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RESUMO  
 
Neste trabalho, a partir de considerações teóricas sobre convergência, narrativa 
transmídia, educomunicação e geração Z, descrevemos como os alunos do 3º ano 
do ensino médio do Colégio Antônio Alves Ramos (CAAR) utilizam as diferentes 
plataformas midiáticas no processo de educomunicação. Os objetivos específicos 
são: realizar uma revisão de literatura sobre convergência e transmídia; identificar 
as relações entre a educomunicação e a narrativa transmídia e compreender os 
modos como as plataformas midiáticas são utilizadas no processo de 
educomunicação pelos alunos. Na presente pesquisa, de caráter qualitativo e 
abordagem empírica, usamos o estudo de caso como metodologia. Como 
resultados, identificamos que os alunos da turma 301 têm acesso à internet, 
pertencem à geração Z e gostam de metodologias diversificadas em sala de aula; 
desde conteúdo no quadro à exploração de vídeos, games e aulas em laboratório. 
Ainda, a partir da análise de quatro atividades, compreendemos que os professores 
utilizam de diferentes plataformas em seu trabalho. Isso revela que há uma busca 
pela diversidade de narrativas transmídias no trabalho com a turma pesquisada. 
Ainda, a partir da análise de quatro atividades, compreendemos que os professores 
utilizam de diferentes plataformas (celular, livro, televisão, computador) e linguagens 
em seu trabalho (visual, auditiva, escrita, imagética). Quanto às características da 
cultura participativa, foram encontradas nas aulas analisadas: apropriação, 
negociação, cultura da convergência, inteligência coletiva, trabalho em rede, 
narrativa transmídia, simulação, cognição distribuída, julgamento, performance e 
navegação transmídia. 
 
Palavras-chave: Educomunicação, Cultura da Convergência, Narrativa Transmídia, 
Geração Z. 
 

ABSTRACT 
In this work, from theoretical considerations on convergence, transmedia storytelling, 
educational communication and generation Z, we intend to describe how students of 
the 3rd year of high school College Antônio Alves Ramos (CAAR) using different 
media platforms in the educational communication process. The specific objectives 
are: conduct a literature review on convergence and transmedia; identify the links 
between educational communication and transmedia narrative and understand the 
ways in which media platforms are used in educational communication process by 
students. In this study, qualitative, we used the case study as a methodology. As a 
result, we identified that the students in the class 301 has access to the internet, they 
belong to the generation Z and enjoy diverse methodologies in the classroom; from 
content under the exploitation of videos, games and lessons in the laboratory. Still, 
from the four activities analysis, we understand that teachers use different platforms 
(mobile, book, television, computer) and languages in their work (visual, hearing, 
writing, imagery). Regarding the characteristics of participatory culture, were found in 
the analyzed classes: ownership, negotiation, convergence culture, collective 
intelligence, networking, transmedia storytelling, simulation, distributed cognition, 
judgment, performance and transmedia navigation. 
 
Keywords: Educational Communication, Convergence Culture, Transmedia 
Storytelling, Generation Z. 
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INTRODUÇÃO 

 
Desde seu surgimento como uso individual até os dias atuais, os espaços 

virtuais têm invadido os diferentes setores da vida pública e privada; da saúde à 

segurança, da informação ao entretenimento, do esporte à educação. Em pleno 

século XXI, as chamadas gerações Y e Z crescem conectadas à procura de 

informação imediata e confiável, além da busca de um aprendizado dinâmico e 

interativo. Isso faz com que as pessoas relacionem suas atividades diárias 

profissionais, estudantis ou de lazer com o que os espaços virtuais oferecem. 

Diante desse contexto, surge o conceito de educomunicação, o qual, segundo 

Soares (2000), é um campo de mediações que sustenta a inter-relação comunicação 

e educação como construção de conhecimento crítico e criativo. Essa ideia interativa 

entre comunicação e educação, embora embrionária, tem despertado a curiosidade 

em salas de aula pelo Brasil afora, seja na educação infantil, no ensino médio, seja 

no ensino superior; pois o uso de computadores, tablets ou celulares com acesso à 

internet é crescente. Conforme dados da Pesquisa Brasileira de Mídia, 76% dos 

brasileiros acessam a internet todos os dias, com uma exposição média diária de 

4h59 de segunda a sexta-feira e de 4h24 nos finais de semana1. 

Justamente por esse acesso constante, os alunos do século XXI não ficam 

mais presos apenas ao que é visto em sala de aula ou nos livros didáticos. A 

possibilidade de acessar conteúdos, suas atualizações ou fatos curiosos em 

diferentes plataformas fazem com que os meios de comunicação sejam uma fonte 

diferenciada de estudo. 

“O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê?” Não são mais apenas as 

perguntas básicas dos jornalistas em busca da apuração de fatos, mas também dos 

estudantes que querem obter conhecimento e sanar curiosidades. A fim de 

encontrarem essas respostas, eles procuram informação em diferentes meios, como 

jornais, revistas, programa televisivos e de rádio, no meio digital. 

A Comunicação Social aliada às novas mídias possui diferentes metodologias 

para os estudos sociais. E a partir dos questionamentos expostos, umas das 

maneiras de conseguirmos compreender a sociedade contemporânea e sua relação 

com a mídia é a Cultura da Convergência. Para Jenkins (2009), a convergência é 

                                                 
1
 Fonte: Brasil. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa brasileira de 

mídia 2015: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. – Brasília: Secom, 2014. 
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um processo que envolve transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e 

sociais, dependendo do problema a ser pesquisado. A partir da noção de Cultura da 

Convergência, o autor identifica a narrativa transmídia como uma forma de contar 

histórias, a qual é caracterizada pelo uso coeso de diferentes plataformas. Segundo 

Jenkins (2009), cada narrativa exposta em uma plataforma deve ser considerada 

como uma parte de uma história maior. Neste contexto, as narrativas verídicas e 

ficcionais referentes às diferentes disciplinas do ensino médio podem ser contadas 

por meio de textos, imagens, vídeos e de extensões midiáticas, ou seja, de 

plataformas que ampliam diferentes perspectivas ou aspectos da história, como 

informações extras, personagens históricos ou as narrativas paralelas à principal. 

A partir disso, com a introdução das tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) no processo educacional e entendendo a convergência como 

uma transformação cultural, pretendemos refletir, neste trabalho, acerca das 

implicações deste cenário na educomunicação, com ênfase no uso de narrativas 

transmídias por alunos do ensino médio. Afinal, com as TICs no âmbito escolar, os 

professores têm se apropriado desses meios? Os alunos têm usado plataformas e 

narrativas transmídias para além das redes sociais? As escolas têm disponibilizado 

recursos digitais para a comunidade escolar? Reflexões essas que merecem mais 

estudos, em trabalho futuros, para compreendermos as tantas relações existentes 

comunicação e educação. 

Para buscar possíveis respostas, nesta pesquisa, inserimo-nos na 

comunidade escolar do Pallotti Colégio Antônio Alves Ramos (CAAR), situado em 

Santa Maria, Rio Grande do Sul, com os alunos do terceiro ano do ensino médio. O 

colégio é uma Instituição de Educação Infantil e de Ensino Fundamental e Médio, 

mantida e administrada pela Entidade Palotina de Educação e Cultura (EPEC).  

A turma que foi objeto de pesquisa para este estudo é a do 3º ano do ensino 

médio, a primeira a se formar desta faixa de ensino do colégio, a qual conta com 28 

alunos. A faixa etária deles é entre 16 e 21 anos, a maioria já estudava no colégio 

desde o ensino fundamental e todos utilizam as plataformas virtuais para estudos 

em sala de aula e extracurriculares. 

A partir desses dados iniciais, percebemos que estamos diante de jovens de 

uma geração conectada e analisamos o uso de diferentes plataformas midiáticas em 

convergência por eles. Essas observações irão contribuir tanto para o modo de fazer 
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comunicação em tempos de convergência quanto para como melhor explorar essa 

cultura nos meios educacionais. 

Como problema de pesquisa, questionamo-nos: Como os alunos do terceiro 

ano do ensino médio do Colégio Antônio Alves Ramos (CAAR) se apropriam das 

diferentes plataformas midiáticas no processo de educomunicação? 

A fim de buscarmos respostas a essa indagação, tivemos como objetivo geral: 

Descrever como os alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Antônio Alves 

Ramos (CAAR) utilizam as diferentes plataformas midiáticas no processo de 

educomunicação. Para orientar esse objetivo, como específicos, temos: realizar uma 

revisão de literatura sobre convergência e transmídia; identificar as relações entre a 

educomunicação e a narrativa transmídia; e compreender os modos como as 

plataformas midiáticas são utilizadas no processo de educomunicação pelos alunos. 

A escolha desse tema está intimamente ligada a minha profissão, professora, 

e às curiosidades que tenho enquanto acadêmica de Jornalismo a respeito desse 

universo da internet em relação às práticas jornalísticas e educacionais. Estudar 

Comunicação Social influencia diretamente no planejamento de minhas aulas de 

Português, Redação e Literatura; afinal, estudar jornalismo me possibilita uma ampla 

visão sobre os meios e as formas de comunicação, o que engrandece as atividades 

que realizo com alunos do ensino médio. Isso significa mais do que usar o jornal 

impresso como leitura na sala de aula, mas evidenciar aos adolescentes uma leitura 

crítica diante do que eles leem, ouvem ou veem nos meios de comunicação, fazendo 

com que aprendam a duvidar e pesquisar em diferentes fontes suas informações e 

conhecimentos. 

Diante dessa Geração Z2 na sala de aula, que tem novos hábitos de leitura, 

de consumo de conteúdo on-line, é necessário inovar no uso de tecnologias para 

que a construção do conhecimento seja efetiva e a educomunicação é uma forma de 

melhorarmos o contato entre tecnologias da comunicação e educação. Além disso, 

esses adolescentes são conectados em diferentes mídias, leem e usam diferentes 

plataformas para aprofundar o conhecimento de um mesmo tema, configurando a 

convergência entre educação e comunicação. Ainda, essa turma a ser observada, já 

                                                 
2
 Para alguns especialistas, a Geração Z é a que nasceu sob o advento da internet e do boom 

tecnológico. Para esses jovens, seu mundo é tecnológico e virtual. Sua vida é regada a muita 
informação, pois tudo que acontece é noticiado em tempo real e muitas vezes esse volume imenso 
acaba se tornando obsoleto em pouco tempo. Adaptado de: 
<http://www.tecmundo.com.br/curiosidade/2391-o-que-e-a-geracao-z-.htm#ixzz30qRiQKL9>. Acesso 
em: 05 de maio de 2014. 

http://www.tecmundo.com.br/curiosidade/2391-o-que-e-a-geracao-z-.htm#ixzz30qRiQKL9
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praticava atividades em disciplinas como Literatura e História, estudos a partir de 

diferentes plataformas: leituras que se iniciam no livro didático, passam por 

encenações teatrais, vídeos e pesquisas em mídias digitais; e os estudantes se 

mostram receptivos a esse tipo de trabalho do professor. Assim, é preciso agora 

aprofundar as pesquisas acadêmicas sobre essas relações – entre os campos da 

comunicação e da educação – para podermos compreendê-las melhor e usá-las de 

modo eficiente tanto em escolas como universidades; afinal, hoje se espera a 

formação de um jornalista multimídia, capaz de produzir material jornalístico para as 

diversas plataformas e que os cidadãos compreendam e “naveguem” criticamente 

nelas. 

Ainda, ao pensar, procurar um problema de pesquisa, constatamos que pouco 

se tem pesquisado nessa área. Os trabalhos que envolvem convergência e 

educomunicação ou se referem à educação a distância (EAD) ou a grupos de 

comunicação específicos e como eles disponibilizam seus materiais em diferentes 

plataformas, como o Moodle. Dessa forma, esta pesquisa contribui para os estudos 

em comunicação, especialmente na área da convergência, e em educomunicação, 

uma vez que abrange uma realidade local como objeto de estudo. Isso acontece 

porque a internet e a convergência possibilitam ver a comunicação como outras 

formas de trabalhar. E essa reflexão também pode ser feita na educação, como 

outras formas de letramento.  
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1 CONVERGÊNCIA DAS MÍDIAS 

 

Neste capítulo, são organizadas conceituações a respeito do uso da 

convergência e da narrativa transmídia no campo das comunicações e das mídias. 

Em um primeiro momento, apontamos a ideia de cultura de convergência e suas 

características relacionadas às mídias; afinal, seu conceito é amplo e manifesta-se 

em diferentes espaços. Na sequência, é esclarecida a concepção de narrativa 

transmídia. 

Para que as conexões entre os conceitos acima sejam efetivadas, é preciso 

termos uma compreensão do que é mídia. 

 
Devemos pensar na mídia como um processo, um processo de mediação. 
Para tanto, é necessário perceber que a mídia se estende para além do 
ponto de contato entre os textos midiáticos e seus leitores ou expectadores. 
É necessário considerar que ela envolve os produtores e consumidores de 
mídia numa atividade mais ou menos contínua de engajamento com 
significados que têm sua fonte ou seu foco nos textos mediados, mas que 
dilatam a experiência e são avaliados à sua luz numa infinidade de 
maneiras (SILVERSTONE, 2002, p. 33). 

 

Entre as bibliografias referentes ao jornalismo, há vários autores e 

abordagens em relação à mídia. No entanto a ideia de “processo de mediação” 

proposta por Silverstone é a mais apropriada ao contexto de convergência e de 

cultura participativa o qual será apresentado ao longo do texto, já que “todos nós 

somos mediadores, e os significados que criamos são, eles próprios, nômades” 

(SILVERSTONE, 2002, p. 42). 

Neste trabalho, compreendemos cada mídia na sua linguagem, também que 

utiliza os diferentes aspectos: social, econômico, cultural, já que plataforma é além 

do suporte e além da questão tecnológica. Ou seja, pode-se usar uma mesma 

linguagem para diferentes formatos, por exemplo, a linguagem radiofônica pode ser 

repassada para a televisão, para o jornal ou para um site. Disso resulta a cultura da 

convergência de manifestar de modo tão presente na sociedade atual. Tais ideias 

serão melhores explicadas nas seções a seguir. 
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1.1 A CULTURA DA CONVERGÊNCIA E SUAS CARACTERÍSTICAS  

 

A necessidade de informação e comunicação é inerente ao ser humano 

desde sua forma mais primitiva (como ouvir e ler – imagens, movimentos) até a 

rapidez e a agilidade da internet. Na atualidade, os meios de comunicação são o 

modo principal de acesso às informações acerca do mundo e ferramentas 

indispensáveis de interação entre as pessoas. A sociedade tem vivenciado uma 

transição no modo de se comunicar, no qual os meios tecnológicos intermedeiam e 

facilitam a comunicação e o acesso à informação. 

Desde seu surgimento, a internet tem evoluído rapidamente de acordo com as 

necessidades dos usuários, como facilidades para a realização de trabalhos, ou para 

uso pessoal até a utilização no ensino de diferentes níveis. Nesse contexto de 

transformações e nos diferentes processos que geram conhecimento, Castells 

(2000, p. 50) afirma que  

 
[…] o que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informações, mas a aplicação deste conhecimento e desta 
informação para a geração de conhecimentos e de dispositivos de 
processamento e comunicação da informação, num ciclo de realimentação 
cumulativo entre a inovação e seu uso (CASTELLS, 2000, p. 50). 

 

Indiscutivelmente, essas novas tecnologias promovem novas formas de se 

comunicar e se relacionar, provocam transformações nas práticas sociais, culturais, 

políticas e econômicas, novas formas de produzir e consumir informação, que se 

traduzem em uma nova cultura: a convergência. Jenkins (2009, p. 27) define 

convergência como um  

 

[...] fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam  
(JENKINS, 2009, p. 27). 

 

O autor ainda reforça que a convergência pode definir transformações 

tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, conforme quem está falando; já 

que “a convergência refere-se a um processo, não a um ponto final” (JENKINS, 

2009, p. 43). 
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A partir disso, há um maior consumo de informação de modo que as pessoas 

produzem conteúdo e opinam, mostrando suas realidades. Para Jenkins (2009), 

essa convergência midiática facilita a troca de conhecimentos, perspectivas, 

informações de um modo sem fronteiras. 

 Com base nesse contexto de rede, Lévy (1998) assinala para a formação de 

uma “inteligência coletiva”. Esse autor considera que vivemos em uma era de 

múltiplas formas de conhecimento, na qual, a partir da convergência midiática, o 

indivíduo inserido em uma determinada comunidade é capaz de produzir um novo 

conhecimento, sem, contudo, desconsiderar as suas competências individuais. Essa 

inteligência coletiva está relacionada com uma comunidade virtual, a qual trabalha 

como um centro de interesses e nos leva para o conceito de trabalho em equipe. 

Nesse trabalho em conjunto, é aceitável a participação, discussão e troca de 

informação especializada, de forma a gerar novas ideias, de novos conteúdos, de 

novo conhecimento, produzindo inteligência coletiva. 

Na definição de Lévy, inteligência coletiva é  

 
uma inteligência repartida em todas as partes, valorizada constantemente, 
coordenada em tempo real, que conduz a uma mobilização efetiva das 
competências. Agregamos a nossa definição esta ideia indispensável: o 
fundamento e o objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e o 
enriquecimento mútuos das pessoas, e não o culto de comunidades 
fetichizadas ou hipostasiadas (LÉVY, 2005, p. 20). 

 

Com base nessa concepção de Lévy (2005), não importa se os indivíduos que 

estão na rede têm o mesmo interesse ou a mesma formação, mas sim o 

compartilhamento e a valorização do saber de grupos por meio de comunidades. 

Essa concepção corrobora a noção da cultura de convergência, já que se tem um 

fluxo intenso de trocas de informações em diferentes meios. 

A partir dos conceitos de convergência e inteligência coletiva, percebemos 

que “os velhos meios de comunicação não estão sendo substituídos. Mais 

propriamente, suas funções estão sendo transformadas pela introdução de novas 

tecnologias” (JENKINS, 2009, p. 41-42). Essa transformação acontece não apenas 

em suas funções, que se tornam híbridas, como também nas formas de narrar, 

contar histórias. 

Esse hibridismo de organização e divulgação das ideias insere-se no contexto 

da cultura participativa. No caso educacional, por exemplo, quando um aluno 

pesquisa algo a mais sobre um conteúdo ou tópico específico dele e compartilha 
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com os colegas e os professores. Ou, quando um professor utiliza de blog para 

conversar com os alunos sobre temas mais abrangentes, que ocupariam mais tempo 

em sala de aula. Isso significa dividir com o outro o seu conhecimento e construir um 

novo a partir dessas partilhas. 

Este contexto de troca de experiências e leitura para construir um novo 

conhecimento insere-se no conceito de cultura participativa de Jenkins et al. (2006), 

uma vez que se entende a cultura participativa como uma cultura que  

 

1. Impõe poucas barreiras à expressão artística e ao engajamento cidadão; 
2. Dá muito apoio à criação e ao compartilhamento;  
3. Oferece algum tipo de orientação informal pelo qual o conhecimento dos 
mais experientes é passado adiante para os iniciantes;  
4. Onde os membros acreditam que suas contribuições são importantes;  
5. Onde os membros sentem algum grau de conexão social com os outros, 
ou ao menos se importam com o que as outras pessoas pensam sobre o 
que criaram (JENKINS et al., 2006, p. 6).  

 

É interessante que os autores esclarecem que todos esses atributos da 

cultura participativa colaboram com a mudança do foco do aprendizado: da 

expressão individual para o envolvimento comunitário. Isso envolve o 

desenvolvimento de novas habilidades, as quais serão destacadas no capítulo em 

que se estudam a convergência e a educomunicação.   

 

 

1.2 NARRATIVA TRANSMÍDIA  

  

Narrar, do latim narrare, significa contar, expor, referir, relatar; descrever 

verbalmente por escrito; historiar. Desde as primeiras ideias de narração por 

Aristóteles, até os dias atuais, com os avanços tecnológicos, novas formas de narrar 

são criadas e reinventadas. Uma que tem sido usada pelos internautas, assim como 

pelos fãs de cultura pop e pelas corporações de mídia, em busca de mais 

informações, é a narrativa transmídia (NT). Ela pode ser considerada como uma 

interação de escritas ficcionais em diferentes mídias, isto é, uma narrativa 

complementando a outra. Representa um novo meio de contar histórias. A definição 

de Jenkins (2009, p.138) para NT é  

  

Uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 
mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para 
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o todo. Na forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de 
melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, ser 
expandida para a televisão, romances e quadrinhos; seu universo possa ser 
explorado em games ou experimentado como atração num parque de 
diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 
necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa. Cada produto 
determinado é um ponto de acesso à franquia como um todo. A 
compreensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma 
profundidade de experiência que motiva mais consumo (JENKINS, 2009, p. 
138). 

  

 Em outras palavras, são histórias que se desenrolam em diversas plataformas 

midiáticas e cada uma contribui para o entendimento do universo geral da narrativa. 

Esse tipo de estrutura é chamado de compreensão aditiva por Jenkins (2009). As 

diferentes histórias que formam a narrativa são conectadas por pistas que se 

manifestam como links.  

 

As pontes facilitam e/ou propiciam a transmidiação de uma unidade 
narrativa a outra. Em função da quantidade e da diversidade de unidades 
narrativas, bem como das possibilidades de acesso, a NT assume um 
caráter multilinear, fazendo com que o leitor seja introduzido à história a 
partir do momento de interesse, como um determinado filme ou episódio 
(SOUZA, 2011, p. 60). 

 

Dessa forma, a narrativa transmídia tem característica próxima do hipertexto3, 

- conexão dos trechos da história feita pelo autor - pois se apresenta fragmentada, já 

que o leitor não tem a noção do todo. Isso acontece por essas partes serem 

contadas em diferentes plataformas. Essa estrutura hipertextual é uma das 

estratégias que podem ser exploradas pela educomunicação. Afinal, o hipertexto 

possibilita ao estudante uma leitura dinâmica e, de certa forma, uma coautoria, uma 

vez que o leitor não lê de forma linear, conforme os links são apresentados; ele 

escolhe qual informação, imagens ou vídeos quer seguir. Nesse sentido, é 

interessante a observação de Castells: 

 

A integração potencial de texto, imagens e sons no mesmo sistema – 
interagindo a partir de ponto múltiplos, no tempo escolhido (real ou 
atrasado) em uma rede global, em condições de acesso aberto e de preço 
acessível – muda de forma fundamental o caráter da comunicação. E a 
comunicação, decididamente, molda a cultura (CASTELLS, 2000, p. 414).  

                                                 
3
 "Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós conectados pelas ligações. Os nós podem ser 

palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, documentos 
complexos que podem ser, eles próprios, hipertextos. Os itens de informação não estão ligados 
linearmente, como numa corda com nós: cada um deles, ou a maior parte estende as suas ligações 
em estrela, de modo reticular". LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. O Futuro do 
Pensamento na Era Informática. Lx: Instituto Jean Piaget, 1994. 
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Para exemplificar essa leitura a partir de uma narrativa transmídia, 

exploramos a série Brasiliana Stempunk4 do autor santa-mariense Enéias Tavares. 

O primeiro livro da série é A Lição de Anatomia do Terrível Dr. Louison5. A 

convergência da série se dá a partir do site6 e da página do Facebook7. No site, 

encontram-se elementos extras sobre o livro como jogo de tarô, galeria de artes, 

vídeos, noticiários, que retratam a série, os quais podem ser explorados e 

entendidos mesmo por quem não tenha lido o livro. Assim, quem lê o livro acessa 

um conteúdo; quem acessa o site lê outros conteúdos que se somam, mas ao 

mesmo tempo são independentes. Na página do Facebook, além de haver os links 

para acessar os conteúdos do site, há conteúdos específicos de interlocução com o 

leitor, como promoções para ganhar objetos dos personagens, convenção sobre a 

série, conversa com o escritor. Esse exemplo evidencia a intertextualidade existente 

entre os produtos. Para Jenkins (2009, p. 382), a intertextualidade é entendida como 

“as relações entre textos que ocorrem quando uma obra se refere a outra, ou a seus 

personagens, expressões ou situações ou ideias”. No caso da Brasiliana Stempunk 

do escritor santa-mariense, isso acontece tanto pela relação entre os diferentes 

produtos da série, como pela própria criação do enredo do livro: utilização de 

personagens da literatura brasileira recolocados em um ambiente retrofuturista. 

Neste contexto, conforme Santaella (2004), quem lê esses produtos 

hipermidiáticos8 pode ser denominado como leitor imersivo, o qual está “em estado 

de prontidão, conectando-se entre nós e nexos, em um roteiro multilinear, 

multissequencial e labiríntico que ele próprio ajudou a construir ao interagir com nós 

                                                 
4
 Série que reinterpreta os heróis da literatura brasileira do século XIX em um cenário retrofuturista. 

5
 O romance tem início no inverno de 1911, quando o jornalista Isaías Caminha chega a Porto Alegre 

para cobrir a prisão do temível assassino Antoine Louison. Capturado pelo detetive Pedro Britto 
Cândido, o vilão encontra-se aprisionado no lendário Hospício São Pedro para Lunáticos 
Incontroláveis e Histéricas Perigosas, sob a supervisão do centenário alienista Simão Bacamarte. Na 
noite anterior à sua execução, o celerado escapa, desaparecendo como um fantasma de folhetim. 
Integram o assombroso mistério uma Luneta Mágica, um Manuscrito Cabalístico e um Soldado 
Robótico de grande potência, além da escritora feminista Beatriz de Almeida & Souza e da perigosa 
Madame de Quental. 
6
 http://brasilianasteampunk.com.br/   

7
 https://www.facebook.com/brasilianasteampunk?fref=ts 

8
 De acordo com Vicente Gosciola, hipermídia é “o conjunto de meios que permite acesso 

simultâneo a textos, imagens e sons de modo interativo e não linear, possibilitando fazer links 
entre elementos de mídia, controlar a própria navegação e, até, extrair textos, imagens e sons cuja 
sequência constituirá uma versão pessoal desenvolvida pelo usuário”. (grifo do autor). Disponível 
em: https://hipermidias.wordpress.com/2007/10/05/hipermidia-o-que-e-isso/ acesso em 10 de nov. de 
2015. 

http://brasilianasteampunk.com.br/
https://www.facebook.com/brasilianasteampunk?fref=ts
http://www.editorasenacsp.com.br/autor_new.cfm?id=1187
https://hipermidias.wordpress.com/2007/10/05/hipermidia-o-que-e-isso/
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entre palavras, imagens, documentações, músicas, vídeos etc.” (p. 33). Ou seja, a 

leitura não é linear, cada leitor cria seu próprio percurso na leitura na hipermídia. 

Ainda, a fim de esclarecer a organização da hipermídia, Santaella (2004) 

explica que há quatro traços definidores: o primeiro é a linguagem híbrida, ou seja, 

comunhão entre texto, vídeo, som e imagem, que também é chamada de 

convergência das mídias quando se relaciona aos suportes: televisão e internet, por 

exemplo. 

A segunda característica é o grande armazenamento de dados e informações. 

Une-se a isso o sistema de conexões. “A hipermídia não é feita para ser lida do 

começo ao fim, mas sim através de buscas, descobertas e escolhas” (SANTAELLA, 

2004, p. 50). E seu quarto traço definidor é a linguagem interativa. “É o usuário que 

determina qual informação deve ser vista, em que sequência ela deve ser vista e por 

quanto tempo” (idem, p. 52). Tais traços esclarecem as conexões de sentido entre 

os produtos ou conteúdos de uma série. 

A partir do exposto neste capítulo, entendemos a cultura da convergência 

como fluxo de conteúdos em diversas plataformas, os quais podem ser construídos 

e acessados de qualquer lugar. Essa ideia nos remeteu também à questão da 

inteligência coletiva, ou seja, uma colaboração na construção de conteúdos. Ainda, 

compreendemos narrativa transmídia como várias narrativas independentes, mas 

que juntas podem formar uma grande história.  Tanto a convergência como a 

narrativa transmídia podem ser exploradas em diferentes campos: econômico, 

social, político, cultural ou educacional e se relacionarem ao campo das 

comunicações e das mídias. 
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2 EDUCOMUNICAÇÃO – AS RELAÇÕES ENTRE COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

 

Assim como as tecnologias têm evoluído e se modificado conforme as 

necessidades das pessoas e os avanços científicos, o mesmo ocorre com a 

educação. A partir disso, há de se considerar que cada vez mais as tecnologias têm 

sido aproveitadas pelos professores para uma melhor produção de conhecimento 

em sala de aula, e isso não se restringe às aulas de informática, pelo contrário, em 

qualquer disciplina são aproveitados softwares, jogos, criação de blogs, redes 

sociais e sites informacionais. 

Nesse contexto, surge a educomunicação, uma área de ação na interface 

entre a comunicação e a educação, que objetiva a melhoria da comunicação em 

diferentes espaços sociais, como escolas, ONG’s, universidades, trabalhos 

comunitários.  

Ao compreendermos a educomunicação como “um campo de mediações, um 

referencial teórico que sustenta a inter-relação comunicação/educação como campo 

de diálogo, espaço para o conhecimento crítico e criativo, para a cidadania e a 

solidariedade” (SOARES, 2000, p.12), é necessário entender como ela se entrelaça 

com os processos de ensino-aprendizagem. O Ministério da Educação (MEC), 

percebendo as mudanças sociais que acontecem a partir dos usos das tecnologias 

da informação e comunicação (TICs), produziu um novo documento atrelado aos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino médio, “O novo Ensino Médio”. 

Nesse documento, a inter-relação entre comunicação/tecnologias/educação é 

abordada de maneira a conciliar os estudos com a vida real. 

Ao propor diretrizes, no documento, comenta-se sobre a aquisição de 

“competências básicas”, as quais não se referem apenas ao ensino enciclopédico, 

mas também ao desenvolvimento da capacidade de aprender com o 

aperfeiçoamento do uso das linguagens como meios de constituição do 

conhecimento e da formação de atitudes e valores, ou seja, a exploração de mídias 

na educação. 

Diante desse contexto, para que esse aprendizado seja efetivado, é 

necessário compreender a educomunicação. Para Soares (2011, p. 11), ela visa a 

“ações que produzem o efeito de articular sujeitos sociais no espaço da interface 

comunicação/educação”.  Esse autor destaca que a educomunicação tem um papel 
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social na relação entre jovens, educação e comunicação, pois pode desenvolver um 

diálogo crítico diante dos meios de comunicação.  Assim, 

 
A educação para a comunicação deve oferecer condições para que a 
comunidade descubra a natureza dos processos de comunicação em que 
está inserida, ajudando seus membros a desvendar os mecanismos pelos 
quais a sociedade, ao utilizar os recursos da Comunicação Social, exerce 
sobre o povo o poder de manipulação. Deve, ainda, favorecer o exercício de 
práticas comunicacionais democráticas e libertadoras (SOARES, 1988, p. 
17). 

  
Desse modo, a educomunicação pode ser entendida como um processo e 

acontecer em sala de aula nos diferentes níveis educacionais (educação infantil, 

ensino fundamental, médio ou superior) a partir de diversas estratégias: uso do 

rádio, do jornal impresso, da televisão ou das mídias em suas múltiplas plataformas. 

 

2.1 O USO DE MÍDIAS NA EDUCAÇÃO 

 

 Com o advento do uso da internet, surgem também as tecnologias da 

informação e comunicação (TICs) com o objetivo de facilitar o acesso às redes em 

diferentes áreas. 

 
O termo informação refere-se aos fatos ou dados, geralmente fornecidos a 
uma máquina para, com eles, fazer algum tipo de processamento ou 
operação, tais como: armazenar, transmitir, codificar, comparar, indexar, 
etc. [...]. No sentido amplo, toda técnica ou recurso utilizado para realizar 
alguma operação ou processamento sobre algum tipo de informação 
configura uma tecnologia de informação.  
[...] Pode-se compreender melhor o significado e a abrangência da TIC, 
quando analisamos as diversas formas de apresentação da informação e as 
funções que podem ser aplicadas sobre elas. As tecnologias da informação 
podem ser vistas como os recursos tecnológicos para se aplicar às funções 
da informação em suas diversas formas (BARBOSA et al., 2004, p. 3). 

 

 Para melhor visualizar a relação entre formas e funções da informação, 

Barbosa et al. (2004) organizou um quadro (Quadro 1). Nele são identificadas as 

formas e funções da informação e os recursos da tecnologia da informação. 

 

Tabela 1 – A convergência das tecnologias da informação. 
 
 FUNÇÕES DA INFORMAÇÃO 

Criar Processar Armazenar Transmitir Exibir 

 
Formas 

da informação 

Textos  
Recursos da Tecnologia da Informação: 

 
Computadores, Softwares, Redes de comunicação, meios de 

Gráficos 

Dados 

Áudios 
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Imagens armazenamento, Periféricos.... 

Fonte: Adaptado de BARBOSA et al., 2004, p. 3. 
 

Um dos campos sociais9 que as TICs atingiram e influenciam hoje é a 

educação. O uso da internet, computadores, rádios, lousas digitais e outros aparatos 

fazem as escolas reconfigurarem seus currículos metodológicos de ensino com o 

aproveitamento das TICs. O documento Sociedade da Informação no Brasil (MCT, 

2000) ressalta essa necessidade de novas metodologias para introduzir a TIC na 

escola e considera que a Educação é 

 
o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada na informação, 
no conhecimento e no aprendizado. [...] Por outro lado, educar em uma 
sociedade da informação significa muito mais que treinar as pessoas para o 
uso das tecnologias de informação e comunicação: trata-se de investir na 
criação de competências suficientemente amplas que lhes permitam ter 
uma atuação efetiva na produção de bens e serviços, tomar decisões 
fundamentadas no conhecimento, operar com fluência os novos meios e 
ferramentas em seu trabalho, bem como aplicar criativamente as novas 
mídias [...]. Trata-se também de formar os indivíduos para ‘aprender a 
aprender’, de modo a serem capazes de lidar positivamente com a contínua 
e acelerada transformação da base tecnológica (MCT, 2000, online). 

  

Em observância a esse documento e à necessidade de incorporar as TICs na 

escola, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) referentes ao Ensino Médio, em 

seu subtítulo linguagens, códigos e tecnologias, definem competências e habilidades 

do aluno formado no Ensino Médio, referentes ao ensino de Língua Portuguesa, e 

entres essas, destacamos as relacionadas ao uso das TICs: 

 
Representação e comunicação: [...] 

 Aplicar as tecnologias de comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. [...] 

 Articular as redes de diferenças e semelhanças entre as linguagens e 
seus códigos. [...] 

 Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da 
informação, associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que 
lhes dão suporte a aos problemas que se propõem a solucionar. 

 Entender a natureza das tecnologias de informação como integração 
de diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos, bem como a 
função integração que elas exercem na sua relação com as demais 
tecnologias. 
Contextualização sociocultural: 

                                                 
9
 Para Bourdieu, “campo: noção que caracteriza a autonomia de certo domínio de concorrência e 

disputa interna. Serve de instrumento ao método relacional de análise das dominações e práticas 
específicas de um determinado espaço social. Cada espaço corresponde, assim, a um campo 
específico – cultural, econômico, educacional, científico, jornalístico etc. -, no qual são determinados 
a posição social dos agentes e onde se revelam, por exemplo, as figuras de ‘autoridade’, detentoras 
de maior volume de capital”. Disponível em: <http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/pequeno-
glossario-da-teoria-de-bourdieu/>. Acesso em: 14 de outubro de 2015. 

http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/pequeno-glossario-da-teoria-de-bourdieu/
http://revistacult.uol.com.br/home/2010/03/pequeno-glossario-da-teoria-de-bourdieu/
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 Compreender e usar os sistemas simbólicos das diferentes 
linguagens como meios de: organização coletiva da realidade pela 
constituição significados, expressão, comunicação e informação. [...] 

 Entender o impacto das tecnologias da comunicação na sua vida, nos 
processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 
social (BRASIL, 2000. p.14-15). 

 

Ainda nas Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio, há mais algumas competências e 

habilidades previstas, entre elas um item dedicado exclusivamente ao uso das TICs: 

 
[...] Aplicar tecnologias da comunicação e da informação em situações 
relevantes. 
A escola pode se valer de tecnologias largamente utilizadas fora dela 
visando promover passos metodológicos importantes para a sistematização 
dos conhecimentos. Por exemplo: 
• a gravação em vídeo de um debate regrado pode ser muito útil para 
promover a análise crítica da expressão oral, da consistência dos 
argumentos que sustentam opiniões, da postura corporal dos participantes; 
• a navegação pela internet pode ser um procedimento sistemático na 
formação de um leitor que domina os caminhos do hipertexto e da leitura 
não linear; 
• o processador de textos pode ser uma ferramenta essencial em projetos 
de produção de textos que requeiram publicação em suporte que permita 
maior circulação social (BRASIL, 2000, p. 61-62).   

 

Todas essas competências e habilidades, que foram definidas com os PCNs 

a partir de 1998, deixam claro após as leituras teóricas que há muito tempo se 

discutem melhorias em prol ao ensino. Teoricamente, o uso de TICs não é novidade 

no ensino, mas, na prática, a realidade nem sempre explora esses meios. Ainda, 

entendemos como TICs no processo de educomunicação não apenas a tecnologia 

em si, mas também o uso do rádio, televisão, jornal impresso, programação 

televisiva, entre outros. 

 

 

2.2 ARTICULAÇÃO ENTRE OS CAMPOS: EDUCAÇÃO E MÍDIAS 

CONVERGENTES 

 

Diante do contexto midiático-educacional apresentado nas seções anteriores, 

percebemos as ligações que podem ser feitas entre as TICs, narrativa transmídia e 

convergência. Por meio das possibilidades das TICs, diferentes narrativas trasmídias 

são disponibilizadas aos alunos e professores no ambiente escolar e fora dele, 

formatando a convergência entre leituras. 
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A partir de atividades interativas que exigem do aluno uma postura crítica e 

observadora do que leem e pesquisam, eles são convidados a conectarem unidades 

narrativas em diferentes plataformas midiáticas. Essa pesquisa, inter-relação entre 

colegas e professor, proporciona a cultura da convergência em seu âmbito social, já 

que para Jenkins: “a convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações sociais com os outros” (JENKINS, 2009, p. 30). 

Nesta pesquisa, consideramos consumidores (na visão de Jenkins) os adolescentes 

sujeitos de nossa observação. 

Ao reforçarmos a ideia de educomunicação como uma área de ação na 

interface entre a comunicação e a educação, compreendemos melhor a ideia de que 

Jenkins tem de inteligência coletiva: 

 
Nenhum de nós pode saber tudo; cada um de nós sabe alguma coisa; e 
podemos juntar as peças, se associarmos nossos recursos e unirmos 
nossas habilidades. A inteligência coletiva pode ser vista como uma fonte 
alternativa de poder midiático. Estamos aprendendo a usar esse poder em 
nossas interações diárias dentro da cultura da convergência (JENKINS, 
2009, p. 30). 

 

Essa concepção vai ao encontro da afirmação de Kenski (2008), quanto ao 

uso das convergências, o qual pode ser aplicado à educação.   

 

As convergências comunicativas on-line vão além, portanto, das 
possibilidades das mídias e dos conteúdos dispersos na Web. São 
convergências e interconexões entre pessoas que buscam utilizar essas 
funcionalidades em proveito pessoal e grupal para aprender. Diante da 
impossibilidade de lidar isoladamente com o excesso de informações 
disponíveis e mutantes, a integração com outras pessoas com a mesma 
finalidade garantem o sucesso do empreendimento e os resultados 
favoráveis da ação (KENSKI, 2008, p. 654). 

 

  Diante da articulação entre educação e mídias convergentes, cabe 

ressaltarmos que é preciso pensar a relação comunicação e educação como um 

direito do cidadão. E reforçarmos que  

 
Comunicar-se não é apenas o ato de emitir mensagens ou sinais nem a 
ação de usar meios ou canais. Comunicar é o ato de provocar significados e 
produzir comportamentos; é suscitar mudanças no pensamento, no 
sentimento e na ação das pessoas (FURTADO, 1964, p. 29). 

 
 Dessa forma, a articulação entre comunicação e educação evidencia que é 

possível uma convergência cultural no ambiente escolar, já que acreditamos que os 
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estudantes buscam o uso das mídias tanto em proveito pessoal e grupal para 

aprender. 

É interessante que Jenkins et al. (2006) esclarecem que todos esses atributos 

da cultura participativa colaboram a mudança do foco do aprendizado: da expressão 

individual para o envolvimento comunitário. Isso envolve o desenvolvimento de 

novas habilidades. Os autores destacam as seguintes:  

 

Jogos: a capacidade de experimentar o ambiente à nossa volta como forma 
de resolução de problemas;  
Performance: a habilidade de adotar identidades alternativas com o 
objetivo de improvisação e descoberta;  
Simulação: a habilidade de interpretar e construir modelos dinâmicos de 
processos de mundo real;  
Apropriação: a habilidade de recortar e remixar conteúdos midiáticos de 
forma significativa;  
Cognição distribuída: a habilidade de interagir significativamente com 
ferramentas que expandem as capacidades mentais;  
Inteligência coletiva: a habilidade de conjugar conhecimentos e comparar 
anotações com os outros tendo em vista um objetivo comum;  
Julgamento: a habilidade de avaliar a confiabilidade e a credibilidade das 
diferentes fontes de informação;  
Navegação transmidiática: a habilidade de seguir o fluxo de histórias e 
informações através de múltiplas modalidades;  
Trabalho em redes: a habilidade de buscar, sintetizar e disseminar 
informações;  
Negociação: a habilidade de transitar por diferentes comunidades, 
discernindo e respeitando múltiplas perspectivas, e apropriando-se de 
normas alternativas (JENKINS et al., 2006, p. xiv).  

 

Para esclarecer tais habilidades, organizamo-nas em alguns exemplos. No 

caso dos jogos, a ideia é a apropriação de conhecimentos a partir de jogos, sejam 

eles de tabuleiro, games ou em grupo; pois se desenvolve a atenção dos 

envolvidos. Para Santaella (2007), os games têm ganhado muito espaço e 

importância na vida das pessoas, o que evidencia que eles não são mero 

entretenimento.  

A habilidade da performance pode ser evidenciada na representação. 

Quando se fala em educação, pode-se perceber esse uso nas encenações teatrais 

ou nas atividades de cosplay (quando o aluno imita e se caracteriza de um 

personagem fictício).  

A simulação pode ser desenvolvida por meio de produção de maquetes e 

também por jogos, pois exigem a necessidade de reproduzir o real para tentar 

modificá-lo.  
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Na sala de aula, hoje, a apropriação se faz muito presente a partir da criação 

de paródias, memes e com o uso da internet pelos alunos ao compartilhar alguma 

informação, é o: repostar, reblogar, retwittar. A ideia é que se tenha a percepção de 

que o conteúdo não foi produzido pelo aluno, mas que ele aprenda a ler, 

interpretação, criar um sentido para o seu cotidiano e então republicar com 

considerações da sua realidade. Isso se relaciona com as defesas de Lemos e 

Lévy (2010) quanto o desenvolvimento da cibercultura, que neste caso refere-se a 

fazer colagens, misturas, conexões generalizadas, reconfigurações e, 

principalmente, a liberação do polo de emissão a fim de que todos tenham o acesso 

a tudo que a internet disponibiliza. Um exemplo de meme viral é o “Já acabou, 

Jéssica?” (Figura 1), que teve um pico de viralização no 2º semestre de 2015. A 

origem do meme foi uma briga entre duas adolescentes. A garota que estava 

apanhando levanta, faz uma pose de que está tudo bem e pergunta para a que 

estava batendo: “Já acabou, Jéssica?”. Rapidamente o vídeo viralizou na internet e 

os memes começaram a ser criados.  

 

 

Figura 1. Meme da Jéssica 

Fonte: http://migre.me/s9ZQC acessado em 18 de novembro de 2015. 

 

A cognição distribuída pode ser percebida na escola quando são exploradas 

diferentes metodologias para um mesmo conteúdo. A ideia é que o aluno tenha 

diferentes possibilidades de aprendizagem, se um aluno é mais visual, outro pode 

ser mais auditivo, outro prático. É preciso interagir com as diferentes possibilidades 

para exercitar a compreensão do aprendizado. 

http://migre.me/s9ZQC
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A inteligência coletiva, conforme já explicitado em outra seção, é, para Lévy 

(1998), a possibilidade de se construir conhecimento em grupo. Podemos 

vislumbrar tal ideia com o site Wikipedia, que é construído e modificado por 

qualquer pessoa que tenha acesso à internet, ou pelos Fansubing, legendas de 

filmes e seriados feitas de forma colaborativa por fãs. 

A habilidade de julgamento é uma das que mais têm importância no campo 

da educação, pois remete à ideia de discernir o que é verdade ou não. Para isso, 

os alunos utilizam a pesquisa na internet, o uso de buscadores, a ideia de comparar 

diferentes fontes para então se chegar a um resultado. Nesse aspecto, é 

interessante a organização de Santaella (2004) quanto aos tipos de leitores: o 

contemplativo e meditativo, que está acostumado com objetos duráveis, como 

livros, um leitor que contempla a sua leitura, pensa sobre ela; o movente e 

fragmentado, o qual se interessa pelas imagens e por recortes, ou seja, lê muitos 

fragmentos, é mais superficial; e o imersivo e virtual, que tem uma leitura não linear 

e mais livre, já que se utiliza dos hiperlinks e hipertextos. Para a autora, o ideal 

seria conseguir ser um pouco de cada um deles para assim desenvolvermos várias 

habilidades e não apenas uma ou outra. 

A navegação transmídia também se relaciona ao conceito de leitores de 

Santaella (2004), uma vez que se refere à habilidade de seguir o fluxo de 

informações nas diferentes plataformas. Para Jenkins (2009), isso remete ao 

consumo transmídia, ou seja, a maneira e quantidade de produtos/leituras que 

consumimos nas diferentes mídias – on-line e off-line. Nesse contexto, Jenkins 

(2009) desenvolve a ideia de três tipos de usuários: o zapeador, que não se 

contenta com uma opção; o casual, que tem uma opção preferida, mas que 

eventualmente troca de ideia; e, o fiel, aquele que tem uma opção. Por exemplo, 

esses usuários podem ter esse comportamento com um programa televisivo, um 

site, um noticiário, um game, um autor de filme: zapeador, este trocará de canal ou 

de site até se interessar por algo; o casual acompanha um ou outro programa fixo, 

mas eventualmente troca de canal se preferir; e o fiel assiste sempre ao mesmo 

programa, bem como o acompanha. O autor acredita que somos um pouco de cada 

tipo, modificamos conforme nosso interesse: podemos ser zapeadores com a 

televisão e, ao mesmo tempo, fieis a um meio de comunicação. 

Outra habilidade é o trabalho em redes. No ambiente escolar, esse trabalho 

pode se desenvolver a partir do uso do Google Drive (construir o documento em 
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rede); do blog colaborativo; da produção de histórias hipertextuais ou de roteiros de 

modo colaborativo. Para Castells (2000, p. 566), “rede é um conjunto de nós 

interconectados”, é ainda uma estrutura aberta para que os usuários possam 

interagir para assim criar trabalhos colaborativos.  

E a aptidão da negociação, no campo educacional, pode ser percebida com o 

trabalho interdisciplinar entre as disciplinas e entre os conteúdos; ainda, pela ideia 

de se unir grupos diferentes e pessoas de perfis diferentes. A ideia de conviver e se 

apropriar de diferentes normas e culturas também está relacionada ao conceito de 

de inteligência coletiva (Lévy). 

Na publicação de A Cultura da Convergência, Jenkins vai definir a cultura 

participativa como a “cultura em que fãs e outros consumidores são convidados a 

participar ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos” (JENKINS, 

2009, p. 378). Para o pesquisador, a participação em si significa “formas de 

engajamento do público moldadas pelos protocolos sociais e culturais, e não pela 

tecnologia em si” (p. 385). Isso significa que a mídia não consegue ter total controle 

pelo o que as pessoas consomem. É o leitor, o internauta ou comprador que faz 

suas escolhas, tornando a cultura participativa parte importante da engrenagem da 

cultura de convergência. 

A partir dessa breve descrição das habilidades defendidas por Jenkins et al. 

(2006) e por autores como Lévy (1998), Castells (2000) e Santaella (2004), 

percebemos que a cultura participativa acontece de fato com a combinação dessas 

habilidades que irão automaticamente para a concretização da inteligência coletiva, 

das convergências das mídias e da cultura, da produção e existência das narrativas 

transmídias. Nada acontece isolado, são várias redes conectadas. Desse modo que 

surge e se desenvolve a defesa de Castells (2000) de se viver em uma sociedade 

em rede. 

 
Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, 
integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou 
seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação (por 
exemplo, valores ou objetivos de desempenho). [...] Redes são instrumentos 
apropriados para a economia capitalista baseada na inovação, globalização 
e concentração descentralizada; para o trabalho, trabalhadores e empresas 
voltadas para a flexibilidade e adaptabilidade; para uma cultura de 
desconstrução e reconstrução contínuas; para uma política destinada ao 
processamento instantâneo de novos valores e humores públicos; e para 
uma organização social que vise à suplantação do espaço e invalidação do 
tempo (CASTELLS, 2000, p. 566). 
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Nesse contexto de criação de novas redes e transformação da estrutura 

social, Castells (2000) explica que o acesso à informação está intimamente ligado às 

transformações na economia, na educação, na cultura, enfim, na esfera 

organizacional da sociedade. Desse modo,  

 
A convergência da evolução social e das tecnologias de informação criou 
uma nova base material para o desempenho de atividade em toda a 
estrutura social. Essa base material construída em redes define os 
processos sociais predominantes, consequentemente dando forma à própria 
estrutura social (CASTELLS, 2000, p. 567). 

 

 Compreendemos, assim, que viver em rede é ter a comunicação e a 

educação interligadas, assim como esfera política ou cultural juntas. A prática da 

educomunicação torna-se mais ponto/elo dessa sociedade em rede. 

 

2.3 GERAÇÃO Z – TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO 

 

Entende-se por geração um grupo de pessoas nascidas em determinada 

época. Ainda, com características culturais e sociais específicas. Dentre elas, as 

diferenças no modo de aprender e ensinar. Apresentamos brevemente aqui o 

conceito das gerações mais conhecidas e estudadas, e focamos um pouco mais o 

estudo em relação à Geração Z por representar o público do nosso corpus. 

Salientamos que há uma diferenciada gama de estudiosos de diversas áreas sobre 

essas gerações e por isso algumas divergências entre as datas. Por isso, no 

presente trabalho, concentrar-nos-emos nas definições de Prensky (2001) e Veen; 

Vrakking (2009). 

A Geração X, conforme Alburquerque et al. (2012), é composta dos filhos dos 

Baby Boomers da Segunda Guerra Mundial. Eles são os nascidos entre os anos 

1960 e 1980. A Segunda geração foi a denominada Geração Y, também chamada 

de geração Next ou Millennnials. Os pesquisadores se referem à Geração Y como 

as pessoas nascida entre os anos 1980 e meados de 1990. A Geração Y é a 

geração do computador, das facilidades, da globalização. Para Albuquerque et al. 

(2009, p. 3), “os alunos dessa geração dão valor para o nível de atualização das 

informações”. 

Já a Geração Z é composta por pessoas constantemente conectadas a 

dispositivos móveis e preocupadas com o meio ambiente. Conforme Veen e 
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Vrakking (2009), são considerados dessa geração os nascidos a partir de 1990. A 

escolha pelo Z vem de “zapear”, isto é, trocar os canais da TV de maneira rápida e 

constante. Conforme tradução do dicionário Oxford (2012), “Zap” significa mudar de 

canal rapidamente, fazer algo rápido.  

A Geração Z, para Prensky (2001) e Veen e Vrakking (2009), também é 

chamada de digital, da rede ou homo zappiens. “Todas essas denominações se 

referem a características específicas de seu ambiente ou comportamento.” (VEEN; 

VRAKKING, 2009, p. 28). Prensky (2001) define essas pessoas como nativos 

digitais, pois “nossos estudantes de hoje são todos ‘falantes nativos’ da linguagem 

digital dos computadores, videogames e internet”. Na tabela 2, a seguir, é possível 

visualizar as principais características de cada geração, da X à alfa, esta mais 

recente, que abrange as pessoas que nasceram a partir dos anos 2010, já 

envolvidas no mundo tecnológico. 

 

Tabela 2 – Características das Gerações X à Alfa. 

 Nascimento Características Palavras-

chave 

 

Geração X 

Entre 1960 

e 1980 

* preferem livros; 

* gostam de hierarquias; 

* prática e respeitosa, 

Cultura, 

Coletividade, 

Popularização. 

 

Geração Y 

 

Entre 1980 

e 1995 

* tentativa e erro; 

* questionadora; 

* imediatistas; 

* prefere meios eletrônicos. 

Tecnologia, 

Velocidade, 

Individualismo. 

 

 

Geração Z 

 

 

 

Entre 1995 

e 2010 

*aprendem rápido, mas têm 

dificuldade de concentração; 

* convivem com a tecnologia e a 

ciência conhecida como nativos da 

internet; 

* multitarefa; 

* preocupados com a questão 

ambiental. 

Vaidade,  

Dispersão, 

Flexibilidade. 

Geração 

Alfa 

2010 -  * nascidos em meio à tecnologia 

digital; 

* exercício criativo da intuição, da 

imaginação. 

Tecnologia. 

Fonte: elaborada pela autora a partir de Albuquerque (2012), Prensky (2001) e Veen; 

Vrakking (2009). 
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 Com base nas características descritas na tabela acima, percebe-se que a 

Geração Z vive em uma sociedade em rede, conforme conceituou Castells (1996). 

Para ele, nesse tipo de sociedade, tudo é sistêmico e interconectado. Desse modo, 

as pessoas, sujeitos deste processo complexo, utilizam-se da internet para se 

conectar ao mundo, de modo a conectar-se e desconectar-se a diferentes 

comunidades virtuais de acordo com seus interesses.  

 Neste contexto, relacionar estudos e tecnologias e a Geração Z evidencia um 

novo modo de pensar e organizar as ideias, já que eles têm tudo disponível a um 

clique em sites de pesquisa. Para Veen e Vrakking (2009), o homo zappiens 

 

[...] tem uma visão positiva sobre as possibilidades de obter a informação 
certa no momento certo, de qualquer pessoa ou de qualquer lugar. O homo 
zappiens aprende muito cedo que há muitas fontes de informação e que 
essas fontes podem defender verdades diferentes. Filtra as informações e 
aprende a fazer seus conceitos em redes de amigos/parceiros com que se 
comunica com frequência (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 30). 

 

Nessa filtragem, os autores afirmam que essa geração não trabalha sozinha, 

ela usa tanto uma rede humana como tecnológica para procurar respostas 

instantâneas. Isso retoma a ideia de inteligência coletiva descrita por Lévy (1988). O 

Homo zappiens já não é mais individualista e as novas tecnologias fazem parte de 

sua vida, principalmente com o uso de aplicativos, seja para jogos, seja para 

utilizações de atividades diárias. “O homo zappiens faz uso da tecnologia ‘24/7’ 

(vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana). O MSN10 está sempre ligado” 

(VEEN; VRAKKING, 2009, p. 40). 

Ao considerar o presente contexto educacional no qual esta pesquisa se 

insere com o objetivo de perceber essa interpenetração da cultura da convergência 

no âmbito escolar, convém salientar que o  

 

[...] o Homo zappiens considera a escola um lugar de encontro com os 
amigos, mais do que um ambiente de aprendizagem. A escola não o desafia 
o suficiente a aprender e corre, atualmente, o risco de não estar mais em 
contato com sua audiência. A escola é um dos pontos da vida cotidiana dos 
alunos, mas não é o mais importante (VEEN; VRAKKING, 2009, p. 47). 

 

                                                 
10

 Hoje, o MSN não existe mais. Agora, como meio de conversa on-line, utilizam-se outros aplicativos, 
como o Whatsapp. Segundo dados da Pesquisa Brasileira de Mídia 2015, “Entre as redes sociais e 
os programas de trocas de mensagens instantâneas mais usadas (1º + 2º lugares), estão o Facebook 
(83%) e o Whatsapp (58%).” 
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Diante disso, Prensky (2001) denomina esses estudantes, pertencentes à 

geração Z, de Nativos Digitais. “Nossos estudantes de hoje são todos ‘falantes 

nativos’ da linguagem digital dos computadores, vídeo games e internet. [...] [nós 

somos os] Imigrantes Digitais” (PRENSKY, 2001, online). 

O presente autor explica que os imigrantes digitais, aqueles que foram 

ensinados apenas com livros e cadernos e vislumbraram o nascimento da internet, 

aprenderam de forma linear, como se apenas passassem o que havia no papel para 

o computador. Já os Nativos Digitais “estão acostumados a receber informações 

muito rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e realizar 

múltiplas tarefas. [...] . Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto)” (Prensky, 

2001, online). Na tabela abaixo, é possível perceber as diferenças no âmbito 

educacional entre nativos digitais – alunos – e imigrantes digitais – professores. 

 

Tabela 3 – Estudantes nativos digitais x professores imigrantes digitais. 

Estudantes Nativos Digitais Professores Imigrantes Digitais 

Preferem receber a informação de modo 

rápido e de múltiplas fontes. 

Preferem receber a informação de forma 

lenta e controlada, com fontes mais 

limitadas, como a aula e livros didáticos. 

Preferem realizar múltiplas tarefas de 

modo simultâneo (estudar, ouvir música, 

pesquisar na internet, enviar mensagens 

etc.). 

Preferem realizar uma tarefa de cada 

vez. 

Gostam de aprender a partir de vídeos, 

imagens e sons ao invés de texto. 

Gostam de ensinar a partir de texto e de 

manuais escolares. 

Preferem ler a informação de modo 

aleatório, explorando os hiperlinks 

aleatoriamente. 

Preferem seguir o programa da disciplina 

e passar a informação de forma lógica e 

sequencial. 

Preferem estar conectados e interagir 

com várias pessoas ao mesmo tempo. 

Preferem que os estudantes trabalhem 

sozinhos. 

Preferem aprender “just-in-time”11. Preferem ensinar “just-in-case”12. 

Preferem receber “prêmios” 

instantâneos. 

Preferem deixar os prêmios para o final 

do ano letivo. 

Estão orientados para o jogo, preferindo 

aprender o que é relevante, 

Estão orientados para o trabalho, 

limitando-se a cumprir o programa e a 

                                                 
11

 Just-in-Time significa produzir bens e serviços exatamente no momento em que são necessários - 
não antes, para que não formem estoques, e depois seus clientes não tenham que esperar. 
Disponível em: <http://piyitosblog.blogspot.com.br/2015/04/just-in-time.html>. Acesso em: 18 de 
outubro de 2015. 
12

 A partir das leituras teóricas para este trabalho, no campo educacional, entende-se que just-in-case 
é a ideia de armazenar vários conteúdos, como uma “pequena” enciclopédia. 

http://piyitosblog.blogspot.com.br/2015/04/just-in-time.html
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imediatamente útil e divertido. fazer os testes de avaliação. 

Fonte: adaptado de 
http://barbarabrites.wikispaces.com/A+tecnologia+na+escola+contempor%C3%A2nea 
acesso em 15 de julho de 2015. 

 

Prensky (2001) explica que os nativos digitais trabalham de modo mais 

eficiente quando estão conectados a uma rede de contatos. Em contrapartida, os 

migrantes digitais  

 

não acreditam que os seus alunos podem aprender com êxito enquanto 
assistem à TV ou escutam música, porque eles (os Imigrantes) não podem. 
É claro que não – eles não praticaram esta habilidade constantemente nos 
últimos anos. Os Imigrantes Digitais acham que a aprendizgem não pode 
(ou não deveria) ser divertida.  [...] Infelizmente para os nossos professores 
Imigrantes Digitais, as pessoas sentadas em suas salas cresceram em uma 
‘velocidade rápida’ dos vídeo games e MTV. Eles estão acosumados à 
rapidez do hipertexto, baixar músicas, telefones em seus bolsos, uma 
bilbioteca em seus laptops, mensagens e mensagens instantâneas 
(PRENSKY, 2001, on-line). 

  

O problema é que a maioria dos professores (e a escola como instituição) são 

imigrantes digitais. Neste contexto, é evidente a necessidade do trabalho 

interdisciplinar. A ideia da interdisciplinaridade não é separar ou excluir as 

disciplinas, mas agrupá-las para o desenvolvimento do conhecimento. 

 
A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua 
individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da compreensão das 
múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas 
as linguagens necessárias para a constituição de conhecimentos, 
comunicação e negociação de significados e registro sistemático dos 
resultados (BRASIL, 1999, p. 89). 

 

Por não ter um conceito único, é válido ressaltar que, na área educacional, há 

uma compreensão comum, por parte dos teóricos, na necessidade de relação de 

sentidos e significados na busca do conhecimento. A ideia de interdisciplinaridade 

“fica mais claro quando se considera o fato trivial de que todo conhecimento mantém 

um diálogo permanente com os outros conhecimentos, que pode ser de 

questionamento, de confirmação, de complementação, de negação, de ampliação 

[...]” (BRASIL, 1999, p.88). 

 Com base nos conceitos apresentados neste capítulo, entendemos que a 

educomunicação, como um campo de mediação entre teoria e prática que explora 

as TICs, está intimamente ligada à concepção de convergência e de inteligência 

coletiva. Promover a educomunicação na escola é uma forma de desenvolver as 

http://barbarabrites.wikispaces.com/A+tecnologia+na+escola+contempor%C3%A2nea
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habilidades descritas por Jenkins et al (2006). Ainda, foi possível compreender como 

as pessoas se manifestam e se organizam diante das mudanças tecnológicas, 

conceituando assim as diferentes gerações e compreendendo de modo mais 

específico como a geração X se comporta em relação aos estudos. 
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3 ESTUDO DE CASO: A CONVERGÊNCIA NO COLÉGIO CAAR  

 
 

Após a pesquisa para o estado da arte do tema estudado, com a utilização de 

palavras-chave como cultura da convergência, educomunicação, narrativa 

transmídia, jornalismo e educação; percebemos que os temas educação e 

comunicação social eram trabalhados separadamente ou de modo superficial, como 

a simples interpretação de notícias ou apenas a criação de jornais escolares e rádio 

escolas usadas apenas para entendimento dos alunos, sem um conhecimento mais 

específico dos meios de comunicação e suas possibilidades. A partir da leitura dos 

trabalhos encontrados, delimitamos o tema e o problema desta pesquisa no intuito 

de justamente “unir” educação e comunicação. A fim de respondermos ao problema 

e aos objetivos de pesquisa, delimitamos como processo metodológico o estudo de 

caso. 

Para Yin (1994), o estudo de caso representa uma estratégia de pesquisa 

bastante utilizada nas Ciências Sociais, pois utiliza questões do “como?” e “por 

quê?” e seu foco geralmente se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos 

em algum contexto da vida real. 

 

O estudo de caso trata-se de uma abordagem metodológica de investigação 
especialmente adequada quando procuramos compreender, explorar ou 
descrever acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão 
simultaneamente envolvidos diversos factores (COUTINHO, 2008, p. 04). 
 

 

Yin (1994) assegura que esta abordagem se adapta à investigação em 

diversas áreas de acordo com o objetivo de pesquisa, como: diante de situações 

complexas pergunta-se: como e por quê?; quando o objetivo é descrever ou analisar 

um fenômeno, compreendê-lo diante de  um contexto social. Assim, Yin (1994, p. 

13) define “estudo de caso” com base nas características do fenômeno em estudo e 

com base em um conjunto de características associadas ao processo de 

recolhimento de dados e às estratégias de análise destes. 

Nesse contexto, a presente pesquisa se enquadra na abordagem qualitativa. 

Essa “é caracterizada pela descrição, compreensão e interpretação de fatos e 

fenômenos [...] [já que o estudo de caso] trata-se de uma investigação empírica que 

pesquisa fenômenos dentro do seu contexto real” (MARTINS, 2006, p. xi).  
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Segundo Gil (1995), o estudo de caso não tem um roteiro fixo de produção, 

mas define algumas fases que mostram o seu delineamento: a) delimitação da 

unidade-caso; b) coleta de dados; c) seleção, análise e interpretação dos dados; d) 

elaboração do relatório. Para essa coleta de dados, Yin (1994) propõe algumas 

fontes que poderão dar as evidências: documentos; registros em arquivo; 

entrevistas; observação direta; observação participante; artefatos físicos. 

Para que se tenha sucesso em estudo de caso, Martins (2006) explica que é 

preciso se ter um planejamento detalhado. Nesse sentido, foram adotados os 

seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica e construção de base 

teórica sobre convergência, narrativa transmídia, educomunicação, o uso das 

tecnologias no ensino médio; delimitação do corpus; coleta dos dados a partir do 

estudo exploratório das apropriações midiáticas feitas pelos alunos; análise e 

interpretação dos dados e organização e escrita final das análises.  

 Para realizar a coleta de dados desse estudo de caso, utilizamos dois 

métodos de pesquisa: a observação participante (OP) e a entrevista 

semiestruturada. Para Martins (2006, p. 25), na OP, o “pesquisador-observador 

torna-se integrante de uma estrutura social – Estudo de Caso –, e na face a face 

com os sujeitos da pesquisa realiza a coleta de dados e informações”. O autor 

esclarece ainda que o “observador-pesquisador pode assumir uma variedade de 

funções dentro de um Estudo de Caso e pode, de fato, participar dos fatos que estão 

sendo estudados” (MARTINS, 2006, p. 25). A fim de dinamizar a observação 

participante, foi criado um protocolo de observação das aulas. As aulas observadas 

foram de maio a outubro de 2015. Os critérios para a escolha de quatro atividades 

específicas a serem descritas neste trabalho foram: participação dos alunos na 

discussão em aula; procura por materiais extras; existência da convergência de 

mídias e leitura e/ou produção multimídia pelos alunos. 

 O outro método utilizado foi a entrevista, organizada em formato de 

questionário. Segundo Michel (2005, p. 42), a entrevista é um encontro entre duas 

ou mais pessoas para se obter determinada informação. “A entrevista é considerada 

um instrumento de excelência da investigação social” (MICHEL, 2005, p. 42). Entre 

os tipos de entrevista, foi utilizada a entrevista semiestruturada focalizada (apêndice 

A) aplicada aos alunos, com um roteiro de tópicos estipulados e questões de 

múltipla escolha, mas com liberdade de acrescentar outras respostas.  
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3.1 A TURMA 301 – ESTUDO DE CASO 

 

A comunidade em que nos inserimos para fazer o estudo de caso foi o 

Colégio Antônio Alves Ramos (CAAR), mais especificadamente com a turma de 3º 

ano do ensino médio. 

O CAAR foi inaugurado13 em 17 de março de 1929, tendo por idealizadores o 

padre Caetano Pagliuca e o colaborador Antônio Alves Ramos, empresário. Naquela 

época, o Colégio chamava-se Patronato Agrícola Antônio Alves Ramos e contava 

com, aproximadamente, vinte alunos, todos provenientes de famílias carentes ou 

órfãos; os quais eram atendidos em um regime de internato, com aulas de formação 

intelectual, moral e religiosa. Em 28 de abril de 1961 - com a necessidade de 

aprimorar a formação e a preparação dos jovens para o trabalho - foi criado o 

Ginásio Industrial que previa aulas de cultura e de técnicas. E, assim, passou-se a 

oferecer uma formação intelectual e profissional a partir das oficinas de Marcenaria, 

Mecânica Geral, Eletricidade e Tipografia. Hoje, o colégio conta com educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio, e completou 54 anos em abril de 2015. 

A escolha pela turma 301 se deu por os alunos fazerem parte da classificação 

da Geração Z, além de utilizarem diferentes plataformas para o estudo e 

entretenimento. Essas características nos suscitaram a curiosidade de compreender 

como esses jovens aprendem com a Cultura de Convergência sem eles se darem 

conta ou até mesmo conhecer esse termo. Além disso, as pesquisas em cursos de 

graduação, muitas vezes, ficam limitadas a apenas analisar narrativas transmídias e 

relacioná-las com a comunicação. Nossa curiosidade foi saber como isso acontece 

na prática com um público da nossa cidade, nossa realidade social, não apenas com 

o que os grandes meios de comunicação transmitem. 

Como a pesquisadora é professora na instituição e dessa turma, a 

observação participante foi fundamental para acompanhar as atividades realizadas 

pelos outros professores. Percebemos que esses já têm uma cultura de 

interdisciplinaridade na escola com os alunos do ensino médio, como pode ser 

observado na tabela 4. 

 

 

                                                 
13

 Mais informações no site http://www.colegioantonioalvesramos.g12.br/?ss=pallotti&pg=historico  

http://www.colegioantonioalvesramos.g12.br/?ss=pallotti&pg=historico
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Tabela 4 - Atividades realizadas de modo interdisciplinar em 2014. 

Disciplina Tema Atividade Mídias utilizadas 

Literatura, 

Arte e 

História 

Manifestações 

Artísticas. 

Pesquisa. Cada grupo 

deveria procurar a 

origem de uma arte e 

como ela é produzida 

em Santa Maria, com 

uma entrevista com 

algum artista da cidade. 

A apresentação deveria 

ser visual. 

Pesquisa em 

internet, livros, 

revistas. Gravação 

de vídeos e 

entrevistas. Power 

point. 

Arte Encenações: 

drama, comédia, 

terror. 

Criação de vídeos 

curtos.  

Celular.  

Literatura Obras literárias 

dos períodos 

Quinhentismo, 

Barroco e 

Arcadismo. 

Leitura dos livros, 

estudo do contexto 

histórico e encenação 

com a professora. 

Livros, pesquisa 

na internet, 

encenação teatral. 

Grupo da 

turma – 

alunos e 

professores 

Troca de 

informações 

gerais. 

Uso de grupo no 

Facebook e Whatsapp. 

Envio de vídeos, 

resumos, reportagens. 

Uso do blog14 da turma 

para disponibilizar 

trabalhos. 

Celular e internet. 

Fonte: criado pela autora. 

 

A partir do conhecimento e acompanhamento das atividades no colégio, 

delimitou-se acompanhar quatro atividades escolares ao longo de 2015. A partir dos 

protocolos de observação e entrevista, delimitaram-se os aspectos a serem 

                                                 
14

 www.ensinomediocaar.blogspot.com.br 
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vislumbrados nessas atividades. Na tabela 5, estão evidenciadas as atividades 

delimitadas na presente pesquisa. 

 

Tabela 5 – Atividades realizadas de modo interdisciplinar em 2015. 

Disciplina Tema Atividade Mídias utilizadas 

Sociologia Indústria 

cultural 

Estudo do conteúdo a partir de 

músicas, uma linha do tempo 

musical. 

Internet, livros, 

vídeos, música. 

História II Guerra 

Mundial e 

Fascismo 

Aulas teóricas com uso do livro 

didático e vídeos, colaboração 

os alunos com pesquisa em 

histórias em quadrinhos.  

Livros, vídeos, 

pesquisa na internet.  

Arte Vida de 

Vicente 

Pallotti 

Criação de documentário.  Pesquisa em livros, 

entrevistas com 

pessoas, câmera 

fotográfica, celular, 

softwares de edição. 

Literatura Narrativa 

literária 

Criação de um conto. A 

atividade iniciou durante uma 

oficina na semana literária. O 

professor Enéias Tavares 

conversou sobre literatura 

fantástica com os alunos do 

ensino médio. Após, os alunos 

foram desafiados a fazerem o 

seu conto.  

Pesquisa em livros, 

vídeos, séries. 

Fonte: criado pela autora. 

 

 Tais atividades serão descritas e analisadas no próximo capítulo. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS DADOS E ANÁLISES 

 

4.1 TURMA 301 E SUA RELAÇÃO COM A CONVERGÊNCA 

 

Nesta seção, estão algumas observações sobre o comportamento da turma 

301 diante à utilização da mídia e suas diferentes plataformas em relação ao estudo. 

A turma é composta por 28 alunos e no dia sete de abril, quando o questionário15 

(Apêndice 1) foi aplicado, todos os alunos estiveram em aula, assim, todos 

responderam. 

Essa turma foi escolhida, entre diversos critérios, por pertencer à geração Z. 

Sendo composta por 12 alunos com 16 anos; 10 com 17 anos; três com 18 anos; 

dois com 15 anos e um com 21 anos (nascidos entre 1994 e 2010) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – A turma 301 como pertencente à geração Z 

 

 

A primeira pergunta questionava o modo de conexão à internet dos 

estudantes. 22 alunos utilizam tanto o computador como o smartphone; 5 alunos 

apenas pelo smartphone, e um aluno apenas pelo computador. Sobre o acesso à 

internet ser próprio ou não, 23 alunos têm internet própria e cinco utilizam apenas 

redes de wifi. 

 Em relação à frequência de acesso à internet, seis alunos acessam até 2 

horas por dia; 13 alunos até 6 horas por dia e nove alunos acessam mais de 8 horas 

                                                 
15

 Nas questões 5, 8, 10, 11, 12 e 13, era possível marcar mais de uma alternativa. 
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por dia. Quanto à disponibilidade de dados pessoais na internet, apenas um aluno 

afirmou que não tem. 

Sobre o questionamento da finalidade principal do uso da internet, as redes 

sociais foram marcadas 20 vezes; conversa aparece em segundo lugar com 11 

marcações; na sequência, estudo e informação com oito marcações; e jogos com 

cinco.  

Quando questionados sobre as atividades realizadas no laboratório de 

informática da escola nos últimos seis meses, 15 alunos responderam pesquisa; 

nenhum marcou digitação, 10 assinalaram conteúdo multimídia (vídeo – áudio); um 

aluno deixou em branco e dois acrescentaram a opção nada. 

Em relação ao compartilhamento de informações sobre os conteúdos de aula 

e tirar dúvidas com os colegas, 25 estudantes afirmaram que sim e apenas três que 

não.  

Sobre as ferramentas on-line (Gráfico 2) que eles mais usam para os estudos, 

o aplicativo WhatsApp ficou em primeiro lugar com dez marcações; na sequência, 

com sete marcações YouTube e Wikipédia; blog com cinco; e-mails assinalado três 

vezes e o   Facebook marcado apenas uma vez. No gráfico 2, é possível perceber 

que os alunos da 301 são pertencentes à geração Z, pois não se contentam com 

apenas uma  ou duas ferramentas, gostam de diversificar. 

 

Gráfico 2 – Turma 301 e suas ferramentas on-line. 
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Quanto ao método de ensino que o estudante acreditava ser adequado, aulas 

teóricas e práticas foram assinaladas 10 vezes; na sequência, com sete marcações, 

discussões com a classe e resolução de exercícios; jogos foram marcados duas 

vezes e excursões e visitas e aula expositiva, uma marcação cada. Estudo dirigido e 

seminários não foram assinalados. 

Na questão 10, foi pedido que os alunos enumerassem as metodologias em 

ordem de importância as quais eles gostariam de trabalhar na escola. Entre as 12 

opções, algumas repetiram-se consideravelmente. Escolhemos nos referir às três 

primeiras enumerações dos alunos (primerio, segundo e terceiro lugar). Assim, a 

opção ver/fazer vídeo apareceu em primeiro lugar por 11 vezes e, em terceiro, por 

três vezes; a opção práticas nos laboratórios de biologia/química foi marcada quatro 

vezes em primeiro lugar e, sete vezes, em terceiro; os games foram assinalados 

sete vezes em primeiro lugar e três em terceiro.  

Quando questionados sobre as ferramentas que eles julgam contribuírem 

para o seu aprendizado, 12 alunos acreditam que com vídeo aprendem mais; nove 

alunos com pesquisas na internet; aprender com exercícios práticos e debate com 

os colegas foi marcado sete vezes; conteúdo no quadro e palestras foram 

assinalados três vezes e aulas no Power Point, apenas uma vez. 

Sobre o relacionamento entre professor e aluno, eles acreditam que 

aprendem melhor quando existe afinidade entre professor e aluno, sendo essa 

opção marcada 20 vezes; quando as aulas são mais práticas do que teóricas, essa 

opção foi marcada quatro 4 vezes; quando o professor fala a linguagem do aluno, 

cinco marcações e duas marcações para quando o assunto é apresentado pelo 

professor 

 Em relação aos meios de comunicação (Gráfico 3) que os estudantes da 

turma usam para se manter informados, a TV a cabo foi assinalada 14 vezes; na 

sequência jornais nas redes sociais, 11 vezes; o jornal on-line foi marcado sete 

vezes; a TV aberta e o rádio, quatro; o blog e o jornal impresso, três vezes; e a 

revista recebeu uma marcação. 
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Gráfico 3 – Os meios de comunicação utilizados pela turma 301. 

 

 

 A partir dos resultados acima, é possível perceber características dessa 

geração Z: a ideia de zapear canais aqui é entendida pela multipluralidade dos 

estudantes quanto aos métodos e metodologias de ensino. Ou seja, eles gostam de 

aulas diversificadas as quais variem nos meios tecnológicos e linguagens utilizadas. 

 Além disso, estão incessantemente conectados, já que 23 alunos têm internet 

própria; além de aproveitarem o tempo on-line principalmente com as redes sociais 

(20 marcações) e conversas (11 marcações). 

 Outro ponto interessante a se observar é o aproveitamento das mídias e do 

uso da internet em benefício ao estudo: 25 estudantes afirmaram que compartilham 

informações sobre os conteúdos de aula e tiram dúvidas com os colegas na rede. 

Essa é a estrutura da sociedade em Rede descrita por Castells (2000), da 

inteligência coletiva de Lévy (1998) e da cultura participativa de Lévy (1998) e 

Jenkins et al. (2006): a troca e a produção on-line. 

 

 

4.2 A CONVERGÊNCIA EM SALA DE AULA 

 

 Nesta seção, serão analisadas as aulas observadas durante o processo da 

pesquisa de campo a partir dos estudos teóricos sobre a temática. Conforme os 

critérios descritos na metodologia deste trabalho (participação dos alunos na 
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discussão em aula; procura por materiais extras; existência da convergência de 

mídias leitura e/ou produção multimídia pelos alunos), foram observadas quatro 

atividades específicas de maio a setembro de 2015. A análise realizou-se a partir 

dos dados observados no protocolo de observação das aulas (Apêndice 3).  

 

4.2.1 Atividade de Sociologia 

 

Durante o mês de junho de 2015, na disciplina de Sociologia, foi trabalhado 

com os alunos da turma 301 o conteúdo Indústria Cultural. Essa disciplina tem um 

período semanal e durante as quatro aulas de junho, o professor apresentou o 

conteúdo aos alunos, juntamente ao professor de música do colégio. Durante os 

encontros, foi apresentada a evolução da música contemporânea e como a indústria 

cultural se apropriou dela para vender tanto produtos como ideologias. O professor 

de Sociologia também utilizou textos e vídeos da literatura, filosofia e história para 

desenvolver o conteúdo. Desse modo, ele usou como recursos: aula expositivo-

dialogada, música, vídeos, textos de jornais e sites. 

Nesse contexto, foi possível perceber nesses encontros duas habilidades 

descritas por Jenkins quanto à manifestação da cultura participativa: a apropriação e 

a negociação. Para Jenkins et al. (2006, p. xiv), a apropriação é “a habilidade de 

recortar e remixar conteúdos midiáticos de forma significativa.” Isso ocorreu a partir 

da interação dos alunos por meio das atividades de reflexão deles com as letras das 

músicas e as relações com os vídeos assistidos e os textos lidos. Os estudantes 

precisaram ler, interpretar, socializar a leitura, para então formarem uma 

conceituação do conteúdo. 

Já a negociação, segundo Jenkins et al. (2006, p. xiv), é “a habilidade de 

transitar por diferentes comunidades, discernindo e respeitando múltiplas 

perspectivas, e apropriando-se de normas alternativas”. Nesses encontros, a 

negociação aconteceu pela interdisciplinaridade das disciplinas na sala de aula e na 

interação entre os alunos quando a discussão ficou calorosa quanto aos estilos 

musicais.  Alguns preferem funk, outros rock, outros preferem músicas sertanejas. 

No entanto, todos os estilos foram trabalhados a fim de se perceber a persuasão das 

letras na sociedade de consumo. 

E em se tratando de consumo, notamos também a presença da cultura da 

convergência, que, para Jenkins (2009), é um processo e não algo estático. Jenkins 
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(2009) define a convergência como um fluxo de conteúdos em diferentes suportes 

midiáticos. E isso foi exatamente explorado nos encontros de Sociologia, já que os 

textos foram disponibilizados impressos e on-line, os vídeos foram colocados no 

grupo do Facebook da turma e cada um poderia acessar a qualquer hora e lugar; e 

as músicas foram ouvidas, cantadas e discutidas em grupo. E por ter havido 

construção de conteúdo em grupo, temos outra marca desses encontros: a 

inteligência coletiva descrita por Lévy (1998). 

 

4.2.2 Atividade de História 

 

Durante os meses de junho e julho de 2015, na disciplina de História, foram 

trabalhados, com os alunos da turma 301, os conteúdos II Guerra Mundial e 

Nazismo. Essa disciplina tem dois períodos semanais e durante seis encontros, a 

professora titular apresentou o conteúdo aos alunos a partir de aula expositivo-

dialogada, vídeos, pesquisas em jornais e revistas. 

Nos três primeiros períodos, houve aula expositivo-dialogada sobre a II 

Guerra Mundial e Nazismo. No quarto encontro, durante o feitio de exercícios em 

sala de aula, um grupo de alunos conversou com a professora sobre já terem lido 

livros de histórias em quadrinhos baseados no conteúdo estudado, ou seja, por 

iniciativa dos alunos teve uma conversa extra sobre o conteúdo, feita por eles, a 

partir de suas leituras extras curriculares. 

Na aula seguinte, esse grupo de alunos mostrou à professora o material, que 

constituía de textos ficcionais e não ficcionais sobre a matéria estudada, e a partir 

disso prepararam uma apresentação para os colegas da turma. Além dessa 

apresentação, em outro encontro, durante a Semana Literária, o mesmo grupo fez 

uma apresentação do material e do assunto para todos os alunos do ensino médio. 

Nesses encontros, foi possível notar outras duas habilidades descritas por 

Jenkins et al. quanto à manifestação da cultura participativa: inteligência coletiva e o 

trabalho em rede. Para Jenkins et al. (2006, p. xiv), a inteligência coletiva é “a 

habilidade de conjugar conhecimentos e comparar anotações com os outros tendo 

em vista um objetivo comum.” Essa habilidade fica comprovada a partir da 

negociação do grupo com a professora em trazer materiais extras (sugeridos por 

eles) para sala de aula e de juntos produzirem um material para apresentar aos 

demais colegas. 
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Quanto ao trabalho em redes, conforme Jenkins et al. (2006, p. xiv), é a 

“habilidade de buscar, sintetizar e disseminar informações.” Nesse caso, além de 

disseminar a pesquisa entre os colegas de sala de aula, caracteriza-se como rede 

por levarem o trabalho para semana literária da escola, repassando a mensagem 

para mais quatro turmas de estudantes. Ainda percebemos a habilidade de 

julgamento, a qual “avalia a confiabilidade e a credibilidade das diferentes fontes de 

informação” (JENKINS et al., 2006, p. xiv). Para isso, os alunos precisaram ter 

discernimento entre os materiais ficcionais e os não ficcionais do conteúdo estudado 

ao elaborarem o seu trabalho em grupo.  

Ainda, quanto à percepção dos alunos em relacionarem o conteúdo de aula 

com suas vivência e leituras, verificamos que eles fizeram a leitura de uma narrativa 

transmídia. Para Jenkins (2009), essa narrativa se desenvolve em várias plataformas 

de modo independente.  “[...] cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que uma 

história possa ser introduzida num filme, ser expandida para a televisão, romances e 

quadrinhos; seu universo possa ser explorado em games ou experimentado como 

atração num parque de diversões.” (JENKINS, 2009, p. 138). 

Nesse caso, a narrativa sobre o conteúdo iniciou a partir do livro da disciplina 

de História. Ali havia uma narrativa real sobre a II Guerra Mundial e o Nazismo. 

Depois, professora e alunos assistiram a documentários e filmes ficcionais sobre a 

mesma temática, mas construídos independentemente. Vistos isoladamente não 

prejudicavam ou repetiam o conteúdo de outro. Ademais, alguns alunos exploram 

nova plataforma: os livros de histórias em quadrinhos, ou seja, mais uma narrativa 

relacionada ao conteúdo, independente do que já havia sido lido/assistido antes. 

Essa procura extraclasse relaciona-se ao consumismo da cultura de convergência. 

Os alunos não se contentam apenas com o que veem em sala de aula, eles 

consomem mais sites, vídeos, livros em casa ou na rede. Ainda, conectados em 

grupos do Facebook  e do WhatsApp (grupos da turma, por exemplo) para trocarem 

informações de sua pesquisa. 

 

4.2.3 Atividade de Arte 

 

Durante os meses de maio e junho de 2015, na disciplina de Arte, com 

colaboração da professora de Português, foi trabalhada, com os alunos da turma 

301, a produção de um documentário sobre a vida e história de Vicente Pallotti. Essa 
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disciplina tem um período semanal; durante os encontros de maio e junho, a 

professora apresentou o conteúdo sobre filmagens, roteiro cinematográfico e 

organizou a divisão dos grupos e do trabalho entre os alunos. 

Na primeira aula sobre esse conteúdo, a professora de Arte fez uma 

explanação sobre os elementos que compõem o roteiro de um curta. De tarefa, os 

alunos deveriam fazer uma pesquisa de exemplos de roteiros e de documentários 

que tivessem como tema a vida de uma pessoa. Na aula seguinte, os alunos 

apresentaram suas pesquisas a partir de vídeos, apresentações em power point e 

descrição oral. A professora dividiu os alunos em grupos e cada um ficou 

responsável de retratar um “trecho” da vida de Vicente Pallotti no documentário. 

Assim, vários pequenos vídeos – narrativas – contariam uma grande história. 

Em um terceiro encontro, na aula de Língua Portuguesa, os alunos levaram 

os roteiros prontos para que a professora colaborasse na revisão do texto. Todos os 

grupos apresentaram suas ideias ao grande grupo a fim de as histórias não se 

repetirem e a fim de que a história geral tivesse um encadeamento lógico. 

Durante o mês de junho, os alunos fizeram as gravações de imagem e a 

montagem dos vídeos em horário extraescolar, o que evidenciou a motivação deles 

em fazer a produção dos vídeos. Eles entrevistaram padres, pesquisadores, 

professores, estudantes e filósofos sobre a vida de Vicente Pallotti. 

Na quarta aula, já no final do mês de junho, os alunos apresentaram seus 

vídeos à professora de Arte. Para que o trabalho ganhasse mais visibilidade, os 

vídeos foram mostrados para todas as turmas do ensino médio durante a Semana 

Literária da Escola, na terceira semana do mês de julho. Durante esses encontros, a 

professora utilizou os seguintes recursos didáticos: aula expositivo-dialogada, 

vídeos, xerox, sites de pesquisa. Já os alunos, interagiram em aula na produção dos 

roteiros a partir de diálogos e principalmente com pesquisa extraescolar em meios 

eletrônicos em busca de exemplos de vídeos, documentários, formas de narrar uma 

história. Também fizeram o uso de câmeras de filmagem, de fotografia e celulares e 

programas de edição de curtas para as gravações e montagem. Essa parte da 

produção foi feita somente pelos alunos, sem auxílio das professoras. 

Nessa atividade de produção cinematográfica, observamos cinco habilidades 

descritas por Jenkins quanto à manifestação da cultura participativa: a simulação, a 

apropriação, a cognição distribuída, o julgamento e o trabalho em redes.   
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Quanto à ideia de simulação defendida por Jenkins et al. (2006), a habilidade 

desenvolvida entre os alunos foi a criação de um roteiro cinematográfico, já que era 

necessário basear-se em fatos reais, mas também acrescentar uma certa 

conotação16 à visão deles sobre a pesquisa; e a criação da montagem do vídeo final, 

uma vez que era preciso elaborar um ambiente, um contexto real, pois o 

documentário tinha como base alguém que existiu de verdade. 

A habilidade de apropriação se desenvolveu a partir dos recortes que os 

alunos fizeram de suas pesquisas midiáticas e depois das falas dos entrevistados 

para a montagem final do vídeo. Consoante Jenkins et al. (2006, p. xiv), a cognição 

distribuída é a interação significativa das “ferramentas que expandem as 

capacidades mentais”. Esse foi o momento em que os alunos precisaram pesquisar 

roteiros, exemplos de vídeos, desconstruir o que eles entendiam ou consumiam de 

audiovisual para então construir o seu próprio vídeo. Foi o instante em que eles 

interagiram com as diferentes possibilidades de produção para exercitar a 

compreensão do aprendizado do conteúdo. 

Neste processo de gravação, produção e montagem do vídeo, os estudantes 

ainda desenvolveram o julgamento e o trabalho em redes. Essas duas habilidades 

foram trabalhadas instantaneamente, pois ao buscar e sintetizar informações, 

conteúdos e entrevistas, eles também já testaram a confiabilidade e credibilidade 

das fontes consultadas. Quanto ao trabalho em redes, ainda promoveram a 

disseminação de suas produções durante a Semana Literária da Escola. 

 Dado ainda marcante da atividade descrita acima é a narrativa transmídia 

produzida pelos alunos junto da pesquisa em rede feita por eles. Para Jenkins 

(2009, p. 138), “Uma história transmídia desenrola-se a partir de múltiplas 

plataformas de mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e 

valiosa para o todo” (JENKINS, 2009, p. 138). 

Nessa atividade, foi uma produção e não apenas leitura de narrativa midiática. 

No final da atividade, haviam sido produzidos dez vídeos sobre a vida e trajetória de 

Pallotti. Todos eram autoexplicativos individualmente, eram montagens 

independentes, mas que juntas contribuíram para uma história final. 

 

  

                                                 
16

 Utilização do sentido figurada, criativo, das palavras. Exploração das figuras de linguagem. 
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4.2.4 Atividade de Literatura Brasileira 

 

Durante os meses de julho a setembro de 2015, na disciplina de Literatura 

Brasileira, foi trabalhada, com os alunos da turma 301, a produção de um conto 

literário. Essa disciplina tem dois períodos semanais, e durante alguns encontros de 

julho e agosto, a professora apresentou o conteúdo gênero literário narrativo e sua 

estrutura, e sugeriu um roteiro de elaboração da criação literária. 

O primeiro encontro sobre a temática aconteceu durante a Semana Literária 

do colégio. Os alunos do ensino médio (todas as turmas, não apenas a objeto da 

pesquisa) juntamente à turma do nono ano do ensino fundamental participaram de 

um bate-papo sobre literatura fantástica com o escritor e professor Enéias Tavares, 

da Universidade Federal de Santa Maria. Após a fala, o professor fez uma oficina de 

criação literária. Após as explicações sobre quais caminhos se podem seguir em 

uma produção escrita literária, o professor lançou o desafio de os alunos criarem um 

conto durante as aulas de Literatura Brasileira no colégio. 

Na aula de Literatura, em agosto, a professora retomou os elementos 

essenciais que uma narrativa precisa ter para ser considerada literária junto aos 

alunos em sala de aula. O encontro foi bem dinâmico, pois os alunos puderam citar 

e conversar sobre as séries que eles liam e a que assistiam. Foi um momento amplo 

de leituras, uma vez que os estudantes realizaram leituras por fruição e não apenas 

por obrigação devido à prova do vestibular ou Enem. 

Durante o mês setembro, os estudantes, em tempo extraescolar, produziram 

seus textos. Por questões de avaliação escolar, foi definido, junto aos alunos, que o 

conto deveria ter entre uma e cinco páginas. A pedido de alguns, ampliou-se a 

possibilidade para o máximo de vinte páginas. Os textos foram entregues digitados 

para o e-mail da professora. A ideia é que, no início do ano letivo de 2016, todos os 

contos (da turma 301 e dos demais participantes da oficina do professor Eneias) 

sejam organizados em uma coletânea digital. 

Durante a interação dos alunos na oficina e em sala de aula, a partir de 

perguntas e muitas trocas sobre a leitura que eles já tinham de outros livros e séries 

televisivas para aguçar as suas criatividades, foi possível evidenciar a leitura 

intertextual e de narrativas transmídias feitas pelos educandos. Tanto que, na 

entrega do conto, vários alunos escreveram após o título: “baseado em....”.  
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Nessa atividade de criação literária, entre habilidades da cultura participativa 

descrita por Jenkins et al. (2006), desenvolveram-se a performance e a navegação 

transmídia. Esta aconteceu durante o processo de pesquisa de leituras e séries já 

vistas antes da produção do texto escrito. E a performance foi bem evidente quanto 

ao processo de imaginação dos alunos: “adotar identidades alternativas com o 

objetivo de improvisação e descoberta”  (JENKINS et al., 2006, p. xiv) para criar 

seus personagens e enredos. 

 

 

4.3 INTERAÇÃO EM AULA – A CONVERGÊNCIA NA EDUCOMUNICAÇÃO 

 

 Com base no gosto dos estudantes da turma 301 por diferentes tecnologias e 

das quatro atividades analisadas nesta pesquisa, fica evidente que temos alunos da 

geração Z e professores preocupados com as questões que envolvem esses nativos 

digitais. Não é possível generalizar que todos os professores utilizam as tecnologias 

da educação, pois nosso foco foi no aluno, como ele aproveitou essas quatro 

atividades; mas é possível notar que, nas ações analisadas, há um trabalho 

interdisciplinar (atividades que envolveram mais de uma disciplina); há utilização de 

metodologias diversificadas (uso de livros, vídeos, teatro, música, pesquisa na 

internet, conteúdo no quadro, mídias sociais, construção de histórias), de modo que, 

de certa forma, vai ao encontro ao que os alunos marcaram no questionário. 

 A partir dessas constatações, é possível reorganizarmos a ideia de aluno 

nativo digital em relação à turma do presente estudo de caso (Tabela 6). Tais ideias 

foram organizadas a partir dos dados dos questionários. 

 

Tabela 6 – Estudantes da turma 301 x seus professores. 

Estudantes nativos digitais da 301 Atividades relacionadas 

Gostam de procurar a informação em 

múltiplas plataformas. 

Pesquisam diferentes fontes para se 

informar. 

Preferem realizar múltiplas tarefas de 

modo simultâneo. 

estudar, ouvir música, pesquisar na 

internet, enviar mensagens etc. 

Aprendem mais a partir de vídeos, 

imagens e sons ao invés de apenas 

texto. 

Preferem metodologias diversificadas na 

escola. 

Gostam de estar conectados e interagir 

com várias pessoas ao mesmo tempo. 

Gostam de fazer trabalhos em grupo. 
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Por gostarem de vídeos e games, são 

propensos a preferir aprender o que é 

relevante, imediatamente útil e divertido. 

 

Preferem recompensas rápidas. Gostam de receber elogias e notas a 

cada atividade realizada. 

Fonte: criado pela autora a partir do cruzamento do referencial teórico com a análise dos 
dados pesquisados. 

 

Os dados da tabela evidenciam a prática da educomunicação em sala de aula 

quando a compreendermos como “um campo de mediações, um referencial teórico 

que sustenta a inter-relação comunicação/educação como campo de diálogo, 

espaço para o conhecimento crítico e criativo, para a cidadania e a solidariedade” 

(SOARES, 2000, p.12), pois há um evidente trabalho em grupo entre os alunos e 

troca e produção de conhecimento coletivo. Isso também evidencia a cultura da 

convergência, já que os professores pesquisam em diferentes narrativas para 

produzirem uma atividade; assim como os alunos usufruem de diferentes narrativas 

para resolverem os problemas propostos pelos professores. 

Esse uso positivo das TICs de informação vai ao encontro do que já prevê os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do ensino médio: fazer uma inter-relação 

entre comunicação/tecnologias/educação de modo a abordar e conciliar os estudos 

com a vida real do educando. Nesse documento, é evidenciado que “a escola pode 

se valer de tecnologias largamente utilizadas fora dela visando promover passos 

metodológicos importantes para a sistematização dos conhecimentos” (BRASIL, 

2000, p. 61), como a produção de vídeos, a pesquisa on-line e a produção em 

grupo. 

Quanto à busca de diversificar as tarefas e o ensino, é possível notar que em 

cada atividade analisada, os professores utilizaram diversas características da 

cultura da convergência e da cultura participativa descritas por Jenkins (2009) e 

Jenkins et al (2006). Na tabela 7, organizamos quais foram utilizadas e como na sala 

de aula juntamente à turma 301. 

 

Tabela 7. Características da Cultura Participativa exploradas pelos professores 

Disciplina Caraterísticas Exploração 

Sociologia Apropriação 

Negociação 

Atividade reflexão com música 

Interdisciplinaridade entre as disciplinas 



53 
 

 

Cultura da Convergência 

de Música e sociologia 

pluralidade de conteúdos, plataformas e 

linguagens  

História Inteligência coletiva 

 

Trabalho em rede 

 

Narrativa transmídia 

Planejamento e apresentação de uma 

pesquisa complementar sobre o 

conteúdo estudado 

Pesquisa em grupo; apresentação na 

semana literária 

Pesquisa em diferentes narrativas e 

plataformas 

Arte Simulação 

 

Apropriação 

Cognição distribuída 

 

Julgamento 

 

Trabalho em rede 

Narrativa transmídia 

Criação do roteiro e montagem do 

documentário 

Recortes das pesquisas 

Sincronização das informações em 

diferentes linguagens e plataformas 

Reconhecimento da credibilidade das 

fontes consultadas e entrevistadas 

Apresentação na semana literária 

Produção de um conjunto de narrativas 

– cada documentário era uma história 

Literatura 

Brasileira 

Performance 

 

 

Navegação transmídia 

Exploração da imaginação para criar: 

enredo, personagens, tempo, local da 

história. 

Pesquisa em diferentes histórias – 

livros, séries, filmes, games. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, tivemos como objetivo descrever como os alunos do 3º ano 

do ensino médio do Colégio Antônio Alves Ramos (CAAR) utilizam as diferentes 

plataformas midiáticas no processo de educomunicação. Para isso, inicialmente, foi 

preciso discutir o referencial teórico sobre os temas cultura da convergência, 

educomunicação e geração Z, para depois analisarmos o corpus deste trabalho. 

No primeiro capítulo, foram trazidas questões teóricas em relação à cultura da 

convergência, narrativa transmídia e inteligência coletiva. Neste estudo, seguimos as 

conceituações de Jenkins e compreendemos a convergência como um fluxo de 

conteúdos disponíveis em diferentes plataformas; a narrativa transmídia como um 

conjunto de histórias independentes entre si, mas que podem formar uma grande 

história única e que a inteligência coletiva é a produção colaborativa do 

conhecimento, o que pertence à ideia de cultura participativa. Ainda corrobora com 

essa defesa, o pensamento de Levy ao defender a inteligência coletiva como uma 

produção coletiva de conhecimento. Com esse estudo, atendemos ao objetivo 

específico de realizar uma revisão de literatura sobre convergência e transmídia. 

No segundo capítulo, foram abordadas questões teóricas em relação à 

educomunicação e à interface da comunicação com a educação. A partir das 

considerações ao longo do texto, entendemos a educomunicação como mecanismos 

que aliam teoria à prática, que mostram o aproveitamento das mídias na área 

educacional. Ainda, percebemos que esta relação já é defendida em documentos 

oficiais relacionados à educação, como os PCN. No capítulo 3, entendemos o 

comportamento da geração Z, que já cresceu utilizando-se das ferramentas digitais 

e de seu relacionamento com as TICs na escola. Com estes dois capítulos, 

atendemos ao objetivo específico de identificar as relações entre a educomunicação 

e a narrativa transmídia. 

Para atender ao objetivo específico de compreendermos os modos como as 

plataformas midiáticas são utilizadas no processo de educomunicação dos alunos, 

chegamos às análises do estudo de caso. Primeiramente, foi aplicado um 

questionário aos alunos. Nas respostas, compreendemos o comportamento desses 

adolescentes da geração Z diante aos estudos: a maioria possui internet própria e se 

conecta até seis horas diárias. Logo, esses estudantes gostam de práticas 
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diversificadas em sala de aula: produção de vídeos, assistir a vídeos, aulas em 

laboratórios, conteúdo no quadro, uso de apresentação em power point.  

Na busca por informação, eles também não se apegam apenas a um meio, 

utilizam da televisão, do rádio, da internet, de jornais impressos. Isso evidencia a 

questão zapeadora da geração Z e da efetivação da educomunicação, ou seja, 

querer que diferentes TICs sejam exploradas pelos professores em sala de aula. As 

respostas do questionário ainda evidenciaram que os alunos da turma 301 são 

nativos digitais, pois gostam de procurar a informação em múltiplas plataformas, 

assim como preferem realizar múltiplas tarefas de modo simultâneo. Eles aprendem 

mais a partir de vídeos, imagens e sons ao invés de apenas texto e gostam de estar 

conectados e interagir com várias pessoas ao mesmo tempo. São educando que por 

gostarem de vídeos e games, são propensos a preferir aprender o que é relevante, 

imediatamente útil e divertido e preferem recompensas rápidas.  

Em um segundo momento, foram analisadas quatro atividades propostas 

pelos professores das disciplinas de Sociologia, História, Arte e Literatura. Nessas 

propostas, percebemos que os professores buscam realizar atividades dinâmicas e 

diversificadas, de modo a utilizar diversas TICs. Esse comportamento dos 

professores vai ao encontro das repostas dos alunos no questionário. Mesmo 

pertencendo a uma geração anterior à Z, os professores buscam dosar o tradicional 

e as inovações de modo a explorar mais TICS, de utilizar narrativas transmídias para 

que os discentes tenham acesso a mais fontes. 

Com esse tipo de trabalho, os professores possibilitam aos alunos a produção 

do conhecimento coletivo, e a sala de aula torna-se uma grande rede de pesquisa, 

de relacionamentos, de estudo. Isso deixa clara a existência da cultura participativa. 

Por fim, entendemos que, no presente trabalho, organizaram-se algumas 

ideias em relação à exploração da cultura da convergência, mas não há um ponto 

final; uma vez que se abrem mais questionamentos sobre a exploração da cultura da 

convergência em sala de aula. Questões que merecem mais tempo e fôlego para a 

pesquisa, que podem ser questionadas novamente em próximos trabalhos.  
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APÊNDICE 1  

CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

Idade:  ___________________  Série:_______________  Data: ______________ 

 

1. Forma de conexão à internet: 

(     ) computador       (     )   smartfhone      (     ) os dois      (     ) tablet 

 

2. Acesso à internet: 

(   ) própria      (   ) wi-fi 

 

3. Frequência de acesso à internet:  

(     ) até 2 horas por dia      (     ) até 6 horas por dia       (     ) mais de 8 horas por dia          

 

4. Disponibilidade de dados pessoais na internet 

(     ) sim        (     ) não 

 

5. Finalidade principal do uso da internet: 

(     ) estudo   (     ) informação   (     ) jogos      (     ) redes sociais       (     ) conversa 

(     ) outros ______________________________________________________ 

 

6. Atividades realizadas no laboratório de informática da escola nos últimos seis 

meses: 

(     ) pesquisa        (     ) digitação      (   ) conteúdo multimídia (vídeo – áudio) 

 

7. Uso da internet para compartilhar informações sobre os conteúdos de aula e tirar 

dúvidas com os colegas: 

(     ) sim          (     ) não 

 

8. Qual ferramenta on-line  você mais usa para os estudos: 

(     )  WhatsApp       (     )   Facebook         (     )   Twitter          (     )   e-mail         

(     )   Blog     Youtube     Wikipedia 

 

9. Qual o método de ensino abaixo você considera mais adequado: 

(     )    Discussões com a classe      (     )   Resolução de exercícios      
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(     )   Excursões e visitas (     )    Estudo dirigido       (     )   Seminários 

(     )   Jogos       (     )  Aula expositiva    (     )   Aulas teóricas e práticas 

 

10. Na escola, enumere as metodologias em ordem de importância com relação às 

que você gostaria que fossem trabalhadas na escola: 

(     )   ver/ fazer vídeo       (     )  teatro        (     )   maquete     (     )   música         

(     )   jornal laboratório     (     )   rádio escolar     (     )   laboratório de informática 

(     )   práticas nos laboratórios de biologia/química      (     )  Artes visuais 

(     )   uso de slide       (     )   jogos de tabuleiro        (     )   games 

 

11. Ferramentas que contribuem para o seu aprendizado: 

(     )     Vídeos            (     )    Aulas no Power Point     (     )    Conteúdo no quadro          

(     )    Pesquisas na internet    (     )    Palestras  

(     ) Exercícios práticos   (     )  Debater com os colegas 

 

12. Você aprende melhor quando: 

(     ) O professor fala sua linguagem 

(     ) O assunto é apresentado pelo professor 

(     ) Quando as aulas são mais práticas do que teóricas 

(     ) Quando existe  afinidade entre professor  e aluno 

 

13. Meio de comunicação que você usa: 

(     )   jornal impresso     (     )   jornal on-line      (     )   rádio        

(     )   televisão aberta     (    ) televisão a cabo    (     ) blogs 

(     )   segue jornais nas redes sociais                  (     )   revistas 
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APÊNDICE 2  

Protocolo de observação das aulas 

Data: 

Disciplina (s):  

Conteúdo:  

Atividade:  

Recursos utilizados pelo professor: 

Interação dos alunos: 
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APÊNDICE 3 

Observações das aulas: 

Aula 1 

Data: meses de maio e junho de 2015 

Disciplina: Arte e Língua Portuguesa 

Conteúdo: criação de roteiro cinematográfico 

Atividade: encontro 1– a professora de Arte fez uma explanação sobre os elementos 

que compõem o roteiro de um curta. De tarefa, os alunos deveriam fazer uma 

pesquisa de exemplos de roteiros e de documentários que tivessem como tema a 

vida de uma pessoa. 

Encontro 2 – na aula de Arte, os alunos apresentaram suas pesquisas a partir de 

vídeos, apresentações de power point e descrição oral. A professora de Arte dividiu 

os alunos em grupos e cada um ficou responsável de retratar um “trecho” da vida de 

Vicente Pallotti no curta. 

Encontro 3 – na aula de Língua Portuguesa, os alunos levaram os roteiros prontos 

para que a professora colaborasse na revisão do texto. Todos os grupos 

apresentaram suas ideias ao grande grupo para que as histórias não se repetissem 

e  a fim de que a história geral tivesse uma lógica. 

Por um mês, os alunos fizeram as gravações de imagem e a montagem do curta em 

horário extraescolar. 

Encontro 4 – apresentação dos curtas à professora de Arte.  

Encontro 5 – para uma maior visibilidade dos trabalhos dos alunos, os curtas foram 

mostrados para todas as turmas do ensino médio durante a Semana Literária da 

Escola. 

Recursos utilizados pelo professor: aula expositivo-dialogada, vídeos, xerox. 

Interação dos alunos: participação em aula na produção dos roteiros e 

principalmente pesquisa extraescolar em meios eletrônicos em busca de exemplos 

de curtas. Também uso de câmeras de filmagem e programas de edição de curtas. 

Essa parte de produção foi feita somente pelos alunos, sem ajuda das professoras. 

 

Aula 2 

Data: meses de julho a setembro de 2015 

Disciplina: Literatura 

Conteúdo: criação de conto literário 
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Atividade: encontro 1– durante a Semana Literária do colégio, os alunos do ensino 

médio (todas as turmas, não apenas a objeto da pesquisa) participaram de um bate-

papo sobre literatura fantástica com o professor Enéias Tavares da Universidade 

Federal de Santa Maria. Após a fala, o professor fez uma oficina de criação literária. 

Após as explicações sobre quais caminhos podem-se seguir em uma produção 

escrita literária, o professor lançou o desafio de os alunos criarem um conto. 

Encontro 2 – na aula de Literatura, em agosto, a professora retomou os elementos 

essenciais que uma narrativa precisa ter para ser considerada literária junto aos 

alunos em sala de aula. O encontro foi bem dinâmico, pois os alunos puderam citar 

e conversar sobre as séries que eles liam e às quais assistiam. Foi um momento 

amplo de leituras e não apenas sobre aquelas obrigatórias da disciplina. 

Encontro 3 – os alunos tiveram todo o mês de setembro para produzir seus textos 

em horário extraescolar. Por questões de nota, foi definido que o conto deveria ter 

entre uma e cinco páginas. A pedido de alguns alunos, ampliou-se para o máximo 

de 20 páginas. 

Recursos utilizados pelo professor: oficina, aula expositivo-dialogada. 

Interação dos alunos: participação na oficina com perguntas ao palestrante. Na sala 

de aula, muitas trocas sobre a leitura que eles já tinham de outros livros e séries 

televisivas para aguçar as suas criatividades. Na entrega do conto, vários alunos 

escreveram após o título: “baseado em....”. Isso evidencia a intertextualidade que 

eles fizeram e aproveitaram a partir de outras leituras. 

 

Aula 3 

Data: mês de junho de 2015 

Disciplina: Sociologia 

Conteúdo: Indústria Cultural 

Atividade: encontro 1, 2, 3 e 4 – O professor apresentou o conteúdo aos alunos e 

convidou o professor de música do colégio para juntos trabalharem esse assunto. 

Durante os encontros, foi apresentada a evolução da música e como a indústria 

cultural se apropriou dela para vender tanto produtos como ideologias. O professor 

também utilizou matérias da literatura, filosofia e história para desenvolver o 

conteúdo. 

Recursos utilizados pelo professor: aula expositivo-dialogada, música, vídeos, textos 

de jornais e sites. 
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Interação dos alunos: participação com perguntas e sugestões de músicas e 

propagandas que influenciam a pessoa a comprar determinado produto. 

 

Aula 4 

Data: meses de julho de 2015 

Disciplina: História 

Conteúdo: estudo da II Guerra Mundial e Nazismo 

Atividade: encontro 1, 2 e 3 – aula expositivo-dialogada sobre a II Guerra Mundial e 

Nazismo. 

Encontro 4 – durante o feitio de exercícios em sala de aula, um grupo de alunos 

conversou com a professora dizendo que já haviam lido livros de histórias em 

quadrinhos baseadas no conteúdo estudado. 

Encontro 5 – os alunos apresentaram aos colegas os livros extras ficcionais e não 

que eles já tinham lido sobre o assunto da aula. 

Encontro 6 – durante a Semana Literária, o mesmo grupo fez uma apresentação do 

material e do assunto para todos os alunos do ensino médio. 

Recursos utilizados pelo professor: aula expositivo-dialogada, vídeos, pesquisas em 

jornais e revistas. 

Interação dos alunos: participação em aula com discussões de matérias que eles já 

tinham lido antes. Pesquisa extra em sites e vídeos sobre o assunto.  

 


