estratégias de formação utilizadas por esses cursos. 
Tornar público esses documentos seria uma contribuição importante por parte dessas instituições, o 
que poderia ampliar as bases de dados sobre estratégias e práticas de formação, permitindo que novas 
pesquisas pudessem ser desenvolvidas.

Entendemos que o Instituto Alana pode se apropriar destes resultados de muitas formas, ficando 
este relatório como um guia de introdução e leitura da enorme quantidade de dados levantados, 
analisados e discutidos durante o processo da pesquisa. Outras etapas podem ser daqui derivadas e 
aprofundadas, a depender, sobretudo, de decisões estratégicas do Instituto sobre de que forma gostaria 
de incidir na área de formação de professores a partir de seus temas de interesse. 
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