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RESUMO 

 

O engajamento escolar é um conceito multifatorial, que mede o grau de envolvimento do aluno 

nas atividades escolares e é influenciado pelo contexto. O contexto aqui trabalhado é a sala de 

aula, que é um ambiente composto por agentes humanos e não humanos em constante interação, 

onde ocorre a transmissão de informações e de conhecimento através dos processos de ensino-

aprendizagem. Esse ambiente é permeado pelas mídias, que são o suporte físico da informação. 

Nesta pesquisa, a mídia foi abordada em seu contexto de meio e sistema de mediação. Essa 

dissertação teve como objetivo geral analisar a estrutura midiática de uma sala de aula em sua 

relação com o engajamento escolar. Na metodologia, foram utilizados dois tipos de revisão de 

literatura, a revisão narrativa para delimitar o conceito de mídia utilizado e a revisão sistemática 

integrativa para levantar os estudos acerca do engajamento escolar, além de um estudo de caso 

e de uma revisão documental. O estudo de caso foi realizado através de observações no Colégio 

de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em uma turma de primeiro 

ano do ensino fundamental, composta por 20 alunos entre 6 e 7 anos de idade, em diferentes 

níveis de alfabetização. Esta escolha se deu pelo fato de, no primeiro ano, as aulas contarem 

com uma grande variedade midiática, o que corrobora com a proposta desse trabalho. O 

conceito de engajamento escolar utilizado nas observações foi o proposto por Reeve e Tseng 

em 2011, porém, das quatro dimensões que eles apresentam, foram analisadas somente as 

dimensões comportamental, afetiva e agente, sendo excluída a dimensão cognitiva uma vez que 

suas características não são observáveis e a idade das crianças dificulta que haja uma 

combinação com outro método de análise. Os dados coletados no estudo de caso foram 

sistematizados, categorizados e interpretados, sendo relacionados com o levantamento teórico. 

Como resultado da análise foi elaborado um quadro com a estrutura midiática da sala de aula, 

contendo as características de cada mídia e qual a forma principal de engajamento que ela 

evoca. Os resultados sugerem que a estrutura midiática da sala de aula influencia o engajamento 

escolar dos alunos. 

 

 

Palavras-chave: Engajamento escolar. Estrutura midiática. Ensino fundamental. Mídias na 

sala de aula 

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

School engagement is a multifactorial concept, which measures the degree of student 

involvement in school activities and is influenced by the context. The context worked here is 

the classroom, which is an environment composed of human and non-human agents in constant 

interaction, where the transmission of information and knowledge occurs through the teaching-

learning processes. This environment is permeated by the media, which are the physical support 

of information. In this research, the media was approached as its medium and mediation system. 

This dissertation aimed to analyze the media structure of a classroom concerning school 

engagement. In the methodology, two types of the literature review were used, the narrative 

review to delimit the concept of media used and the systematic integrative review to raise 

studies about school engagement, in addition to a case study and a document review. The case 

study was conducted through observations at the Colégio de Aplicação of the Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), in a first-year class of the elementary school, composed of 

20 students between 6 and 7 years of age, at different levels of literacy. This choice was due to 

the fact that, in the first year, classes have a wide variety of media, which corroborates the 

proposal for this work. The concept of school engagement used in the observations was the one 

proposed by Reeve and Tseng in 2011, however, of the four dimensions they present, only the 

behavioral, affective and agent dimensions were analyzed, the cognitive dimension being 

excluded since their characteristics are not observable and the children's age makes it difficult 

to combine with another method of analysis. The data collected in the case study were 

systematized, categorized and interpreted, is related to the theory. As a result of the analysis, a 

table was elaborated with the media structure of the classroom, containing the characteristics 

of each media and what is the main form of engagement that it evokes. The results suggest that 

the media structure of the classroom offers an influence on students' school engagement. 

 

Keywords: School Engagement. Media Structure. Elementary school. Media in Classroom. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Neste primeiro capitulo, são apresentados os elementos iniciais da pesquisa, com a 

finalidade de contextualizá-la. Para tanto, é feita a descrição da problemática que culminou na 

definição do problema de pesquisa, são definidos os objetivos geral e específicos, é apresentada 

a justificativa e a aderência ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento (PPGEGC). Por fim, se delineia a abordagem metodológica, trazendo a natureza 

da pesquisa e seus procedimentos. 

 

1.1  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

No início dos anos 1990, dois pesquisadores entraram em um impasse sobre a 

relevância do uso de mídias nos processos de aprendizagem: Richard E. Clark defendia que as 

mídias não influenciavam no processo, serviam somente como acessórios e que o importante 

era o método de ensino; enquanto Robert B. Kozma rebatia que explorar as mídias era sim 

importante e que sua relação com as metodologias era muito próxima. Essa discussão entre os 

dois autores trouxe ideias importantes para o desenvolvimento do estudo das mídias na área da 

educação. 

Clark escreveu em 1994 um artigo intitulado “Media will never influence learning” 

(Mídia nunca irá influenciar na aprendizagem), onde ele respondia diretamente um artigo de 

Kozma. Seu argumento principal era de que as mídias funcionam somente como veículos que 

entregam instruções e que diferentes mídias eram capazes de alcançar os mesmos resultados na 

aprendizagem, sendo que o maior impacto gerado por elas era em questões econômicas 

(CLARK, 1994). 

Em 1994, Kozma apresentou um contraponto a Clark, trazendo como conclusão que 

diversas mídias podem sim alcançar resultados finais semelhantes se simplificarmos a 

aprendizagem como algo binário, mas que a questão é que ela é um processo complexo e as 

mídias podem influenciar em como esse processo se dá. O autor afirma que a aprendizagem é 

um processo ativo com fatores cognitivos e sociais diretamente relacionados e que o aluno não 

é um mero receptáculo que recebe as informações transmitidas; além de que, o ambiente 

também oferece influências, e o ambiente é totalmente midiático (KOZMA, 1994). 
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Outra mudança marcante nesses últimos vinte anos relacionada a evolução tecnológica 

foi a percepção do aluno como agente no próprio processo de aprendizagem. Isso porque as 

crianças nascem inseridas no meio digital, com acesso a informação e a comunicação que 

ultrapassam barreiras de tempo e espaço. Estas crianças podem, portanto, vivenciar o 

Ciberespaço, que é descrito por Levy (1999, p.17) como um meio de comunicação resultante 

da interconexão mundial dos computadores, se referindo não só a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também as informações que ela abriga e os seres humanos que 

navegam e alimentam esse sistema. 

Assim, é importante que as estratégias de ensino acompanhem essas mudanças para 

que a sala de aula não se limite a ser somente um espaço para que se decorem conceitos. Afinal, 

apesar da facilidade de acesso promovida pela internet e pelas novas tecnologias que 

oportunizam diversas formas de aprendizagem, a escola continua sendo o principal centro 

quando se pensa em ensino (SILVA, 2012). 

A evolução tecnológica não se dá somente através dos meios digitais, como é pensado 

em senso comum. O maior exemplo disso foi o advento da escrita, que segundo Carrets e Dal 

Forno (2011), foi a partir dessa tecnologia que os acontecimentos e a comunicação entre as 

pessoas e povos começaram a ser registrados, não só transmitidos de forma oral. Assim, se 

tornou possível o armazenamento da narrativa escrita, como fonte de pesquisa ou em formato 

de documentos para análise posterior, ocasionando na preservação dessa narrativa por um maior 

período de tempo. Esse registro escrito seguia uma estrutura linear desde o seu advento, tendo 

uma sequência de páginas, de fatos cronológicos ou históricos (CARRETS; DAL FORNO, 

2011). 

Para os autores supracitados, a escola se estruturou da mesma forma que as páginas de 

um livro: linear, encadeada e segmentada. Eles ressaltam a importância da mudança dessa 

forma de pensamento, principalmente com o advento das mídias digitais, citando a pesquisadora 

Maria Elizabeth B. de Almeida, que afirma que o currículo escolar precisa integrar novas 

possibilidades tecnológicas. Afinal em um mundo cada vez mais globalizado, utilizar as novas 

tecnologias de forma integrada com o projeto pedagógico é uma forma de aproximação com a 

geração que está na escola. (ALMEIDA, 2010, p. 48-51 apud CARRETS; DAL FORNO, 2011 

p. 4). Para estes autores, o ensino não é mais definido como um processo de transferir 

informação e a aprendizagem não é mais a retenção dessas informações. Portanto, os 
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professores deveriam desafiar os alunos, guiá-los em um processo colaborativo de construção 

e aplicação do conhecimento de acordo com suas vivencias (KOZMA, 1998).  

Além disto, velocidade da evolução dos meios tecnológicos tem aumentado a cada dia. 

Isso faz com que o estudo das mídias na educação seja um tema sempre atual. Hoje, ao pesquisar 

os estudos sobre mídia e educação presencial, ou seja, sem considerar a educação à distância, 

pode-se observar que existem duas grandes temáticas na área: a educação para o uso de mídias 

e o uso de mídias em sala de aula. Este trabalho foca no último. 

A questão que se apresenta a partir de toda essa evolução tecnológica e da estrutura de 

ensino é de como conseguir manter os alunos engajados nas aulas com o excesso de estímulo e 

informação provocados por essa evolução. Além disso, é importante compreender o como as 

mídias presentes na sala de aula podem auxiliar nesse engajamento. Assim, esta dissertação 

busca responder o seguinte problema de pesquisa: “Qual a relevância da estrutura midiática 

de uma sala de aula em relação ao engajamento escolar dos alunos? ” 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1  Objetivo Geral 

Esta dissertação tem como objetivo geral analisar a estrutura midiática de uma sala de 

aula em relação ao engajamento escolar. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Investigar o conceito de engajamento escolar 

 Investigar o engajamento com as mídias 

 Identificar as mídias utilizadas em uma sala de aula 

 Caracterizar a estrutura midiática de uma sala de aula 

 

1.3  JUSTIFICATIVA 

Como psicóloga me interessam os processos de subjetivação dos sujeitos em diferentes 

contextos. Como ex-aluna de escola pública, sempre notei uma falta de interesse de meus 
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colegas em relação às aulas. Na graduação, estudando psicologia escolar, pude entender que 

essa “falta de interesse” pode ser traduzido como um baixo engajamento dos alunos. Assim, 

como pesquisadora, me vejo com a oportunidade de unir as duas coisas: estudar sobre como um 

processo subjetivo, o engajamento, é influenciado pelo contexto da sala de aula e como esse 

contexto o influencia. Mas explorar isso em um ambiente disciplinar não me parece suficiente. 

Isto porque, enquanto a psicologia tem diversas pesquisas relacionadas ao 

engajamento escolar de forma a mensurá-lo e a área de educação trabalha os processos de 

ensino, o estudo das mídias trabalha a relação do humano com a mídia, conseguindo abranger 

e transpor as áreas supracitadas em uma abordagem interdisciplinar. Assim, a linha de pesquisa 

em Mídia do Conhecimento na Educação, na área de Mídias do Conhecimento no Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento (PPGEGC), pareceu ser o local 

adequado para o desenvolvimento desta pesquisa, que teve foco na relação entre as mídias 

dentro da sala de aula, através da lente teórica do engajamento escolar. 

Além disto, Klem e Connel (2004) destacam a influência do engajamento para o 

sucesso acadêmico. Segundo os autores, estudantes engajados tem maior probabilidade de ir 

até séries mais altas e tem melhor desempenho em testes, enquanto os estudantes com menor 

nível de engajamento têm mais chances de apresentar mal comportamento em sala de aula e até 

mesmo largar a escola. Segundo Veiga et al. (2012) há variáveis pessoais que influenciam no 

engajamento, como sua autoimagem. Os autores supracitados apresentam também que na 

literatura pode-se observar uma diminuição dos níveis de engajamento com o passar dos anos 

escolares e na transição entre os níveis de educação (ensino infantil/ensino fundamental/ensino 

médio). Eles atribuem essa diminuição ao aumento das responsabilidades e diminuição da 

autoestima. Em 2014 foi lançado o Plano Nacional de Educação (PNE), uma lei que estabelece 

diretrizes, metas e estratégias para a educação, com vigência de dez anos (BRASIL, 2014). 

Segundo dados do Observatório do PNE (INEP, 2018), em 2017 97,8% das crianças entre 6 e 

14 anos estavam matriculadas ou haviam concluído o ensino fundamental, mas somente 76% 

dos jovens até os 16 anos haviam cumprido essa etapa. Essa discrepância de mais de 20% 

representa a quantidade de crianças e jovens que evadiram ou abandonaram a escola em algum 

momento. O abandono escolar ocorre quando a criança desiste de concluir o ano escolar, mas 

retorna no ano seguinte, enquanto a evasão ocorre quando a criança se desliga da escola, não 

retornando (INEP 1998 apud SILVA FILHO E ARAUJO, 2017). 
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Portanto, este alto índice de abandono/evasão escolar e verificou-se e a possibilidade 

de o engajamento escolar ser um dos fatores que influenciam nesse abandono/evasão sugerem 

que a relevância social de estudar os fatores que influenciam o engajamento.  

O fator escolhido nessa pesquisa foi a mídia por sua relação íntima com o ser humano, 

explanada por McLuhan (2005), que afirma que a mídia é uma extensão do homem e que este 

se fascina por qualquer extensão de si mesmo; e também sua relação com o contexto de ensino, 

que tem sido bastante pesquisada nos últimos anos (KOZMA, 1994). 

 

1.4  ESCOPO 

Nesta pesquisa, o conhecimento abordado é o explicito, uma vez que um dos 

procedimentos metodológicos será o de observação, como será apresentado posteriormente. A 

análise foi restrita a um único grupo, numa sala de aula do primeiro ano do ensino fundamental, 

em uma temporalidade transversal. As mídias foram investigadas em sua relação e não 

individualmente, bem como não foram investigados os processos de aprendizagem, e sim a 

relação das mídias com o engajamento escolar. Também não foi mensurado o nível de 

engajamento dos alunos. 

Por fim, não é de interesse desta pesquisa a qualidade de cada mídia, e tão pouco as 

qualidades de cada indivíduo. 

1.5 ADERÊNCIA AO PPGEGC 

 Esta dissertação trata da relação entre a estrutura midiática de uma sala de aula e o 

engajamento escolar. Como tal, está inserida na área de concentração Mídias do Conhecimento, 

onde se percebe o conhecimento como “o resultado de actantes humanos e não humanos para a 

geração de valor”. A linha de pesquisa na qual o presente trabalho se adequa é a de Mídias do 

Conhecimento na Educação. No PPGEGC, esta linha trata de reunir “trabalhos direcionados a 

maximizar a eficiência do processo de ensino sob a utilização de meios tecnológicos”1. Neste 

trabalho, focou-se na relação entre as mídias da sala de aula e o engajamento escolar, 

corroborando com os objetivos da linha de pesquisa. 

                                                 

1 http://www.egc.ufsc.br/pesquisas/linhas-de-pesquisa/ 
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No histórico do PPGEGC, foram encontradas 02 Dissertações (D) e 06 Teses (T) de 

doutorado que guardam afinidade com o tema deste trabalho. Esta afinidade foi estabelecida 

através da pesquisa por trabalhos que traziam o uso das mídias na educação presencial, trazendo 

como destaque os trabalhos que se utilizaram também de um constructo psicológico. No Quadro 

1, a seguir, são apresentados os trabalhos considerados de contexto mais próximo ao desta 

dissertação. 

 

Quadro 1 - Trabalhos do PPGEGC relacionados com a dissertação 

Referência Titulo Orientador T/D 

CARDOSO, 

Alexandra Sombrio 

(2017) 

A pedagogia psicodramática como 

forma de construção do 

conhecimento: uma experiência na 

disciplina de metodologia de 

pesquisa no ensino superior 

Prof. Dra. Maria José 

Baldessar 

D 

FLORES, Angela 

Rossane Benedetto 

(2018) 

A afetividade como foco na 

aprendizagem de pessoas deficientes 

visuais 

Profa. Dra. Vânia Ribas 

Ulbricht 

T 

VELOSO, Bruno 

Perenai (2014) 
Atenção como critério de avaliação 

de objetos de ensino e aprendizagem 

baseados em suas características 

Prof.a PhD. Alice 

Theresinha Cybis 

Pereira 

T 

PAVANATI, Iandra 

(2012) 

Tríptico: modelo de categorização 

básica de imagens fixas para o 

processo didático-pedagógico do 

ensino médio 

Prof. Dr. Richard 

Perassi Luiz de Sousa 

T 

CRISTIANO, Marta 

Adriana da Silva 

(2017) 

Integração tecnológica na educação 

básica: perspectivas sobre os 

conhecimentos tecnológicos, 

pedagógicos e de conteúdo dos 

professores do sul de Santa Catarina 

Prof. Dr. Silvio Serafim 

da Luz Filho  

 

T 

QUEIROZ, Raquel 

Gularte (2017)  

Construção e compartilhamento de 

conhecimento através do objeto de 

aprendizagem c'Artes 

Profa. Dra. Vânia R. 

Ulbricht 

D 

BARROS, Vanessa 

Torres de Oliveira 

(2013) 

REDEC – LOOK: Modelo de 

repositório do conhecimento para 

gestão de objetos de aprendizagem 

Prof. Dr. Francisco 

Antônio Pereira Fialho 

T 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Observando-se o histórico de trabalhos do EGC, nota-se que a presente dissertação se 

une a estas teses e dissertações apresentando um estudo sobre o uso das mídias na educação 

presencial, utilizando para tal a perspectiva da relação das mídias com o engajamento escolar.  
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1.6  ABORDAGEM METODOLÓGICA 

A pesquisa realizada segue a modalidade científica, uma vez que se propõe a trazer 

um avanço do conhecimento relacionado ao tema. Quanto a natureza, trata-se de uma pesquisa 

qualitativa de caráter descritivo, que segundo Gil (2002), tem como objetivo a descrição de 

características de determinado fenômeno, propiciando estabelecer uma relação entre variáveis 

– como o uso de mídias em sala de aula e o engajamento escolar. Em relação a visão de mundo, 

será seguido o paradigma interpretativo de Morgan (1980), que percebe a realidade como 

resultado das experiências subjetivas e intersubjetivas dos indivíduos. 

Os procedimentos metodológicos utilizados foram a revisão narrativa, revisão 

sistemática integrativa da literatura, estudo de caso e revisão documental. A revisão narrativa 

foi realizada para levantar definições acerca do tema “mídias”, uma vez que é um tema amplo 

e com referências que são trabalhadas nas disciplinas do PPGEGC. 

Já a revisão sistemática integrativa da literatura foi escolhida para trabalhar as questões 

acerca do tema “engajamento escolar”, uma vez que ela fornece uma soma de evidências 

relacionadas a uma estratégia especifica de pesquisa, com método explicito e sistematizado (ver 

protocolo da revisão em Apêndice B), sendo úteis para integrar informações de um conjunto de 

estudos realizados e permitindo a identificação de temas já trabalhados (SAMPAIO E 

MANCINI, 2017). A partir dos artigos selecionados e de autores referenciados nestes artigos, 

foi tecido o referencial teórico acerca do tema. 

O estudo de caso foi realizado seguindo algumas das etapas apresentadas por Gil 

(2002), que defende não haver consenso entre autores com relação à quantidade de etapas a 

serem seguidas. Assim, após a definição do tema e do problema de pesquisa, foi feita definição 

da unidade-caso, a determinação do número de casos, a elaboração do protocolo e a coleta de 

dados. Na figura 1 é possível observar o delineamento do estudo de caso. 
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Figura 1 - Delineamento do estudo de caso 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

Para a elaboração do quadro com as características observáveis do engajamento 

escolar foi utilizada a classificação proposta por Reeve e Tseng em 2011, que trabalha o 

engajamento escolar como um constructo composto por quatro dimensões, porém, uma destas 

dimensões foi excluída para a adequação ao público do estudo na coleta de dados. 

Já a pesquisa documental foi utilizada como forma de complementar as informações 

sobre o local a ser pesquisado e sobre atividades. Para isso, foram utilizados documentos da 

escola como o projeto político pedagógico e o plano de ensino de educação geral, disponíveis 

de forma online, bem como a identificação, observação e análise dos materiais gráficos 

utilizados em sala de aula. 

O quadro 2 apresenta os métodos de investigação que foram utilizados para atingir 

cada um dos objetivos específicos: 

Quadro 2 - relação entre os objetivos específicos e os métodos de investigação 

Objetivo Método de investigação 

Investigar o conceito de engajamento escolar Revisão sistemática da literatura 

Investigar o engajamento com as mídias Revisão sistemática da literatura 

Identificar as mídias utilizadas na sala de aula Estudo de caso, revisão documental 

Compreender a estrutura midiática de uma 

sala de aula 

Revisão de literatura, estudo de caso 

Fonte: elaborado pela autora. 

Definição da 
unidade caso

Escolha da 
escola

Escolha da 
turma

Determinação 
do número de 

casos
Caso único

Elaboração do 
protocolo

Quadro com as 
características 
observáveis do 
engajamento

Coleta de 
dados

Observações Diário de campo
Fotografias do 

ambiente

Análise dos 
dados 

coletados

Sistematização 
e redução dos 

dados coletados

Caracterização 
dos dados

Interpretação
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A partir dos dados coletados foi realizada uma análise de conteúdo centrada no tema 

da pesquisa, que segundo Gil (2002), se caracteriza pela redução dos dados, a caracterização 

dos mesmos e sua interpretação. Sendo assim, foram identificadas as atividades realizadas na 

sala de aula, que foram validadas como mídias através de cruzamento com a literatura, sendo 

classificadas e categorizadas a partir de seus elementos. Também foram analisadas as 

características relacionadas ao engajamento escolar que foram observadas, estabelecendo 

conceitualmente sua relação com as mídias encontradas. Por fim, elaborado um quadro com a 

estrutura midiática da sala de aula, contendo as características de cada mídia e qual a forma 

principal de engajamento que esta mídia estimula (ver Quadro 14). 

1.6.1  Procedimentos éticos 

Para a realização da pesquisa, o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) sob o número CAAE 1 10427319.1.0000.0121. Foi 

entregue a professora e enviado aos pais dos alunos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A), assinado pelos mesmos em duas vias, sendo que uma delas ficou 

com eles e outra foi devolvida à pesquisadora. Não foi realizada nenhuma intervenção com os 

alunos, somente a observação dos mesmos na sala de aula, enquanto realizavam suas atividades 

cotidianas. Nenhum dos alunos foi identificado no registro dos dados, garantindo seu sigilo. A 

devolutiva será realizada posteriormente ao Colégio onde os dados foram coletados. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Com intuito de traçar as conexões entre as mídias e o engajamento escolar se faz 

necessário levantar algumas características sobre estes dois objetos de estudo. Assim, a 

fundamentação teórica sobre mídia traz algumas definições necessárias para dialogar com seu 

uso. Da mesma forma, a fundamentação teórica sobre engajamento escolar busca evidenciar 

seu entendimento pelos pesquisadores, algumas influências e como observá-lo. Para trazer esta 

conceituação sobre o engajamento escolar, foi realizada uma revisão sistemática da literatura, 

a partir de um protocolo de busca sistemática (Apêndice B) de onde também foi produzido um 

quadro com a categorização dos temas estudados (Apêndice C). Em seguida, algumas relações 

entre engajamento e mídia são levantadas a partir de outros trabalhos. 

 

2.1  MÍDIA 

O termo mídia pode ser definido como “a parte física da informação (...) responsável 

pelo suporte, expressão e divulgação da informação (comunicação) entre agentes humanos ou 

agentes tecnológicos” (PERASSI, 2017, p.1). Perassi e Rodrigues (2011) trazem a origem da 

palavra, que advém da inglesa “media”. “Media” é o plural do termo “medium” – que significa 

“meio” em português. Segundo os autores, o termo mídia foi incorporado e divulgado no Brasil 

pela ascensão das mídias de massa, nos processos de comunicação massiva. Elleström (2017) 

define mídia como o estágio intermediário da comunicação, o que está “no meio”, entre o 

emissor e o receptor. Apesar de derivar de uma expressão no plural, a mídia pode ser vista como 

um elemento único ou por uma composição de diversos elementos que interagem entre si – seja 

de maneira autônoma ou induzida pela ação de agentes humanos (PERASSI, 2017). Para que 

haja um aprofundamento no estudo da mídia, se faz necessário entender brevemente os 

conceitos de informação e de comunicação. 

Informação pode ser entendida como um conjunto de sinais que transmite uma forma, 

composta por duas partes: expressiva (física) e inteligível ou vivencial (ideia ou sentimento) 

(PERASSI, 2017). A informação pode ser estudada através de duas visões. A primeira é 

determinada de um ponto de vista externo e estabelece que todo sinal é informativo pois sempre 

deverá fazer sentido para alguém, na medida em que muda a atitude do outro quando se 

estabelece um contato efetivo. Já a segunda é determinada de um ponto de vista interno e 

estabelece que um sinal só será informativo se for altamente significativo, ou seja, se despertar 
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atenção através de associações relevantes em pelo menos uma das partes envolvidas. Na 

primeira visão, todo sinal recebido é potencialmente informativo enquanto na segunda, o valor 

significativo do sinal é relevante para ser considerado informação. (PERASSI; RODRIGUES, 

2011) 

Já a comunicação, vista de forma simplificada, ocorre quando há a transferência de 

uma mensagem entre um emissor e um receptor, utilizando um canal (ELLESTRÖM, 2017). 

Para que haja a transmissão de uma informação (ou uma mensagem) são necessários três 

elementos básicos: suporte, veículo e canal. Segundo Perassi (2017) existem mídias que servem 

somente de suporte para a informação (como um pendrive), outras que cumprem dupla função 

(como a luz, que é veículo e canal) ou que formam um sistema mediador completo (como a 

escrita). 

Os agentes humanos (pessoas) podem ser vistos como sistemas mediadores 

elementares. O corpo é mídia pois comunica sentimentos e ideias através de linguagens verbais 

e não verbais. Também são os agentes humanos que produzem os agentes tecnológicos, como 

as máquinas por exemplo (PERASSI, 2017). McLuhan (2005) trata esses agentes tecnológicos 

como extensões do homem, que o afetam em seu âmbito psíquico e social. Baitello (2001) 

apresenta uma classificação da mídia, criada por Pross em 1977, que a divide em mídia 

primária, mídia secundária e mídia terciária. Segundo esta divisão é possível relacionar aos 

conceitos de agentes humanos e tecnológicos. 

As mídias primárias são a origem da comunicação humana, onde dois indivíduos estão 

presentes em um mesmo local e ao mesmo tempo. Nela se destacam as expressões faciais, 

corporais, linguagem verbal, entonação; além de ser fundamental levar em consideração 

questões biológicas e culturais. Nas mídias secundárias a mensagem é transmitida através de 

um aparato físico externo ao emissor, porém não necessita de um aparato para traduzir seu 

significado. Nela se destacam a imagem, a escrita, a fotografia e seus desdobramentos como as 

cartas, livros, revistas, além de itens mais rústicos como máscaras e fogo (fumaça). Na mídia 

secundária o emissor utiliza extensões para aumentar seu tempo de emissão, espaço de alcance 

ou impacto sobre o receptor. Já a mídia terciária depende do uso de aparelhos tanto por parte 

do emissor quanto por parte do receptor. Nela se destacam o telefone, a televisão, o cinema, a 

internet (BAITELLO, 2001). 



26 

 

 

Nessa classificação das mídias, os agentes humanos atuam como a mídia primária, 

enquanto os agentes tecnológicos se dividem nas mídias secundária e terciária, onde se pode 

pensar também nas mídias secundárias como analógicas e as terciárias como digitais. Baitello 

(2001) apresenta que, com o advento das mídias secundárias se inaugurou a permanência e uma 

sobrevida através do tempo, onde a comunicação pode ser estabelecida até mesmo após a morte 

do emissor, o que complementa a visão de McLuhan das mídias como extensão do corpo, 

trazendo também uma extensão do tempo. O autor trabalha essa noção do tempo utilizando 

como exemplo a escrita e trazendo que “O grande trunfo da escrita não é, portanto, a velocidade, 

mas a lentidão que permite cifrar e decifrar enigmas. O tempo lento da escrita e da leitura 

permite alongar a percepção do tempo de vida” (BAITELLO, 2001, p.5). 

Enquanto na mídia primaria o tempo é marcado pela presença física e na mídia 

secundária é marcado pela lentidão e o prolongamento, na mídia terciária ele aparece através 

da aceleração. Nos meios digitais, os espaços são reduzidos e o tempo acelerado – se diminuem 

as dificuldades de transporte físico da informação presentes nas mídias analógicas graças aos 

sistemas de eletrificação, cabeamentos e transmissão por ondas. Ao mesmo tempo em que se 

possibilita uma oralidade imediata, também há a conservação e reprodução ilimitada 

(BAITELLO, 2001). É importante ressaltar que existe uma cumulatividade nessa classificação, 

a mídia secundária utiliza recursos da primária e a terciária das duas anteriores. As diferenças 

dessa classificação podem ser sintetizadas através do Quadro 3: 

 

Quadro 3 - diferenças entre as mídias primária, secundária e terciária 

Mídia Tempo Espaço Decodificação Suporte 

Primária Presente e 

compartilhado 

entre emissor e 

receptor 

Espaço limitado, 

é necessária a 

presença física 

do emissor e do 

receptor no 

mesmo 

ambiente 

É feita na hora, 

através da fala, 

questionamentos 

e feedback; não 

é possível 

recuperar as 

informações 

Básico: Corpo 

Secundária Lento. Além dos 

processos serem 

“manuais”, a 

comunicação 

perdura. 

É ampliado, 

emissor e 

receptor não 

precisam 

compartilhar o 

espaço 

É lenta, pois 

depende de 

resgate de 

contexto. 

Físico: Parede 

(gravuras), 

livros, 

fotografias 
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Terciária Acelerado. A 

comunicação 

pode acontecer 

“ao vivo” 

mesmo sem o 

contato 

presencial. O 

transporte de 

informação é 

rápido. 

Há uma 

suspensão do 

espaço. Não é 

necessária a 

presença física 

para a 

comunicação 

Rápida, porém 

pode ser 

fragmentada 

pelo excesso de 

informações que 

divide a atenção 

Elétrico ou 

digital: radio, 

cinema, 

computador, 

celular 

Fonte:  síntese criado pela autora a partir do trabalho de Baitello, 2001 

Outra divisão conceitual para o estudo das mídias é proposta por Elleström (2017) que 

trabalha com as “modalidades da mídia”. Três dessas modalidades são pré-semióticas e são 

condições necessárias para que o produto da mídia seja recebido no mundo exterior: material, 

sensorial e espaço temporal. Segundo o autor, todas as mídias são materiais (podem ser sólidas 

ou não sólidas, orgânicas ou inorgânicas); todas são recebidas por pelo menos um dos sentidos, 

podendo ser táteis, visuais ou auditivas, por exemplo; e todas têm características espaço-

temporais, ou seja, podem possuem uma temporalidade ou uma espacialidade. A quarta 

modalidade da mídia é a semiótica, que se refere a sua representação. 

Segundo o autor supracitado, a modalidade material é a interface corpórea da mídia. 

Ela pode ser dividida em três modos: corpos humanos, outras materialidades de caráter 

demarcado como superfícies planas e objetos tridimensionais e manifestações materiais menos 

demarcadas como ondas sonoras e projeções de luz. 

Elleström (2017) apresenta a modalidade sensorial como o que é percebido pelos 

órgãos dos sentidos. Toda a mídia estimula pelo menos um dos órgãos dos sentidos: visão, 

audição, paladar, tato ou olfato, mas geralmente os sentidos possuem uma ligação através da 

cognição – é possível sentir a rigidez de um material só de olhar para ele, desde que a 

experiência do tato já tenha sido registrada na memória, salivar por um alimento através do 

olfato. Os dados sensoriais são gerados pelo objeto, percebidos pelos receptores e convertidos 

em sensações. 

Já a percepção espaço-temporal é terceira modalidade da mídia. Ela é constituída por 

quatro dimensões: altura, largura, profundidade e tempo. As mídias que não possuem a quarta 

dimensão são as estáticas, isso é, seus dados sensoriais são sempre os mesmos. Nos filmes e 

músicas, existe uma sequencialidade fixa, isso é, há uma passagem de tempo, porém ela é 
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delimitada, hipertextos possuem sequencialidade parcialmente fixa e o improviso, as 

transmissões ao vivo possuem sequencialidade não fixa (ELLESTRÖM, 2017). 

Na modalidade semiótica são contemplados os significados da mídia. O significado é 

o produto do sujeito em um contexto, que interpreta e atribui sentidos a coisas, artefatos, ações 

e ocorrências. A criação dos significados se inicia já na captação da mídia por um sentido e na 

organização inconsciente dos dados sensoriais percebidos, continuando na consciência, através 

do ato de encontrar conexões relevantes dentro da estrutura espaço-temporal, na relação entre 

a mídia e o mundo ao seu redor (ELLESTRÖM, 2017). A modalidade semiótica é composta 

por três modos que são a convenção (signos simbólicos), a semelhança (signos icônicos) e a 

contiguidade (signos indiciais). 

Para o autor, essas quatro modalidades compõem a mídia, lhe atribuindo suas 

especificidades. Ela utiliza em seu texto como exemplo uma escultura: possui interface material 

tridimensional, sólida e estática; inicialmente percebida pelo sentido visual, mas também ativa 

sentidos táteis; seu modo semiótico é de signo icônico. Essas modalidades não podem ser vistas 

como entidades isoladas, mas sim, como uma forma de estudo minucioso das características e 

formas de interpretação das mídias, de modo a observar suas semelhanças e diferenças 

(ELLESTRÖM, 2017). No Quadro 4, podemos comparar as diferenças entre as quatro 

modalidades. 

Quadro 4 - Modalidades da mídia 

Modalidade O que é a modalidade Modos mais importantes de 

cada modalidade 

Material Interface corpórea latente da 

mídia; local em que os sentidos 

percebem o impacto material 

Corpos humanos 

Outras materialidades 

demarcadas 

Materialidades não demarcadas 

Sensorial Atos físicos e mentais de 

percepção da interface da mídia 

através dos sentidos 

Visão 

Audição 

Tato 

Paladar 

Olfato 

Espaçotemporal Estruturação da percepção 

sensorial da interface material  

em experiências e concepções 

de espaço e tempo 

Espaço manifestado na 

interface material 

Espaço cognitivo (sempre 

presente) 

Espaço virtual 

Tempo manifestado na 

interface material 

Tempo perceptivo (sempre 

presente) 

Tempo virtual 
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Semiótica Criação de significados na 

mídia concebida em termos 

espaço-temporais por meio de 

diferentes tipos de raciocínio e 

interpretação de signos 

Convenção (signos simbólicos) 

Semelhança (signos icônicos) 

Contiguidade (signos indiciais) 

Fonte: ELLESTRÖM, 2017, p. 92 

Perassi e Rodrigues (2011) também apresentam sua categorização para as mídias, 

dividindo-as entre “ativas” e “passivas”. Os objetos de mídia são passivos quando servem de 

suportes e canais de informação e comunicação, em relação a atuação direta dos agentes 

humanos. Já as mídias ativas possuem autonomia parcial ou integral na sua função de suporte, 

armazenamento e distribuição ou comunicação de informações, ou seja, não depende da ação 

direta dos agentes humanos. 

Nesse sentido, Elleström também apresenta uma categorização entre mídias técnicas, 

que são os objetos ou fenômenos que “realizam” ou “exibem” as mídias, ou seja, funcionam 

como objetos de mídia passivos e as mídias qualificadas que englobam questões contextuais, 

comunicacionais e estéticas. Para exemplificar a diferença entre elas o autor traz a comparação 

entre a televisão (o aparelho, mídia técnica) e o programa de televisão (mídia qualificada). 

Todas essas classificações apresentam formas de estudar aspectos específicos da 

mídia, para uma visão mais aprofundada de sua constituição. Porém, é importante ressaltar que 

as mídias estão sempre sendo transformadas e aglutinadas, conforme o ambiente em que estão 

inseridas e o uso a que se destinam. 

O ambiente é um fator importante no estudo das mídias. Segundo McLuhan, “os 

ambientes não são envoltórios passivos, mas processos ativos” (2005, p.9), isto é, eles 

contribuem ativamente na comunicação suportada pela mídia. Para Perassi e Rodrigues “um 

ambiente é composto pela estrutura, pelos meios, pelas mensagens, e pelos agentes 

comunicativos. Por outro lado, esses agentes utilizam instrumentos e objetos de comunicação, 

chamados de meios ou mídias”. (2011, p. 49) 

No ambiente escolar, a comunicação é instrumento fundamental para o 

desenvolvimento eficaz do processo educativo (PERASSI; RODRIGUES, 2011). Entretanto, 

McLuhan (2005) pontua que os jovens estudantes já nasceram em um mundo estruturado 

eletricamente, ou seja, com amplo acesso a informação de forma digital, porém o ambiente 

escolar nem sempre consegue aproveitar isso: 
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Na escola, no entanto, ele encontra uma situação organizada segundo a 

informação classificada. Os assuntos não são relacionados. Eles são 

visualmente concebidos em termos de um projeto ou planta arquitetônica. O 

estudante não encontra meio possível de participar dele, nem consegue 

descobrir como a cena educacional se liga ao mundo mítico dos dados e 

experiências processados eletronicamente e que para ele constitui ponto 

pacífico. (MCLUHAN 2005, p.9) 

 

Atualmente com o crescimento do acesso à internet, a colocação de McLuhan se torna ainda 

mais evidente. 

Segundo Perassi e Rodrigues “os sistemas de mediação do conhecimento foram 

amplamente adaptados e destinados aos processos formais de educação” (2011 p.57). Assim, 

se mostra como ponto essencial entender quais são as mídias presentes na sala de aula e como 

elas são utilizadas. 

2.1.1 Educação para o uso de mídias 

Uma das grandes preocupações quando se pensa no avanço do acesso a informação é 

sobre a credibilidade das mesmas. A educação sobre as mídias se torna fundamental na era da 

internet, segundo Chu et al. (2016, p.91) “o principal objetivo da mídia educação é promover 

investigação crítica, análise, avaliação e produção criativa de mensagens de mídia em uma 

ampla variedade de mídias, gêneros e formas”. 

Nas mídias tradicionais, o sujeito era passivo em relação as mídias de massa – recebia 

as informações através de jornais impressos ou televisão e assistia seu conteúdo de 

entretenimento conforme a programação; enquanto nos dias de hoje é possível para pessoas 

comuns participarem desse processo de criação em vários formatos (texto, áudio, vídeo) e 

compartilhar seu conteúdo através da internet. Se por um lado isso promove a liberdade de 

expressão e a criatividade dos usuários, por outro torna ainda mais necessário o senso crítico, a 

avaliação de fontes e o cuidado com o conteúdo que se consome, já que informações falsas são 

difundidas como verdades e se alastram em uma velocidade muito grande. 

O estímulo que crianças e adolescentes recebem hoje através de várias fontes de mídia, 

além daquelas que são especificamente escolares, está apresentando-os a novos processos de 

conhecimento e aprendizado e a um conceito de como a realidade é entendida. Uma enorme 

variedade de fontes educativas, especialmente nos campos audiovisuais e multimídia, está 

introduzindo-as a experiências altamente impressionantes que eram desconhecidas apenas 

algumas décadas atrás (GALÁN, 2015, p.82) 
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB/9394/96 no Art. 3º, V e IX se refere 

ao direito a uma educação de qualidade, a promoção e a justiça social. A Lei preconiza que o 

ensino “será ministrado a partir dos princípios de coexistência de instituições públicas e 

privado, na garantia de padrão de qualidade, valorização da experiência extraescolar, e na 

vinculação entre educação escolar e as práticas sociais” (grifo nosso). Nesse sentido, a escola 

tem papel importante na formação de sujeitos críticos, tornando-se fundamental esse olhar em 

relação às novas mídias. 

2.1.2  O uso de mídias em sala de aula 

A sala de aula é um ambiente midiático, considerando que a escola é um sistema de 

mediação de conhecimento (PERASSI; RODRIGUES, 2011). Quadro negro, livros, cartazes, 

anotações feitas em cadernos, são todas mídias utilizadas cotidianamente no ensino. Mas essas 

mídias analógicas têm ficado de pano de fundo no estudo das mídias na educação. Nos últimos 

anos, os estudos têm sido voltados principalmente para a inserção e o uso de mídias digitais em 

sala de aula, e mais recentemente, para o uso das Novas Mídias. Bento e Belchior (2016) 

destacam que a popularização de artefatos eletrônicos portáteis como o celular, notebook e 

tablete tem intensificado o uso das mídias em sala de aula. Para os autores, é importante utilizar 

essas tecnologias como ferramentas de suporte educacional afim de envolver a geração dos 

nativos digitais. 

Segundo Mayer (2009), a construção do conhecimento se dá através de uma 

aprendizagem multimídia onde quem está aprendendo utiliza as mídias para construir uma 

representação mental coerente dos materiais apresentados. As novas mídias tornam a prática 

em sala de aula mais dinâmica, uma vez que possibilita diversos olhares para uma mesma 

temática, saindo do formato “exposição de conteúdo”; é possível complementar a explicação 

com imagens, vídeos, sons, somente com o acesso à internet (SILVA, 2012). Mas para que isso 

ocorra “é fundamental formação técnica para o domínio dos programas e recursos e também 

pedagógica, para possibilitar a articulação e integração das tecnologias ao trabalho com as 

diferentes áreas do conhecimento” (SILVA; GOMES, 2015), já que professores e alunos 

pertencem a diferentes gerações e nem todos os docentes tem um letramento digital. As autoras 

ainda apresentam a divisão do processo de apropriação tecnológica teorizado por Moran em 

2007, que se compõe de três etapas: 
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Tecnologias para fazer melhor o mesmo, que corresponde à utilização das tecnologias 

a fim de ajudar na organização e apresentação dos conteúdos trabalhados em sala de aula; 

Tecnologias para mudanças parciais, que diz respeito à utilização mais constante das 

tecnologias em sala de aula e laboratórios de informática, embora o foco continue na 

transmissão de saberes centralizados no professor e, Tecnologias para mudanças inovadoras 

que buscam provocar mudanças na escola que dizem respeito a flexibilização da organização 

curricular e a forma de gestão do processo de ensino e aprendizagem. (SILVA; GOMES, 2015, 

p. 31230) 

A escolha do método pedagógico se torna fundamental para que essa mudança de 

paradigma na educação se estabeleça. O processo de construção do conhecimento depende de 

fatores subjetivos, oportunizando que estudantes possam ter percepções diferentes de um 

mesmo tema. O professor atua como um guia auxiliando no processo de trazer sentido aos 

conteúdos e dando suporte aos estudantes, pensando nas diferentes formas nas quais estes 

conteúdos podem ser apresentados (MAYER, 2009). Upadhyay (2017) reforça que as várias 

formas de mídia podem ser utilizadas no processo de ensino aprendizado para complementar 

práticas como estudos de caso, grupos de discussão ou apresentações dos estudantes, indo além 

do uso dessas mídias pelo professor. O autor também apresenta algumas vantagens no uso de 

mídias como o maior engajamento dos estudantes no processo e a possibilidade de ilustrar a 

importância dos conteúdos estudados. 

Kozma (1991) pesquisou a influência das mídias nos processos cognitivos 

relacionados ao processo de aprendizagem, analisando a aprendizagem através de livros, da 

televisão, de computadores e de multimídia. Para essa análise, ele se baseou em nos atributos 

de cada mídia e seus efeitos. Um dos termos utilizados na apresentação dos resultados foi o 

“engajamento”: mesmo não sendo o foco de seu estudo, o autor constatou que existem mídias 

que engajam mais do que outras. 

 

2.2  ENGAJAMENTO ESCOLAR 

A partir da Revisão Sistemática da Literatura, pode-se observar que poucos estudos 

são encontrados quando pesquisamos o engajamento escolar em relação a crianças nos 

primeiros anos do ensino fundamental. Enquanto que pesquisando o termo “engajamento 

escolar” (school engagement) na base de dados selecionada obtemos 927 artigos, ao incluir o 
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termo “ensino fundamental” (primary school ou elementary school) esse número diminui para 

59 artigos. Segundo Wang, Tian e Scott (2019), o ensino fundamental é um período crucial para 

que haja sucesso dos estudantes em suas experiências subsequentes. Yang et al. (2018) pontua 

essa falha teórica nos estudos sobre o engajamento escolar nos primeiros anos da escola. 

O engajamento escolar é um constructo importante na área da educação (REEVE; 

TSENG, 2011), pois pode ser definido como o grau de envolvimento do estudante nas 

atividades escolares, composto por um número variável de dimensões e influenciado pelo 

contexto (FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004; VEIGA et al., 2012). O alto 

engajamento escolar é visto como um fator de proteção, que diminui o risco de comportamentos 

disruptivos como o uso de drogas e violência, além de influenciar em fatores emocionais que 

podem sofrer influências na escola como depressão e pensamentos suicidas, além de diminuir 

as chances de o aluno repetir de ano ou abandonar a escola (NAKAMOTO; SCHWARTZ, 

2011; PEARS et al., 2013; SALMELA-ARO, 2017; SALMELA-ARO et al., 2016; WILKINS 

et al., 2015). É consenso entre os autores estudados que o engajamento escolar pode ser 

analisado em dimensões, porém a determinação dessas dimensões ainda está em debate.  

Nesta direção Fredricks e McColskey (2012) ressaltam que uma questão importante 

na conceituação do engajamento é estabelecer uma diferença em relação a motivação, uma vez 

que são constructos utilizados como sinônimos em alguns estudos. Essa preocupação também 

é defendida por Veiga et al. (2012), que afirma que a relação entre motivação e engajamento 

ainda é um tópico de extenso debate e pesquisa. Os autores supracitados citam Maehr e Meyer, 

que conceitua resumidamente a motivação como um constructo que apresenta as razões de um 

determinado comportamento em termos de direção, intensidade e qualidade da energia 

empregados (Maehr, Meyer, 2007 apud FREDRICKS; MCCOLSKEY, 2012; VEIGA et al., 

2012). Um ponto colocado por Fredricks e McColskey nessa diferenciação é que o engajamento 

reflete a interação do indivíduo com o contexto: o indivíduo se engaja em algo, enquanto a 

motivação é mais interna. 

A motivação é comumente conhecida através da divisão entre “intrínseca” e 

“extrínseca”, mas Deci e Ryan (2000) alegam que essa divisão acaba por limitar a compreensão 

do constructo, já que não aborda e nem mensura a qualidade da motivação, característica que 

é, segundo eles, muito importante para o estudo da mesma. Eles propuseram a teoria da 
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autodeterminação, que forma um Continuum que representa a qualidade da motivação do 

indivíduo: 

a) Amotivação: ausência total de motivação (desmotivação) 

b) Motivação extrínseca por regulação externa: ela age para obter recompensas 

ou evitar castigos. 

c) Motivação extrínseca por regulação introjetada: age por pressão interna, para 

evitar sentimentos negativos (como a culpa) 

d) Motivação extrínseca por regulação identificada: é quando ocorre uma 

identificação com os objetivos ou reconhecimento dos outros. 

e) Motivação extrínseca por regulação integrada: se integra com aspectos do self 

além da identificação, porém ainda foca nos benefícios pessoais 

f) Motivação intrínseca: a atividade é vista como um fim em si mesmo. 

 

Esse Continuum compreende uma faixa que vai do nível menos autônomo para o mais 

autônomo de motivação, sendo que a autonomia é considerada uma das três Necessidades 

Psicológicas Básicas segundo essa teoria, junto com competência e relacionamento.  

A teoria da motivação que mais se aproxima do engajamento é a das Necessidades 

Psicológicas Básicas. Ela se baseia na suposição de que os indivíduos possuem três 

necessidades motivacionais básicas: autonomia, competência e relacionamento (Deci, Ryan, 

1985 apud FREDRICKS; MCCOLSKEY, 2012). 

Se as escolas oferecerem às crianças oportunidades de atender a essas três 

necessidades, os alunos ficarão mais engajados. É mais provável que a 

necessidade de relacionamento dos alunos ocorra nas salas de aula em que 

professores e colegas criam um ambiente de apoio e suporte; sua necessidade 

de autonomia é atendida quando eles sentem que têm uma escolha e quando 

são motivados por fatores internos e não externos; e sua necessidade de 

competência é atendida quando experimentam a sala de aula com a estrutura 

ideal e sentem eles podem alcançar os fins desejados (FREDRICKS; 

MCCOLSKEY, 2012, p. 765) 

 

O termo motivação aparece também como característica em duas das dimensões do 

engajamento, a afetiva e a cognitiva, em diversos autores, além de ser colocado por Reeve e 

Tseng (2011) como um constructo intimamente ligado ao engajamento agente. Estas dimensões 

são explicadas a seguir. 
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2.2.1 Dimensões do engajamento escolar 

O número de dimensões do engajamento não é consenso entre os autores que estudam 

o assunto, variando entre duas e quatro. Em sua tese, Gouveia (2009) fez um levantamento da 

literatura relacionada as definições de engajamento escolar. Ela traz este engajamento em 

conceitos bidimensionais e tridimensionais. No ponto de vista bidimensional, a autora apresenta 

as abordagens de Schaufeli e Martinez (2002) que tem foco nas dimensões cognitiva e afetiva 

e de Avenilla (2003) que trabalha nas dimensões comportamental e afetiva. Na perspectiva 

tridimensional, as dimensões analisadas são a comportamental, cognitiva e afetiva (ou 

emocional). Já o modelo com quatro dimensões foi proposto por Reeve e Tseng em 2011, que 

trouxe a importância de se entender a agência como uma dimensão separada, uma vez que 

anteriormente, várias de suas características eram inseridas nas outras dimensões, sendo, porém, 

pouco mensuradas. 

Antes da proposta de Reeve e Tseng de quatro dimensões, a perspectiva tridimensional 

era a mais estudada na literatura recente. A perspectiva tridimensional é adotada por autores 

que apresentaram revisões de literatura tanto teóricas quanto relacionadas aos instrumentos de 

mensuração do engajamento como Fredricks, Blumenfeld e Paris (2004), Veiga et al. (2012) e 

Fredricks e McColskey (2012). 

A dimensão comportamental do engajamento escolar se refere as atitudes positivas 

do estudante na sala de aula e a ausência de comportamentos inadequados (SILVEIRA; JUSTI, 

2018). Nela entram o respeito a regras, prestar atenção e estar presente nas aulas (JULIO; VAZ; 

FAGUNDES, 2011; REEVE, 2012; SILVEIRA; JUSTI, 2018). Já Fredricks et al. (2004), 

incluem nessa dimensão, além das características já mencionadas, a participação em atividades 

extra da escola, como esportes ou governança escolar. Outros estudos incluem o tempo gasto 

pelos alunos na tarefa, o esforço, a tendência a permanecer na tarefa e a propensão a iniciar as 

atividades – ações que podem ser observadas no estudante (KLEM; CONNELL, 2004; 

SILVEIRA; JUSTI, 2018), além de fatores negativos como “perturbar intencionalmente as 

aulas, ser incorreto com os professores, estar distraído durante as aulas e, ainda, faltar as aulas” 

(VEIGA, 2013, p. 446). 

O engajamento cognitivo demonstra o investimento e a valorização do estudante com 

o seu próprio aprendizado, bem como a abordagem que é utilizada para o estudo e suas formas 

de autorregulação (como o planejamento). Nessa dimensão também se inclui a percepção do 
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estudante com relação a ele mesmo, seus colegas e o ambiente escolar (REEVE, 2012; 

SILVEIRA; JUSTI, 2018; VEIGA et al., 2012). Fredricks, Blumenfeld e Paris apresentam em 

sua definição termos como investimento psicológico na aprendizagem, desejo de ir além do 

requerido, preferência por desafios, flexibilidade para a resolução de problemas e 

enfrentamento positivo ao fracasso. Os autores afirmam que essa definição se assemelha a 

constructos do estudo da motivação como a motivação para a aprendizagem de Brophy (1987), 

onde o aluno valoriza a aprendizagem, buscando conhecimento e domínio em situações de 

aprendizagem; metas de aprendizagem de Ames (1992) e Dweck e Leggett (1988), onde os 

alunos adotam metas de aprendizagem ao invés de metas de desempenho, focando no 

aprendizado, no domínio da tarefa, no entendimento e na tentativa de realizar algo desafiador; 

e motivação intrínseca de Harter (1981) onde os alunos preferem desafios e são persistentes 

quando confrontados com dificuldades (FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004). Além 

desses aspectos, Klem e Connell (2004) destacam que se inclui no engajamento cognitivo a 

compreensão dos alunos sobre o porquê de estarem realizando uma tarefa e sua importância. 

Já a dimensão afetiva, também referida como emocional ou psicológica por alguns 

autores, refere-se as reações afetivas na sala de aula, como ansiedade, interesse, tédio ou 

tristeza, bem como o sentimento de pertencimento em relação a escola e valores (FREDRICKS; 

BLUMENFELD; PARIS, 2004). Reeve (2012) ressalta que quando há engajamento afetivo se 

manifestam emoções que facilitam a realização de tarefas como interesse, curiosidade e 

entusiasmo e se ausentam as emoções que dificultam a realização de tarefas como o 

desinteresse, a raiva, a frustração, a ansiedade e o medo. Também se enquadram nessa dimensão 

as relações com os professores e colegas (VEIGA et al. 2012). Fredricks, Blumenfeld e Paris 

destacam que características como “interesse” e “valores” também aparecem nos estudos sobre 

motivação. A conceituação de interesse na motivação pressupõe que ele seja direcionado a uma 

atividade ou situação específica, enquanto na literatura sobre o engajamento o termo tende a ser 

utilizado de forma mais geral, não diferenciando o domínio ou atividade; como consequência 

disso, a fonte das reações emocionais não é clara: pode não ficar claro se o que causa emoções 

positivas em determinada situação é o conteúdo da atividade, a relação com o professor ou com 

os amigos. O trabalho teórico sobre “valores” nos estudos sobre motivação também é mais 

direcionado do que o presente no estudo do engajamento. Para Fredricks, Blumenfeld e Paris 

(2004) no campo da motivação a variável valor pode ser descrita através de quatro 

componentes: interesse (prazer na atividade), valor de realização (importância de se dar bem na 
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tarefa de confirmar aspectos da autoestima de uma pessoa), valor/importância (importância da 

tarefa para objetivos futuros) e custo (aspectos negativos de engajar na tarefa). 

Em 2011, Reeve e Tseng propuseram uma quarta dimensão para o constructo 

engajamento escolar: a agência. O engajamento agente se apresenta “quando os estudantes 

intencionalmente e proativamente tentam personalizar e enriquecer o que quer que seja 

aprendido e as condições e circunstâncias sob as quais deve ser o aprendizado”. A agência traz 

então as contribuições construtivas dos alunos nas aulas, suas iniciativas, intervenções, diálogos 

com professores, questões levantadas e sugestões feitas (REEVE, 2012; REEVE; TSENG, 

2011; SILVEIRA; JUSTI, 2018; VEIGA, 2013). Segundo Reeve e Tseng (2011), os 

pesquisadores geralmente enfatizam o fluxo direcional que os relacionamentos e as instruções 

dos professores têm no engajamento comportamental, emocional e cognitivo dos alunos durante 

as atividades, mas também reconhecem que o engajamento dos alunos reflete no estilo e nos 

comportamentos dos professores: “quando os alunos demonstram  tédio, atenção dispersa e 

pouco esforço, os professores tendem a mudar a forma como se relacionam com esses alunos 

(consciente ou inconscientemente), diminuindo seu apoio e aumentando seu controle”. Assim, 

eles justificam a importância do estudo dessa quarta dimensão para melhor entender o processo 

no qual os estudantes contribuem construtivamente nesse fluxo de informações que eles 

recebem dos professores. Assim, Reeve e Tseng (2011) apresentam cinco características 

essenciais do engajamento agente: (1) É proativo (ocorre antes ou durante, e não depois, da 

atividade); (2) é intencional (deliberado e intencional); (3) tenta enriquecer a aprendizagem 

(tornando-a mais pessoal, interessante, desafiadora ou valorizada); (4) contribui com pontos 

construtivos para o planejamento ou fluxo contínuo de instrução, para que o aluno tenha voz 

nas condições sob as quais aprende; e (5) não denota incompetência ou ineficácia do professor 

(REEVE; TSENG, 2011). 

Os autores supracitados pontuam também a relação entre o engajamento agente e a 

teoria de motivação das Necessidades Psicológicas Básicas na necessidade de autonomia, 

trazendo que o suporte da autonomia dos alunos por parte dos professores reflete positivamente 

no engajamento agente, enquanto o controle pode promover o desengajamento. 

As quatro dimensões do engajamento podem ser sintetizadas através de suas 

características principais que são apresentados na literatura, como mostra o Quadro 5: 
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Quadro 5 - Dimensões do engajamento e suas características 

Dimensão do engajamento Características 

Comportamental Respeito a regras, atenção, presença nas aulas, tempo 

gasto na tarefa, esforço, persistência 

Cognitivo Investimento e a valorização do estudante com o seu 

próprio aprendizado, abordagem utilizada para o 

estudo, formas de autorregulação (como o 

planejamento), percepção do estudante com relação a 

ele mesmo, seus colegas e o ambiente escolar, 

investimento psicológico na aprendizagem, desejo de ir 

além do requerido, preferência por desafios, 

flexibilidade para a resolução de problemas, 

enfrentamento positivo ao fracasso. 

Afetivo Ansiedade, interesse, tédio, tristeza, o sentimento de 

pertencimento em relação a escola, sentimento de 

valorização, entusiasmo, curiosidade, interesse, relação 

com os colegas e professores. 

Agente Pro atividade, contribuições construtivas, iniciativa, 

dialogo com os professores, questionamentos, 

sugestões 
Fonte: síntese da autora a partir do trabalho de Reeve e Tseng (2011) 

2.2.2  Métodos de estudo do engajamento escolar 

Fredricks e McColskey (2012) apresentaram um estudo que elenca algumas formas 

possíveis de estudar o engajamento. Estas formas são elencadas em: escalas de autorrelato, 

amostra de experiência, avaliação dos professores, entrevistas e observações. 

As escalas de autorrelato são o método mais comum para mensurar o engajamento. 

Nesse método, os estudantes recebem uma lista com itens que refletem aspectos do engajamento 

e selecionam a resposta que melhor os descreve. Esse método é mais amplamente utilizado 

devido a sua facilidade de aplicação em sala de aula, já que é possível avaliar um grande número 

de estudantes num espaço limitado de tempo e com baixo custo. Eles são efetivos 

principalmente para avaliar o engajamento afetivo e cognitivo, que são de difícil acesso por 

outros métodos. As desvantagens de utilizar esse método recaem nos estudantes os quais podem 

não responder com sinceridade, dependendo das circunstâncias da aplicação e que eles são mais 

gerais, não refletindo o engajamento em situações particulares (FREDRICKS; MCCOLSKEY, 

2012). Silveira e Justi (2018) destacam que, embora um número razoável de instrumentos com 

boas qualidades psicométricas em outros países, no Brasil são poucos os instrumentos nesse 

sentido. 
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Na amostra de experiência, os alunos utilizam um pager que emite um alerta em 

períodos determinados de tempo e, quando isso ocorre, eles precisam responder um 

questionário de autorrelato sobre o local que estão, a atividade que estão executando e seus 

níveis cognitivos. Apesar de proporcionar uma medida mais detalhada do engajamento, esse 

método possui um alto custo financeiro e de tempo, além de não necessariamente refletir bem 

as dimensões do engajamento (FREDRICKS; MCCOLSKEY, 2012). 

O terceiro método apresentado por Fredricks e McColskey (2012) é o de avaliação 

pelos professores. Nesse método, os professores preenchem um checklist ou uma escala com 

itens característicos do engajamento. Geralmente são mensurados o engajamento 

comportamental e emocional, mas existem os que tentam medir também os aspectos cognitivos. 

Esse método é vantajoso com crianças menores, que podem ter dificuldades em se autoavaliar 

ou preencher instrumentos. Já para crianças mais velhas ou adolescentes, ele pode ser utilizado 

em conjunto com as escalas de autorrelato, já que seu custo de aplicação também é baixo 

(FREDRICKS; MCCOLSKEY, 2012).  

Poucos estudos utilizam entrevistas em seu processo de avaliação do engajamento, 

segundo os autores supracitados. A vantagem desse método é de obter descrições mais 

detalhadas sobre como os alunos constroem sentidos e se relacionam com a escola, além de 

quais elementos contextuais mais os influenciam. As desvantagens vão no sentido da qualidade 

das questões e das percepções do entrevistador para conduzir as perguntas e não induzir as 

respostas. 

Observações podem ser utilizadas tanto com indivíduos específicos quanto com a sala 

de aula em geral para medir o engajamento. O observador elabora categorias predeterminada 

de comportamentos que podem estar presentes ou ausentes em um determinado período de 

tempo para ser utilizada. Para ser efetiva, a observação precisa ocorrer por um período de 

tempo, em diferentes atividades e contextos. Nesses estudos, é necessário que haja um 

conhecimento prévio claro por parte do pesquisador, para determinar o que será observado. A 

maior vantagem do método é que ele pode promover uma descrição detalhada sobre os fatores 

contextuais que propiciam diferentes níveis de engajamento. Nesse método pode-se ter uma 

dimensão clara dos aspectos comportamentais do engajamento, porem os aspectos afetivos e 

cognitivos precisam ser inferidos através do comportamento, sendo este último mais difícil de 

mensurar. As maiores desvantagens são que pode ser trabalhoso fazer a coleta de dados e que 
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ela depende das habilidades do pesquisador. A observação que pode ser utilizada para verificar 

informações coletadas através dos outros métodos (FREDRICKS; MCCOLSKEY, 2012). 

2.2.3  Relação entre contexto e engajamento 

Outra característica do engajamento escolar é que ele é influenciado por fatores 

contextuais (REEVE, 2012; VEIGA et al. 2012; BORGES; JULIO; COELHO, 2005). O 

engajamento surge da interação do sujeito com o contexto e responde as alterações nesse 

ambiente (BORGES; JULIO; COELHO, 2005). Veiga et al. (2012) explora esses fatores 

contextuais sobre três vertentes: contexto de interação com os pares, contexto do ambiente 

escolar e contexto familiar. No contexto de interação com os pares o autor traz a influência da 

relação com os colegas, a integração da turma e sentimento de inclusão/exclusão do aluno. O 

contexto escolar apresenta a organização da escola, o suporte dos professores, a promoção de 

autonomia e os elementos físicos do ambiente. Já o contexto familiar aborda as influências da 

participação da família nos processos escolares da criança, além de fatores socioculturais 

relacionados a mesma. (VEIGA et al., 2012). 

Já Fredricks et al. (2004) foca seu estudo no impacto do contexto educacional no 

engajamento, apesar de reconhecer a influência do contexto familiar. Eles apresentam cinco 

características do contexto de sala de aula que são: 

1. O suporte do professor  

2. A relação com os pares  

3. A estrutura da sala de aula  

4. O suporte a autonomia 

5. As características das tarefas  

Em seu estudo, foram considerados somente o engajamento comportamental, 

cognitivo e afetivo. 

1. Suporte do professor 

Segundo Fredricks et al. (2004), o suporte do professor mostra influência nos três tipos 

de engajamento. Esse suporte pode ser tanto acadêmico quanto interpessoal. Nos primeiros anos 

de escola, a qualidade da relação entre criança e professor foi associada ao engajamento 

comportamental, sendo que o comportamento inicial da criança também influencia em sua 

relação com o professor. Ainda sobre o engajamento comportamental, o suporte do professor é 
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relacionado a maior participação dos estudantes, diminuição de comportamentos disruptivos e 

menor probabilidade de abandono escolar. Em relação ao engajamento afetivo, o suporte do 

professor afeta o clima da sala de aula e as atitudes dos alunos. Já no engajamento cognitivo o 

suporte dos professores vem no sentido de promover atividades desafiadores e estimular a 

compreensão, criando um ambiente intelectualmente desafiador e oferecendo suporte. Para 

Heatly e Votruba-Drza (2017), o suporte dos professores pode auxiliar no engajamento de 

crianças que possuem relações conflituosas ou distantes com a família em casa. Os autores 

também afirmam que esse engajamento perdura, uma vez que crianças que possuem uma boa 

relação com os professores em seus primeiros anos de escola, se mostram mais engajados nos 

anos seguintes, quando em comparação à alunos que não apresentavam um bom 

relacionamento. 

2. Pares 

As crianças e os adolescentes tendem a se agrupar na escola com pares que possuem 

níveis semelhantes de engajamento, o que acaba por reforçar as diferenças já existentes. 

Segundo Kindermann (1993, apud FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004), crianças do 

ensino fundamental que eram inseridas em grupos com colegas que possuíam maior grau de 

engajamento, também aumentaram seu engajamento ao longo do ano escolar. Mas a maior parte 

dos estudos relacionados a influência dos pares no engajamento se relaciona a questões de 

aceitação e rejeição. A aceitação pelos pares influencia tanto em aspectos do engajamento 

afetivo, como a satisfação na escola, quanto em aspectos do engajamento comportamental, 

como o esforço e a participação. Já as crianças que são rejeitadas possuem maior risco de má 

conduta e menor participação em sala de aula, além de menor interesse na escola. Esta também 

é uma relação de reciprocidade: crianças que possuem comportamentos de má conduta 

previamente, costumam ter menos aceitação entre os pares. A rejeição pelos pares tanto na 

infância quanto na adolescência aumenta a probabilidade de o estudante desistir da escola. Em 

relação ao engajamento cognitivo, os pares influenciam positivamente quando discutem ideias, 

debatem pontos de vista e dão feedbacks uns aos outros (FREDRICKS; BLUMENFELD; 

PARIS, 2004). Para Laet et al (2015). o sentimento de aceitação social preenche uma 

necessidade da criança de proximidade e inclusão, tendo como consequência um maior 

engajamento nas atividades de aprendizagem. Outra questão de destaque ao falar de pares é o 
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bullying. Nakamoto e Schwartz (2011) trazem que quando a criança é vítima de bullying na 

escola, ela gasta uma grande quantidade de energia focando em se proteger, o que pode ter 

consequências negativas em seu engajamento com a escola. 

3. Estrutura da sala de aula 

A estrutura da sala de aula é relacionada principalmente aos engajamentos 

comportamental e afetivo (FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004). Estrutura da sala de 

aula se refere a clareza das expectativas do professor em relação ao aluno e as consequências 

da falha. Professores que tem expectativas claras com relação as atividades e respondem 

coerentemente a isso, promovem um maior engajamento comportamental nos alunos. A 

percepção dos alunos sobre as normas de trabalho demonstra ser fator positivo para o 

engajamento. 

4. Suporte a autonomia 

Presume-se que contextos que dão suporte a autonomia aumentam o engajamento, uma 

vez que estudos demonstram que ambientes com muito controle diminuem o interesse, a 

preferência por desafios e a persistência (Deci; Ryan, 1987; Grolnick; Ryan, 1987; Ryan; 

Grolnick, 1986; apud FREDRICKS; BLUMENFELD; PARIS, 2004). Salas de aula que dão 

suporte a autonomia são caracterizadas por promoverem escolhas e por maior participação na 

tomada de decisão. No ano em que o estudo foi publicado, Fredricks, Blumenfeld e Paris 

afirmaram que ainda faltavam pesquisas que explorassem melhor essa relação entre autonomia 

e engajamento. Em 2011, com o estudo do engajamento agente proposto por Reeve e Tseng, 

pode-se perceber que houve avanço na literatura nesse sentido. 

5. Características de tarefas 

As tarefas são a abordagem mais comum para o aprendizado em sala de aula, exigindo 

geralmente repetição e recuperação de conhecimentos prévios. Muitas vezes os alunos acabam 

por utilizar estratégias de memorização ao invés do entendimento do conteúdo para executá-

las. Newmann teoriza que o engajamento na aprendizagem será aprimorado nas salas de aula 

onde as tarefas (a) são autênticas; (b) proporcionam oportunidades para os alunos 

compreenderem sua concepção, execução e avaliação; (c) oferecem oportunidades de 

colaboração; (d) permitem diversas formas de talentos; e (e) proporcionam oportunidades de 
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diversão (Newmann, 1991; Newmann et al., 1992 apud FREDRICKS; BLUMENFELD; 

PARIS, 2004). 

2.3  ENGAJAMENTO COM A MÍDIA 

O engajamento com a mídia pode ser definido como “uma medida geral que descreve 

a profundidade e a natureza dos investimentos específicos de um indivíduo com o objeto” 

(ASKWITH, 2007 p. 49, N.T.). Essa definição foi proposta por Askwith (2007) em sua pesquisa 

sobre o engajamento com a televisão. O autor aponta que os estudos sobre o engajamento com 

a televisão vêm ao encontro de preservar um modelo de negócios baseado nas propagandas 

comerciais. Isso porque a indústria televisiva adotou a noção de que uma audiência mais 

engajada pode se mostrar mais valiosa do que uma audiência composta pelo grande público 

(ASKWITH, 2007).  

Askwith leva em consideração que o engajamento é um constructo complexo que pode 

refletir e atender necessidades e desejos diferentes, sendo assim, afirma que não existe uma 

fórmula para mensurá-lo em sua totalidade e nem um único tipo de engajamento que descreva 

os possíveis investimentos (financeiros, emocionais, psicológicos, sociais, intelectuais) que o 

espectador pode fazer em um objeto de mídia. Então, o engajamento geral de um espectador 

com o objeto pode ser expresso como a soma dos comportamentos, atitudes e desejos 

relacionados ao objeto da mídia. A indústria televisiva entende o engajamento do público a 

partir do seguinte processo: 

(1) O espectador decide assistir a um programa de televisão. 

(2) O visualizador está "envolvido" com o conteúdo do programa. 

(3) O visualizador fará um ou mais dos seguintes procedimentos: 

a. Assistir ao programa inteiro sem mudar de canal. 

b. Tornar-se um espectador regular e leal do programa. 

c. Ser um espectador mais atento ao assistir ao programa. 

(4) Como um bônus adicional, o espectador também pode: 

a. Tornar-se apaixonado pelo programa. 

b. Convencer outras pessoas a assistir ao programa também. 

(5) Todos os resultados possíveis listados em (3) e (4), por sua vez, beneficiam 

os anunciantes do programa, uma vez que cada um desses resultados aumenta 

as chances de o espectador ser exposto e persuadido pelo anúncio. 

(6) Além disso, por meio de um processo de transferência, os sentimentos 

positivos do espectador em relação ao programa "transbordam", tornando o 

espectador mais receptivo à publicidade exibida durante o programa. 

(ASKWITH, 2007, p.23-24) 
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O autor supracitado argumenta que as métricas para mensurar o engajamento com a 

televisão se baseiam em três abordagens: atitudes do espectador, comportamentos do espectador 

e atenção do espectador. Essa abordagem do engajamento com a mídia se aproxima das 

dimensões do engajamento escolar. Para descrever as atitudes do espectador são utilizados 

termos como “conexões emocionais”, “impressões”, “envolvimento emocional” e “atitudes”, 

que são semelhantes a dimensão afetiva no engajamento escolar. Já a dimensão comportamental 

pode ser equiparada aos comportamentos do espectador, que são caracterizados por termos 

como “persistência” (tempo que o espectador conectado a um programa) e “lealdade” (número 

de vezes que um espectador assiste a um determinado programa em um período de tempo). A 

atenção do espectador pode ser considerada um fator cognitivo e é descrita por Askwith como 

a atenção do espectador durante um programa e sua capacidade de recontar detalhes do que foi 

assistido. 

A contribuição de Askwith para a compreensão do engajamento com a mídia é a 

classificação das cinco lógicas do engajamento. Cada uma das cinco lógicas reflete um motivo 

ou desejo que pode engajar o espectador com o texto da mídia, elas não são excludentes, pelo 

contrário, já que existem relacionamentos complexos entre várias delas. 

1. Lógica do entretenimento 

A primeira lógica consiste no prazer de estar entretido. O autor a considera a mais 

simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de explicar. O desejo por entretenimento pode refletir 

motivos específicos como: escapar dos problemas, relaxar, diversão, preencher tempo livre ou 

experimentar liberação emocional. Mas para o autor, é suficiente reconhecer que o desejo de 

experimentar prazer e satisfação por meio do entretenimento está entre os motivos mais básicos 

que obrigam os espectadores a procurar e consumir conteúdo de televisão (ASKWITH, 2007). 

2. Lógica da conexão social 

Askwith apresenta a lógica da conexão social também como um dos motivos mais 

frequentes para o consumo de conteúdo midiático. A mídia pode oferecer conteúdos referentes 

a funções sociais como: visão das condições sociais de outras pessoas, identificação com o 

outro e senso de pertencimento, base para conversação e interação social, um substituto para a 

companhia na vida real, possibilidade de se conectar com familiares ou a sociedade. Ela também 

oferece um senso de pertencimento, quando espectadores compartilham uma paixão mútua por 

determinado programa, sentindo uma conexão instantânea uns com os outros. 
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3. Lógica do domínio 

O domínio é o modo de engajamento que satisfaz intelectualmente o espectador, 

quando ele entende cenas complexas, interpreta nuances e resolve desafios que um programa 

de televisão apresenta (ASKWITH, 2007). 

O domínio de um texto midiático pode variar dependendo da natureza do texto e dos 

interesses e preferencias do espectador. Ele pode ser experimentado ao se prever a resolução de 

uma sequência narrativa, adivinhar as intenções ocultas de um personagem, ao reconhecer 

referencias não explicitas ou avaliando um programa de acordo com suas habilidades 

interpretativas e analíticas do conteúdo do programa. Esse modo de engajamento fornece a 

mesma forma de prazer associada aos jogos, que é a satisfação de superar desafios. 

Segundo o autor, o tipo de narrativa é um dos aspectos que influenciam no domínio. 

Em uma narrativa episódica, cada episódio de um seriado apresenta uma introdução, 

investigação do mistério e sua resolução, sendo que o espectador ao assistir pode experimentar 

a sensação de domínio ao descobrir o desfecho do episódio (por exemplo, quem é o assassino 

em uma série de investigação policial); nestas séries os episódios não precisam ser assistidos 

em ordem. Muitas dessas séries apresentam também uma narrativa serial, que se apresenta 

como uma história paralela que pode ser acompanhada (como elementos da vida pessoal dos 

investigadores, utilizando o mesmo exemplo), assim, os espectadores podem vivenciar uma 

dose extra de domínio ao acompanhar todos os episódios em ordem. Já nas narrativas 

complexas os episódios são sequenciais e podem proporcionar um “quebra-cabeças” a ser 

resolvido, com pistas a serem encontradas; cada aspecto de uma narrativa complexa pode ser 

sujeito a análise e especulação. 

As formas de textualidade presentes na narrativa também vão influenciar na lógica do 

domínio. Na intratextualidade horizontal, uma série episódica procedural (que não precisa ser 

assistida em uma ordem pré-determinada) pode fazer referências a episódios e acontecimentos 

dela mesma, onde alguém que a acompanha atentamente pode ter uma sensação de domínio ao 

perceber a referência. Já na intertextualidade são feitas referências a outros textos e séries. A 

intratextualidade vertical funciona com a transmídia (conteúdos relacionados em diferentes 

mídias que podem se complementar). Já a extratextualidade é o domínio que vai além do texto 

da mídia, seja por ter domínio sobre a produção de uma série, sobre os artistas que nela atuam, 

que ajudam a criar interpretações sobre a narrativa. 
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4. Lógica da imersão 

Askwith define imersão como um conceito metafórico que deriva de estar submerso 

em água. Como forma de engajamento, ele se baseia no desejo imaginário ou psicológico de 

estar “incluído” na narrativa. Na literatura os motivos para se desejar a imersão estão 

relacionados a querer fugir de uma realidade banal, ao desejo de vivenciar novas experiências, 

estar em lugares onde nunca se esteve e fazer coisas que nunca fez. É um engajamento que 

envolve a imaginação. A imersão pode ocorrer de forma textual e extratextual. 

Na imersão textual o espectador deseja estar completamente familiarizado com o texto 

da mídia, se sentir familiarizado com seus detalhes e “acreditar” naquilo como se fosse real. A 

natureza das séries de televisão pode proporcionar essa sensação de imersão uma vez que os 

produtores constroem mundos e narrativas que prendem o espectador, muitas vezes por anos. 

Já na imersão extratextual, o desejo aparece em direção a vivenciar o processo de produção, se 

sentir familiar em relação aos lugares envolvidos, aos atores e detalhes que geralmente só estão 

disponíveis para um pequeno grupo de pessoas que participa dessa produção. Cenas de making 

of, comentários de episódios e erros de gravação são a forma mais simples de promover esse 

tipo de engajamento, já que gera uma sensação de estar “próximo” dos bastidores.  

5. Lógica da identificação 

Segundo Askwith, a lógica da identificação pode funcionar de duas maneiras. A 

primeira delas é a auto identificação, que elabora ou reafirma uma identidade pessoal e outra é 

a identificação social, que é como o indivíduo se percebe como parte de um grupo. 

Na autoidentificação o programa de televisão pode reforçar valores pessoais, oferecer 

novos modos de comportamento, encorajar os espectadores a se identificarem com um 

personagem e oferecer insights sobre sua própria personalidade, valores e identidade. Os 

espectadores podem relacionar suas vidas a de um personagem, ser influenciados em relação a 

aparência ou as ambições do mesmo. Eles podem se sentir validados, uma vez que se 

identificam com os valores do personagem ou se emancipar, assumindo a atuação como um 

personagem, como em um jogo de RPG. Já na identificação social aparece o desejo de consumir 

produtos de marca e colecionáveis, para poder expressar sua afiliação a um determinado show. 
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2.4  ENVOLVIMENTO COM A MÍDIA  

O envolvimento com a mídia é definido por Eichner (2014) como a intensidade e 

amplitude da participação em processos de recepção na relação com a mídia. Consiste na soma 

das atividades perceptivas, cognitivas, emocionais e conativas que alinham o destinatário ao 

texto da mídia. Para a autora o envolvimento não é somente determinado pelo processo de 

recepção e disposição do receptor, mas também pela midialidade, sua textualidade e pela 

situação. 

Os conceitos de envolvimento e engajamento com a mídia podem parecer muito 

semelhantes em um primeiro olhar, principalmente por terem características em comum. 

Ambos trabalham a participação do usuário, mas em níveis diferentes. Enquanto no 

envolvimento a participação se dá nos processos de recepção, no engajamento a participação 

está relacionada ao investimento do usuário com o objeto. Por exemplo, um baixo nível de 

envolvimento se refere a um olhar distanciado e analítico, enquanto um alto nível se relaciona 

a processos cognitivos e emocionais. Já no engajamento, tanto o processo analítico quanto a 

proximidade com o objeto da mídia podem caracterizar um alto engajamento porque irá 

depender do quanto o usuário está investido com o objeto (Wirth, 2006 apud EICHNER, 2014). 

Segundo Eichner, o envolvimento é considerado um processo de recepção da mídia 

em duas etapas, incorporando a ação da mídia na vida cotidiana. Os usuários com suas 

características socioculturais e suas disposições individuais (idade, gênero, conhecimento, 

recursos, aspectos econômicos) apropriam-se do texto da mídia, que consiste em atributos 

específicos da mídia e aspectos textuais. Na primeira etapa há o reconhecimento do texto da 

mídia como texto base no acesso aos esquemas nos “clusters de conhecimento”. Assim se dá o 

reconhecimento do texto e a atitude emocional é constituída. Na segunda etapa, as percepções 

iniciais do texto são alinhadas num processo de seleção/interpretação, resultando na 

apropriação. As características supracitadas do usuário influenciam nos processos de dar 

sentido a mídia e no grau de envolvimento com a mesma. 

Eichner, criou seu modelo de envolvimento com a mídia (Figura 2) identificando 

modos específicos de envolvimento, onde no centro estão os modos com maior envolvimento 

e nas bordas os de menor envolvimento. Esses modos são: imersão/presença, com o 

personagem, lúdico, empolgação, espetáculo, analise, inspiração, habitual e agência. 
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Figura 2 - Modelo de envolvimento com a mídia 

 

Fonte: adaptado pela autora a partir de Eichner, 2014 

 Imersão e presença 

Eichner (2014) traz que a imersão é um conceito amplamente utilizado para descrever 

o envolvimento geral do receptor com o texto. É um envolvimento “profundo e divertido”, onde 

“o resto do mundo é esquecido”; a imersão não é uma atividade passiva, pois os níveis 

cognitivos e emocionais estão ativos no processo. Como exemplos de mídias imersivas temos 

os livros e filmes, onde o usuário da mídia é transportado para o universo ficcional da história. 

Já a presença é conceituada como o sentimento subjetivo de “estar lá”, em um universo 

ficcional ou virtual. A presença pode ser dividida em duas dimensões: a vivacidade é a 

capacidade da tecnologia de produzir um ambiente mediado rico sensorialmente; a 

interatividade refere-se ao grau ao qual os usuários podem influenciar a forma ou o conteúdo 

do ambiente midiático (Steuer, 1992, apud EICHNER, 2014).  

A imersão e a presença se referem ao mesmo fenômeno: o processo mental de estar 

inserido em uma história. Esses conceitos nos ajudam a perceber como agentes em um mundo 

virtual ou fictício. 
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 Com o personagem 

O envolvimento com o personagem pode acontecer através da identificação, que é um 

processo psicológico que visa uma relação de empatia, onde o usuário da mídia ocupa a posição 

de um personagem, o que o leva a compreender as motivações do mesmo e sentir como se os 

eventos da mídia estivessem acontecendo consigo. A identificação leva a uma sensação de 

intimidade e conexão emocional com o personagem (EICHNER, 2014). 

A identificação tem origem na infância, onde estabelece o vínculo emocional entre a 

criança e os outros, facilitando a aprendizagem e a comunicação, através da imitação, sendo um 

processo imaginário que envolve atividades cognitivas e emocionais. Assim, o texto da mídia 

pode oferecer elementos que provoquem essa identificação por parte do usuário, seja através de 

semelhanças físicas como gênero, faixa etária e etnia ou através de comportamentos, atitudes e 

valores. 

Segundo Eichner (2014), outra forma de envolvimento com o personagem seria através 

da proximidade, onde o usuário não se coloca no lugar do personagem, mas como alguém 

próximo a ele. Nesse processo o usuário pode temer pelo protagonista, torcer por ele, ter 

curiosidade sobre como ele irá proceder na trama. 

Há também a interação parasocial com o personagem. Ela ocorre principalmente em 

programas de televisão e telejornais, onde o apresentador conversa diretamente com o público, 

criando a sensação de uma interação social e de intimidade, que gera uma ilusão de relação 

pessoal. Apesar de a diferenciação entre essa interação e a interação real ser obvia, já que é um 

processo unidirecional, ela cria essa sensação de proximidade através de um processo 

imaginativo (EICHNER, 2014). 

 Lúdico 

O envolvimento lúdico é uma forma específica do play.  O play é uma ação social e, 

na brincadeira envolve o processo de “como seria se” e “vamos imaginar”, no envolvimento 

lúdico ele aparece com regras a serem exploradas e apropriadas. Nele estão inseridos os 

processos de tomada de decisão, motivação e planejamento, para que os usuários consigam 

seguir a hierarquia de objetivos propostos por eles ou por terceiros. O envolvimento lúdico 

também é caracterizado por recompensas, sejam elas externas ou internas (EICHNER, 2014). 
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Eichner (2014) apresenta que outra característica do envolvimento lúdico é a 

compreensão narrativa que ele dispõe para o processamento de informação, que pode ir para 

uma perspectiva egocêntrica de auto experiência (jogos mentais) ou em uma direção 

exploratória (ambientes virtuais). O usuário se faz agente através de suas capacidades em tomar 

decisões corretas em um jogo, dar um palpite correto ou através da complexidade de uma 

narrativa mental, ficando em segundo plano o curso dos eventos e o destino dos personagens.  

 Empolgação ou emocional 

Atividades emocionais são essenciais no processo de recepção e de criação de 

significado e em combinação com a estruturação do conhecimento, elas constituem este modo 

de envolvimento com a mídia. Estruturas estético-formais especificas e decisões influenciam 

particulares formas de emoção – Eichner (2014) cita como por exemplo um filme de terror, 

onde a estética apresentada e as tomadas de decisão ditam o clima da narrativa, provocando 

emoções que dominam a experiência com a mídia. 

Há uma diferenciação entre sentimentos e expectativas, que estão presentes em 

qualquer envolvimento com a mídia, e emoção. A emoção é entendida como uma qualidade 

situacional, provocada em experiências significativas anteriores, sendo sempre relacionada a 

realidade social do indivíduo (EICHNER, 2014). 

 Espetáculo 

Pode ser caracterizado como o domínio visual em detrimento da narrativa ou 'tensão' 

entre a dimensão narrativa e a dimensão visual, ou seja, entre a identificação com os 

personagens e os prazeres envolvidos em olhar as imagens. O envolvimento através de 

espetáculo se faz importante nos jogos de videogame, onde a qualidade gráfica e os efeitos 

especiais podem ajudar na percepção do espaço, dar suporte a narrativa, aumentando a 

interatividade e auxiliando na agência. O espetáculo também ocorre em produções 

cinematográficas, quando a experiência do prazer de ver o filme por sua qualidade gráfica 

supera a narrativa apresentada (EICHNER, 2014). 

 Análise 

O modo de analise envolve uma postura de distanciamento, o usuário é colocado como 

observador e não como participante da ação. Em um filme, a análise pode ocorrer a partir do 

interesse em quesitos técnicos: atuação, estrutura do filme, estética, produção, direção, dentre 
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outros. A análise pode ser dividida entre os aspectos do modo de produção, que reflete sobre a 

criação do texto de mídia, ou a imersão extratextual, que oferece o prazer de admirar os artefatos 

da mídia (EICHNER, 2014). 

 Inspiração 

Segundo Eichner (2014) a mídia está incorporada na vida cotidiana e se utiliza de 

experiências e conhecimentos prévios para que o usuário possa lhe atribuir significado. O 

modo de inspiração se refere a estratégia de obter novas ideias ou aprender alguma coisa através 

do uso da mídia, indo além dessa atribuição de significado. 

 Habitual 

Enquanto a maioria dos modos de envolvimento necessita de uma atenção direcionada 

ou intenção, o envolvimento habitual (junto com o espetáculo e o emocional) não é intencional 

nem direcionado. Ele é o modo de envolvimento condicionado pela rotina (individual) e pelos 

rituais (coletivo), eximindo as pessoas de tomarem decisões conscientes e do controle de ações 

cotidianas. Nas mídias, a programação da televisão é organizada na rotina das pessoas – tendo 

programas direcionados ao público esperado em cada parte do dia (EICHNER, 2014). 

 Agência 

Por fim, o modo de envolvimento com a mídia central trabalhado por Eichner (2014) 

é a agência. A agência pode ser definida como a habilidade geral de realizar ações, partindo do 

fato de que “poderia ter sido feito diferente”, ou seja, é uma ação intencional, ocasionada pela 

situação e que possui algum significado. Em outras palavras, agência pode ser definida como o 

sentimento de ser agente, de estar apto a agir, fazer a diferença e influenciar de forma 

significativa. 

No estudo das mídias, a agência tem sido trabalhada em filmes, jogos e televisão. Nos 

filmes foram identificadas atividades gerais de play, play cognitivo e controle passivo, nos 

diversos significados possíveis em narrativas complexas. Na televisão, a participação do 

público em cenários de jogos, tecnologias interativas e o modo de recepção em ambientes 

transmídia são considerados compatíveis com a agência. Já nos jogos a agência aparece como 

um caminho de progresso orientado a objetivos no decorrer dos eventos. Além disso, há um 

ramo de pesquisa que envolve a agência em um nível de meta-jogo, indo além da experiência 
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de jogo, através das atividades de fãs, que é chamada de agência coletiva. No centro de muitas 

abordagens sobre a agência estão os conceitos de auto eficácia (influência causal direta em uma 

situação com feedbacks), controle e fluxo (EICHNER, 2014). 

Para a autora, a participação pode ser considerada como um aspecto que permite a 

agência. Ela se tornou popular nos estúdios de televisão, na era pré internet, descrevendo um 

modo de recepção específico para os fãs. Na era da Web 2.0 e da convergência de mídias, a 

participação se torna uma chave central na recepção de mídia. As tecnologias online facilitam 

a formação de comunidades e permitem uma formação de conhecimento conglomerado, que 

permite a agência coletiva. Esse modo participativo de recepção oferece um envolvimento 

continuo com o texto, onde é possível reformular, reler e adicionar algo novo a ele, misturando 

uma proximidade com uma distância crítica. Os fãs obtêm um alto grau de agência, pois podem 

controlar a mídia através da visualização repetida, câmera lenta, discussão de detalhes e podem 

produzir fan arts e fanfics, relacionadas ao texto, mas que saem do controle da produção 

original. 

O engajamento é muitas vezes utilizado em conjunto com a participação dentro do 

estudo da agência, sendo definido como o envolvimento com a mídia aprimorado pela 

participação dos fãs em diversas plataformas. Ele consiste nas atitudes e necessidades do 

usuário em relação ao texto da mídia como o consumo de conteúdo e produtos relacionados, a 

participação em atividades e interações, identificação com aspectos do texto – tanto em si como 

em outros e as motivações (EICHNER, 2014). 

2.5  SÍNTESE DO CAPITULO 

Para a revisão da literatura foram levantados estudos referentes a conceituação de 

mídias, sua caracterização e classificação. Este levantamento é fundamental para a identificação 

das mídias presentes na sala de aula, apresentadas no Capítulo 3 e posterior construção da 

estrutura midiática da sala de aula, a ser discutida no Capítulo 4. 

Nesta dissertação, o entendimento de “mídia” é o mesmo apresentado na definição de 

Elleström como o que está entre o emissor e o receptor (que intermedia), no processo de 

comunicação, sendo que a comunicação ocorre quando há a transferência de uma informação 

(mensagem) entre o emissor e o receptor através de um canal. As mídias podem se comportar 

como um suporte para a informação, com dupla função como veículo e canal ou formar um 
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sistema mediador completo e podem ser constituídas através de agentes humanos ou 

tecnológicos. 

As classificações conceituais são importantes para que se possam identificar quais são 

as mídias da sala de aula. Assim, são apresentadas as características da classificação das mídias 

em: primárias, secundárias ou terciárias (BAITELLO, 2001); as modalidades das mídias que 

são material, sensorial, espaço-temporal e semiótica (ELLESTRÖM, 2017); e ativas e passivas 

(PERASSI; RODRIGUES, 2011). 

Para se estabelecer a relação entre as mídias e o engajamento escolar, é necessário 

também entender o que é engajamento escolar. Para isso, foram levantadas as definições 

conceituais dos principais autores que trabalham com o tema, a partir de uma revisão narrativa 

e também foram explorados quais os temas que estão sendo trabalhados na área através de uma 

revisão sistemática integrativa da literatura. 

O engajamento escolar é o grau de envolvimento do aluno com as atividades escolares, 

sendo multidimensional e influenciado pelo contexto. Para esta dissertação, está sendo utilizada 

a perspectiva de Reeve e Tseng (2011), que trabalha o engajamento a partir de quatro 

dimensões: comportamental, cognitiva, afetiva e agência, que foram sintetizadas no Quadro 5, 

porém a dimensão cognitiva não será abordada, uma vez que ela não é passível de identificada 

através de observações. 

Para entender o conceito de engajamento se faz necessário estabelecer uma diferença 

em relação ao constructo motivação. A motivação pode ser entendida como uma questão interna 

do indivíduo, apresentando as razões para um comportamento. Ela segue um continuum indo 

desde sua ausência (amotivação ou desmotivação), passando por quatro tipos de motivação 

extrínseca (onde há regulação externa) e indo até a motivação intrínseca, onde a atividade é um 

fim em si mesma. Esse continuum trabalha a qualidade da motivação de um indivíduo, indo de 

um grau de menos autonomia para um de mais autonomia. Enquanto isso, o engajamento 

representa sempre uma interação do indivíduo com o contexto, uma vez que é necessário se 

engajar em algo. No caso do engajamento escolar, os contextos explorados no levantamento da 

literatura foram o suporte do professor, a relação com os pares, a estrutura da sala de aula, o 

suporte a autonomia e as características das tarefas. 

A motivação aparece como uma das características do engajamento em duas 

dimensões: a cognitiva e a afetiva, sendo que em um alto engajamento cognitivo pode-se 
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identificar aspectos das duas formas de motivação mais autônomas (motivação extrínseca por 

regulação integrada e motivação intrínseca) enquanto na dimensão afetiva aparecem 

características das três formas de motivação extrínseca menos autônomas (por regulação 

identificada, por regulação introjetada e por regulação externa).  

Outra questão importante quando trabalhamos o engajamento escolar é identificar os 

seus métodos de estudo. Assim, foram apresentadas as características de cada um destes 

métodos, que são as escalas de autorrelato, amostra de experiência, avaliação dos professores, 

entrevistas e observações. Cada um deles foi explorado a partir dos recursos necessários, suas 

vantagens e desvantagens.  Para o presente trabalho o método adotado é o de observação, devido 

a relação entre a faixa etária das crianças e os objetivos da pesquisa. 

Uma vez que o foco do engajamento escolar está em um olhar para as crianças, se 

mostrou importante pesquisar também o engajamento com a mídia. Na pesquisa de Askwith 

sobre o engajamento com a televisão, ele estabelece uma relação entre o agente humano 

(espectador) e a mídia (televisão e seus programas). Pensar nessa relação é importante para criar 

uma relação entre as mídias e o engajamento escolar e entender como as crianças se envolvem 

com as mídias dentro da sala de aula. 
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3 ESTUDO DE CASO 

A partir da revisão de literatura, foram encontrados os conceitos que permeiam o 

estudo das mídias e do engajamento escolar. Para relacionar esses dados, de modo a 

compreender a relação entre essas duas teorias se fez necessária uma pesquisa de campo, cujo 

o método de pesquisa utilizado foi o estudo de caso.  

A escolha do local onde realizar a pesquisa se deu pela facilitação do acesso, uma vez 

que o Colégio de Aplicação recebe alunos para atividades de pesquisa, estágio e extensão. Foi 

realizada uma reunião com a coordenadora de pesquisa e extensão do Colégio, onde foi 

apresentado o projeto e recebido o aceite da instituição para a submissão do projeto ao Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da Universidade, onde obteve parecer 

favorável. Sua aprovação está registrada na Plataforma Brasil sob o número CAAE 1 

10427319.1.0000.0121. 

O grupo pesquisado foi uma turma de primeiro ano do ensino fundamental. A escolha 

da turma se deu pelo interesse em observar a inserção da criança no ambiente escolar, já que 

esta é uma fase de adaptação, uma vez que ela sai da educação infantil, que proporciona formas 

de aprendizagem lúdicas para um ambiente mais estruturado. Essa adaptação é feita de forma 

gradual, sendo que no primeiro ano ainda há a presença de atividades mais lúdicas como 

momentos específicos para brincadeira em alternância com momentos de atividades mais 

formais, o proporciona um ambiente com maior número de mídias a ser observado. Além disso, 

Veiga et al. (2012) afirmam que o engajamento escolar tende a diminuir com o passar dos anos 

escolares, o que implica que nos primeiros anos os alunos estão mais engajados, trazendo uma 

maior possibilidade de observação das características do engajamento com o uso das mídias.  

O nível de engajamento dos alunos não foi mensurado a partir de escalas ou 

instrumentos pré-existentes, mesmo porque os estudantes ainda estão em processo de 

alfabetização. Foi utilizada como perspectiva teórica para a observação do engajamento a teoria 

de quatro fatores de engajamento escolar, proposta por Reeve (2011) e validada por Veiga 

(2013) que é composta por: engajamento comportamental, engajamento cognitivo, engajamento 

afetivo e engajamento agente. Os autores supracitados definem as características observáveis 

de cada um dos fatores de engajamento, que serão utilizadas na pesquisa. Os fatores de 

engajamento possíveis de serem observados neste contexto do campo escolhido foram o 
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comportamental, afetivo e agente, uma vez que o cognitivo tem características mais internas, 

que precisariam ser levantadas através da aplicação de instrumento, questionário ou entrevista 

O início das observações se deu no dia 14 de maio de 2019, onde a pesquisadora 

acompanhou as aulas dos alunos durante o período aproximado de um mês, nas segundas, terças 

e quartas-feiras (e em uma sexta-feira, para observar a aula de artes). O cronograma de 

acompanhamento da turma pode ser visto no Quadro 6: 

 

Quadro 6 - dias de observação 

Mês Dias 

Maio 14 20 21 22 24 27 28 29 

Junho 03 04 05 11 12 17 18  

Fonte: a autora. 

No primeiro dia de observação, a professora apresentou a pesquisadora aos alunos e 

depois as aulas seguiram normalmente, com a pesquisadora sentando ao fundo da sala. Foram 

entregues os termos de consentimento livre e esclarecido a professora para que a mesma 

assinasse e enviasse aos pais dos alunos. Neste primeiro dia, o foco da observação foi na 

disposição do ambiente, objetos presentes na sala, organização dos alunos e na coleta de outros 

dados de rotina. A partir disso, foi feito um desenho da sala com a descrição do ambiente no 

diário de campo (Figura 3), bem como anotações referentes ao número de crianças e proporção 

entre meninos e meninas. Também foi levantada, a partir de conversa com a professora, qual 

era a rotina semanal das crianças, a ser representada no Quadro 7. Foram destacados os 

momentos das observações que serão discutidos neste trabalho. 

Quadro 7 - Rotina da semana 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Hora na 

biblioteca 

Educação geral Libras Educação geral Educação geral 

Educação geral Educação geral Literatura Oral Educação geral Educação geral 

Recreio Recreio Recreio Recreio Recreio 

Educação Física Educação geral Educação geral Educação física Artes 

Educação geral Brinquedoteca Educação geral Educação física Artes 

Hora do 

brinquedo 

Brinquedoteca Educação geral Hora do 

brinquedo 

Artes 

Fonte: a autora. 
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Cada dia de observação foi estruturado com o objetivo de coletar dados sobre a rotina 

das crianças, as mídias utilizadas e/ou comportamentos relacionados ao engajamento. A 

pesquisadora chegava na sala todos os dias no horário de início da aula, sentava em uma mesa 

que fica localizada no fundo da sala e iniciava as observações e anotações. Os registros foram 

anotados em um diário de campo (Figura 3 e Figura 4). Foram anotadas de forma descritiva 

todas as atividades realizadas durante o período, tomando o cuidado de anotar também quais 

eram os objetos utilizados na realização de cada atividade, qual a disposição das crianças no 

ambiente e quais os comportamentos que elas manifestavam. 

 Nas primeiras semanas, o foco das observações foi nas rotinas de sala de aula, nas 

mídias que estavam sendo utilizadas e no comportamento dos alunos no geral. Já nas duas 

últimas semanas, o foco foi em observar os comportamentos relacionados ao engajamento 

escolar levantados na literatura. Assim, foram levantadas informações como a descrição da 

atividade realizada, ordem no dia, qual a mídia utilizada, comportamento das crianças (agitado, 

calmo etc.), comportamentos dos corpos, como posição espacial e proximidade. 
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Figura 3 - imagens do diário de campo: primeiro dia de observação 

Fonte: a autora 
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Figura 4 - outras fotos do diário de campo 

  

Fonte: A autora. 

 

Também foram feitos registros fotográficos do espaço físico para serem utilizados na 

análise (Figura 5). Esses registros serviram para a análise do espaço ocupado, as mídias passivas 

presentes na sala de aula (como os cartazes, por exemplo) e a disposição dos alunos através da 

posição das mesas. Não foram realizados registros fotográficos em momentos nos quais os 

alunos estavam presentes, para a preservação de suas identidades. 
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Figura 5 - Exemplo de fotos tiradas durante o estudo de caso 

  

  

Fonte: a autora 

A turma observada contava com vinte alunos matriculados, onze meninas e nove 

meninos, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista, que tinha suas atividades 

próprias desenvolvidas em conjunto com a professora de educação especial, mas na sala de aula 

e em interação com os colegas. Os alunos estavam na faixa etária entre 6 e 7 anos de idade e 

possuíam diferentes níveis de alfabetização, segundo relatado pela professora durante uma 

conversa. 

3.1  O LOCAL – COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

O Colégio de Aplicação da UFSC está localizado dentro do Campus Universitário da 

Trindade e é uma escola experimental, criada com o objetivo de servir de campo de estágio de 

prática docente, para alunos de cursos de licenciatura e educação. O colégio segue a mesma 

política educacional da Universidade, que se baseia nos pilares de ensino, pesquisa e extensão. 

Desde 1992, a escola conta com três turmas para cada série de ensino, que vai do primeiro ano 
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do ensino fundamental ao terceiro ano do ensino médio, sendo que o ingresso dos alunos é 

realizado através de sorteio, aberto a comunidade.  

O espaço físico do Colégio é amplo, possuindo além das salas de aula, biblioteca, 

brinquedoteca, sala de música, sala de teatro, sala de artes plásticas, sala de contação de 

histórias, sala de informática, auditório, quadras de esporte, parquinho, refeitório, horta e pátio 

amplo. Todas as salas de aula possuem quadro branco, um computador, projetor e ar 

condicionado. A escola conta também com profissionais do Serviço Social, Psicologia, 

Fonoaudiologia, Enfermagem e Nutrição (para a organização do cardápio escolar), além de 

possuir uma proposta de educação inclusiva, contando com professores de educação especial e 

de libras. 

No primeiro ano do ensino fundamental, os alunos têm aulas de Educação Geral 

(Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza, Integração Social (Geografia\ 

História)), Educação Física, Artes – que se divide entre artes plásticas, artes cênicas e música, 

Literatura Oral e Libras. Cada turma possui então sua professora de Educação Geral, que é 

quem acompanha os alunos no dia-a-dia, um ou mais bolsistas, que são alunos da Universidade 

em estágio e auxiliam os professores, e a professora de educação especial – que acompanha o 

(s) aluno (s) que possuem alguma deficiência. As outras disciplinas possuem professores 

específicos, que dão aulas para várias turmas. As aulas de artes são em conjunto, com todos os 

alunos da mesma série de ensino, que são divididos nas três modalidades propostas. 

3.2  ESTRUTURA DA TURMA OBSERVADA 

Na sala de aula da turma observada as carteiras estavam sempre organizadas de modo 

a que os alunos sentassem em duplas ou grupos. Além dos itens básicos de todas as salas, esta 

contava com um armário com brinquedos, um armário com materiais para serem utilizados em 

atividades (lápis de cor, folhas em branco, réguas, massa de modelar), um armário com livros, 

um tapete com puff e diversos cartazes de atividades fixados nas paredes. 

As aulas sempre seguiam uma rotina, conforme o dia da semana e a professora fazia o 

registro dessa rotina através de uma “Pauta” (Figura 6), escrita no quadro no início de cada aula. 

Algumas atividades eram feitas diariamente como o sorteio de um aluno para ser o ajudante do 

dia, o momento da música, o registro da data no calendário e a realização de alguma atividade 
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pedagógica. Já outras atividades variavam dependendo do dia da semana, como a hora do 

brinquedo ou da biblioteca e as aulas ministradas por outros professores.  

 

Figura 6 - Pauta da aula 

 

Fonte: a autora 

O foco das observações foram as aulas de Educação Geral, por isso as aulas de outros 

professores estão relatadas aqui como atividades, apesar de cada uma apresentar suas 

especificidades. A professora de Educação Geral é aqui referida somente como professora, 

enquanto os outros professores são referenciados a partir da disciplina pela qual são 

responsáveis. Apesar de listadas a seguir, as aulas ministradas por outros professores não serão 

analisadas posteriormente, sendo descritas somente com a finalidade de contextualizar a 

organização da turma. Assim, as atividades realizadas durante o período das observações são 

listadas a seguir, sendo grifadas as informações sobre os agentes e tipo da mídia. Esses grifos 

serão utilizados para guiar a seleção das informações relevantes na construção da estrutura 

midiática. 
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 Música: no início de cada aula, a professora realiza atividades com música. 

São utilizados dois formatos para isso: cantiga de roda e vídeos com música. 

o Cantiga de roda: A professora propõe uma ou mais cantigas de roda para as 

crianças. Em uma dessas músicas sempre há a participação de alunos, que 

são chamados pelo nome em ordem alfabética, sendo três crianças por dia 

(exemplo: a canoa virou). Quando há aniversariante no dia, nesse momento 

também se canta parabéns. 

o Música com videoclipe: A professora coloca algumas músicas educativas 

no Youtube, utilizando o projetor da sala. Geralmente as músicas são 

relacionadas ao tema da aula (se vão trabalhar o alfabeto, a música é sobre 

letras, se vão trabalhar números, um vídeo sobre números). Ela coloca 

também algumas músicas pedidas pelos alunos ao final. 

 

 Ajudante do dia: todos os dias é feito o sorteio de um aluno para ajudar a 

professora em algumas atividades do dia a dia, como distribuir folhas, pegar 

coisas para a professora e pintar o dia no calendário. Os nomes das crianças 

ficam em papéis dentro de uma latinha e toda vez que uma pessoa é escolhida 

seu nome não é colocado de volta, para a mesma criança não seja ajudante duas 

vezes antes de todos irem. Ao final todos os nomes são colocados de volta e o 

ciclo se reinicia. 

 

 Calendário: na sala há um calendário mensal grande, que é trabalhado 

diariamente com os alunos. A professora pega o calendário e faz algumas 

perguntas como: “que dia é hoje? ”, “qual o dia da semana? ”, “em que mês 

estamos? ”, “qual foi o mês anterior? ”, “qual o próximo mês? ”. Nas segundas-

feiras ou posteriormente a dias sem aula ela também faz algumas perguntas 

sobre os dias anteriores. Depois disso, o ajudante do dia pinta o quadrado 

correspondente ao dia. (Figura 7). 
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Figura 7 - Calendário 

 

Fonte: a autora 

 

 Pauta: a professora anota no quadro quais serão as atividades do dia e vai 

marcando conforme elas são realizadas. No início, ela fazia somente 

perguntando aos alunos quais seriam as atividades e depois a participação deles 

foi aumentando: deixando lacunas em branco nas palavras e perguntando qual 

a letra que estava faltando e depois os convidando para ir escrever no quadro 

(ver em Figura 5). 

 

 Folha de atividades: são atividades didáticas, com um tema especifico, 

realizadas durante a aula. A professora entrega as atividades em folhas 

impressas. São atividades relacionadas a alfabetização ou números, com campo 

para nome e data, enunciado da atividade e geralmente algumas ilustrações 

relacionadas. A professora distribui as folhas, explica como será a atividade e 

vai passando nas mesas para auxiliar quem tem dificuldade. Os alunos que 

acabam primeiro são instruídos a pintar as ilustrações da folha. Ao fim é feita 

a correção no quadro com a participação dos alunos. 
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 Vídeo/filme: é um recurso utilizado para ilustrar alguns temas. Por exemplo, 

em uma visita dos dentistas, em que a turma foi dividida em dois grupos para 

escovar os dentes, a professora colocou para os alunos um vídeo sobre higiene 

bucal; em outro momento, a professora fez com os alunos a leitura do livro “O 

pequeno príncipe” e levou depois o filme para que eles assistissem. Essas 

atividades são realizadas utilizando o projetor presente na sala de aula. 

 

 Hora do brinquedo: é uma atividade realizada em sala de aula, onde os alunos 

podem brincar, conversar, desenhar ou fazer atividades que queiram dentro da 

sala. Na sala há um armário com diversos brinquedos, massinha de modelar, 

lápis de cor e folhas brancas. Os alunos também podem trazer seus brinquedos 

de casa se quiserem. 

 

 Hora da biblioteca: uma vez por semana os alunos têm um horário na 

biblioteca. Lá eles vão para uma sala com livros infantis, onde a professora 

escolhe uma história para ler para eles, que ficam sentados no chão ao redor 

dela. Depois da leitura, eles podem pegar livros emprestados para levar para 

casa, que são devolvidos na semana seguinte. (Figura 8) 
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Figura 8 – Biblioteca 

 

Fonte: a autora 

 Cartazes: em algumas atividades, a professora faz a confecção de um cartaz 

com cartolina ou papel pardo para fixar na parede da sala. Assim, nas paredes 

há fixado o alfabeto, o alfabeto em libras, números de 1 a 100, datas dos 

aniversários, dentre outros. 

 

 Brinquedoteca: é um espaço lúdico do colégio, onde cada turma tem um 

horário fixo. O ambiente possui diversos brinquedos, jogos, fantasias e 

videogames. Os alunos inicialmente sentam em roda em um local pré-

determinado onde são vistas as regras do local, passadas pelo bolsista do 

espaço. Em seguida ele autoriza as crianças a irem brincar. 

As próximas atividades listadas não foram consideradas na construção da estrutura 

midiática da sala de aula porque foram realizadas por diferentes professores. 

 Relaxamento: é realizado após o recreio ou a educação física. A professora 

coloca uma música relaxante, os alunos são instruídos a sentarem em seus 

lugares e ficarem de cabeça baixa e três crianças (uma em cada fileira de 

alunos) fazem massagem nos ombros dos colegas. 
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 Educação física: ocorre duas vezes por semana e é uma aula que possui uma 

professora da área. Geralmente ocorre no pátio ou nas quadras. A professora 

de educação física vai buscar os alunos na sala, explica qual vai ser a atividade 

que eles irão fazer no dia e o que eles irão estar exercitando nela. Ao final, ela 

leva os alunos de volta para sala e faz um relaxamento. 

 

 Literatura oral: no colégio existe uma sala de literatura, com tapete e almofadas 

no chão, onde os alunos sentam em roda. A professora de literatura conta uma 

história, mas não em forma de leitura como é feito na biblioteca. Ela utiliza 

instrumentos musicais e outros recursos para tornar a atividade mais interativa. 

A atividade acontece uma vez por semana. 

 

 Libras: é uma aula ministrada por um professor de libras e uma interprete. Ele 

passa o alfabeto e os números de 1 a 10 em libras com as crianças, ensina 

palavras e faz algumas atividades em folha. 

 

 Artes: é realizada em três modalidades: artes cênicas, artes plásticas e música, 

cada uma delas com um professor e em uma sala especifica. Os alunos de todos 

os primeiros anos fazem as aulas juntos, mas divididos três em grupos, um para 

cada uma dessas modalidades. Os professores de artes vão até as salas e buscam 

os alunos para levar para a sala especifica. 

 

3.3  SÍNTESE DO CAPITULO  

Neste capitulo foi feita a descrição do estudo de caso. Inicialmente foi realizada a 

escolha do local e do grupo a ser pesquisado, para em seguida, estabelecer o contato com o 

local e realizar os procedimentos éticos necessários para a inserção no campo. Assim, foi 
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escolhida uma turma de primeiro ano no Colégio de Aplicação da UFSC e o projeto foi 

apresentado a coordenadora de estágios do colégio para, em seguida, ser enviada para a 

apreciação do CEPSH, no qual obteve parecer positivo. 

Os dados foram coletados a partir de observações e registrados em um diário de campo. 

Não se pretendia fazer qualquer tipo de intervenção com os alunos e nem aplicação de 

instrumentos. 

A partir das observações foram coletados dados referentes a organização da sala de 

aula, rotina dos alunos, mídias utilizadas e comportamentos observáveis. Estes foram todos 

registrados para posterior análise. Neste capitulo também foi feita a descrição de todas as 

atividades realizadas pelos alunos e destacadas quais seriam utilizadas na análise. As atividades 

a serem analisadas são as que foram realizadas pela professora de Educação Geral, sendo: 

música (em roda ou com videoclipe), ajudante do dia, calendário, pauta, folha de atividades, 

vídeo/filme, hora do brinquedo, hora da biblioteca, cartazes e brinquedoteca. As atividades 

realizadas por diferentes professores não foram consideradas na análise e são: relaxamento, 

educação física, libras, literatura oral e artes.   
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4 ESTRUTURA MIDIÁTICA DA SALA DE AULA 

Este capítulo apresenta a análise dos dados coletados e a construção da estrutura 

midiática e suas implicações no engajamento escolar. Para isso, primeiramente são analisadas 

as mídias observadas na sala de aula, de forma a categoriza-las e constituir a estrutura. Em 

seguida, foi realizada a análise dos comportamentos observados durante as atividades em 

relação ao engajamento escolar. 

A partir dos dados da estrutura midiática da sala de aula estudada e dos 

comportamentos dos alunos que demonstram características do engajamento escolar, foi feito 

um cruzamento desses dados, avaliando o envolvimento dos alunos com as mídias e o 

engajamento escolar e realizando um comparativo entre o engajamento com a mídia e o 

engajamento escolar. 

4.1  CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA MIDIÁTICA 

A construção da estrutura midiática da sala de aula iniciou com a análise das 

características das mídias utilizadas. Assim tentou-se classificar, categorizar e verificar as 

modalidades das mídias a partir da literatura. Antes, porém, iniciou-se essa estrutura numa 

síntese tabular das anotações tomadas em sala de aula. Algumas anotações foram grifadas na 

listagem das atividades nas páginas 52 a 54 e outras foram recuperadas do diário de campo. O 

objetivo desta síntese foi enxergar os agentes humanos e não humanos na dinâmica da sala de 

aula. Por isso, foram alinhados para cada atividade os destaques de quais e como os agentes 

participavam, a informação trabalhada, os sentidos principais estimulados.  

O Quadro 8 mostra esse alinhamento onde o item a Participação do agente humano 

descreve a forma mais evidente de participação dos alunos e professora e os sentidos observados 

nos alunos ao participar de cada atividade e como essa participação é feita. Procurou-se também 

identificar qual o agente tecnológico (mídia) e as informações que são trabalhadas ou que 

promovem a interação dos alunos. As últimas duas colunas classificam e categorizam as mídias 

conforme Baitello (2011) e Perassi e Rodrigues (2011) respectivamente. 
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Quadro 8 - Identificação das mídias da sala de aula 

Atividade Participação 

do agente 

humano 

Sentidos 

Agente 

tecnológico 

Informação Classificação Categoria 

Música em 

roda 

Corpo e voz, 

audição 

 Nomes dos 

alunos, 

expressões não 

verbais 

Primária Ativa 

Música com 

videoclipe 

Corpo, olhar 

audição 

Videoclipe 

de música 

projetado no 

quadro 

Tema a ser 

estudado no dia 

Terciária Passiva 

Ajudante do 

dia 

Corpo Materiais 

para sorteio 

Pessoa 

responsável por 

auxiliar a 

professora 

Primária Ativa 

Calendário Corpo,  

Tato, visão 

Calendário Identificação de 

dia da semana, do 

mês, do ano; 

noção de 

passagem de 

tempo (dias) 

Secundária Passiva 

Pauta Corpo, Visão, 

Tato 

Escrita Atividades que 

serão realizadas 

no dia; noção de 

passagem de 

tempo (horas) 

Secundária Ativa 

Assistir 

vídeo/filme 

Corpo, Visão, 

audição 

Vídeo/filme História; 

complementação 

de alguma outra 

atividade de 

conteúdo didático 

Terciária Passiva 

Folha de 

atividades 

Corpo,  

Tato, visão 

Folha com 

as atividades 

a serem 

realizadas 

Conteúdo 

didático a ser 

aprendido 

Secundária Passiva 

Hora do 

brinquedo 

Corpo  Materiais 

lúdicos 

Momento de 

integração 

Primária Ativa 

Hora da 

biblioteca 

Professora 

(que conta a 

Livro História Secundária Passiva 
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história), 

Corpo, 

Audição 

Cartazes Corpo, Visão, 

Tato 

Cartazes Conteúdos 

didáticos 

estudados 

Secundária Passiva 

Brinquedoteca Corpo Materiais 

lúdicos 

Momento de 

integração 

Primária Ativa 

Fonte: elaborado pela autora  

 

Analisando as atividades realizadas na sala de aula em relação ao conceito de mídia 

como parte física da informação, percebe-se que todas estas atividades são midiáticas. Isso 

porque, cada uma destas atividades acaba por utilizar agentes humanos e tecnológicos para 

transmitir informações, como podemos observar no Quadro 8. Por exemplo, a atividade música 

em roda é uma brincadeira de roda que utiliza uma música para coordenar os movimentos dos 

corpos dispostos em círculos de mãos dadas. O contato entre os corpos coordena o ritmo, a 

direção, a velocidade, bem como pode proporcionar o pertencimento e valor ao grupo, uma vez 

que ao desfazer qualquer link, a roda se desfaz. Além disso, a voz da professora informa uma 

sequência de nomes que ao serem integrados na música informam sua posição de destaque no 

dia, e a ordem esperada.  

Ao resgatar o conceito de mídia apresentado por Perassi (2017), que trata do agente 

humano como sistema mediador elementar, para pensar a sala de aula, é possível perceber que 

o uso do corpo é fundamental em todas as atividades. Isso porque, os alunos e a professora estão 

o tempo inteiro em comunicação e o uso do corpo que aqui representa os cinco sentidos se faz 

presente.  

No Quadro 8, a demarcação entre corpo e sentidos específicos foi feita para diferenciar 

as modalidades midiáticas Material e Sensorial (ELLESTRÖM, 2017). Ao realizar esta 

demarcação foi revista a tabulação das atividades utilizando como lente analítica as 

modalidades de Elleström. Segundo esta lente, os elementos materiais, sensoriais, espaço-

temporal e semióticos foram discriminados. Algumas atividades propostas tem a modalidade 

Material em destaque, como as atividades mais lúdicas (hora do brinquedo e brinquedoteca), 

em que a interação corporal é matéria primordial da mídia, enquanto nas outras atividades 
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também é importante destacar que a sensorialidade se faz fundamental para a captação da 

informação. 

A modalidade espaço-temporal das mídias se faz presente de forma mais explícita em 

algumas atividades do que em outras, apesar de ser componente que permeia todas as interações 

com a mídia. O tempo pode ser destacado aqui como um fator importante nessa estruturação 

midiática. Na escola, pode-se observar que o desenvolvimento da aprendizagem é estruturado 

através do tempo em uma sequencialidade fixa, numa organização de Anos (ano 1 ao ano 9 para 

o Ensino Fundamental).  

Mas, ao pensar no tempo dentro da sala de aula em cada ano, pode-se observar que 

essa sequencialidade é mais frouxa, variando entre parcialmente fixa e não fixa. Cada turma 

segue um ritmo diferente (bem como cada indivíduo que a ela pertence), o que traz à tona a 

necessidade de ajustamentos dentro do proposto.  

Isso fica claro quando observamos a atividade de Pauta – a professora faz o seu 

planejamento para o dia e o apresenta aos alunos, mas nem sempre esse planejamento é 

cumprido em sua totalidade; isso porque há dias em que os alunos estão mais agitados e não 

conseguem se concentrar para realizar uma folha de atividade, por exemplo, fazendo com que 

a professora precise retomar a mesma em outro momento. 

Outra modalidade midiática apresentada por Elleström (2017) que se faz presente de 

forma explícita no contexto escolar é a Semiótica. As atividades em sala de aula são propostas 

para atingir objetivos específicos, que vão de encontro ao planejamento pedagógico do ano em 

que o aluno está inserido. No Colégio de Aplicação, existe um plano de ensino para cada 

disciplina em cada ano de ensino, por exemplo: no primeiro ano em Educação Geral, uma das 

disciplinas a ser desenvolvida é a de Língua Portuguesa, que nesse ano tem como objetivo 

“Introduzir e ampliar o conhecimento relativo às práticas de leitura, interpretação e produção 

de pequenos textos, orais e escritos, a partir de vivencias significativas” , assim, as mídias são 

utilizadas de forma a atribuir significados aos símbolos – letras do alfabeto – para a formação 

de palavras, presentes na leitura e na escrita. Para isso, são utilizados recursos como cartazes 

na sala, imagens e ilustrações nas folhas de atividade. 

Partindo desse apanhado geral das modalidades de mídia, pode-se classificar cada uma 

das atividades midiáticas segundo as quatro modalidades propostas, como mostrada no Quadro 

9. Novamente destacou-se os itens observados que tiveram maior realce. 
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Quadro 9 - Modalidades das mídias 

Mídia Material Sensorial Espaço-

temporal 

Semiótica 

Música em 

roda 

Corpo humano, 

materialidades 

não demarcadas  

(ondas sonoras) 

Audição, tato Crianças de pé, 

em roda 

Sequencialidade 

fixa 

Signos icônicos 

Música com 

videoclipe 

Materialidades 

não demarcadas 

(ondas sonoras, 

projeção de luz) 

Audição, visão, 

tato 
Crianças 

sentadas em 

seus lugares 

Sequencialidade 

fixa 

Signos icônicos 

Ajudante do 

dia 

Corpo humano Tato Crianças 

sentadas em 

seus lugares 

Sequencialidade 

parcialmente 

fixa 

Signos indiciais 

Calendário Corpo humano, 

materialidade 

demarcada 

(Objeto 

calendário) 

Visão, tato Crianças 
sentadas em 

seus lugares 

Sequencialidade 

fixa 

Signos 

simbólicos 

Pauta Corpo humano, 

materialidade 

demarcada 

(Objeto quadro 

branco) 

Visão, audição Crianças 

sentadas em 

seus lugares 

(com o passar do 

tempo, a 

atividade 

evoluiu e as 

crianças 

participavam 

indo até o 

quadro, sempre 

uma por vez) 

Sequencialidade 

parcialmente 

fixa 

Signos 

simbólicos 

Assistir 

vídeo/filme 

Materialidades 

não demarcadas 

(projeção de 

luz, ondas 

sonoras) 

Visão, audição, 

tato 
Crianças 

sentadas em 

seus lugares 

Sequencialidade 

parcialmente 

fixa 

Signos icônicos 
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Folha de 

atividades 

Materialidade 

demarcada 

(folha de papel) 

Tato, visão Crianças 

sentadas em 

seus lugares 

Sequencialidade 

fixa 

Signos 

simbólicos 

Hora do 

brinquedo 

Corpo humano, 

materialidade 

demarcada 

(brinquedos) 

Tato Crianças 

transitando 

livremente pela 

sala de aula 

Sequencialidade 

fixa 

Signos icônicos 

Hora da 

biblioteca 

Corpo humano, 

materialidade 

demarcada 

(livros) 

Audição, visão, 

tato 
Crianças 

sentadas em 

círculo, na 

biblioteca 

Sequencialidade 

fixa 

Signos 

simbólicos 

Cartazes Materialidade 

demarcada 

(cartazes) 

Tato, visão Estática Signos 

simbólicos 

Brinquedoteca Corpo humano, 

materialidade 

demarcada 

(brinquedos) 

Tato Crianças 

transitando 

livremente na 

brinquedoteca 

Sequencialidade 

fixa 

Signos icônicos 

Fonte: elaborado pela autora 

Enquanto o corpo aparece como agente em todas as atividades no Quadro 8, ele nem 

sempre se destaca na modalidade material de Elleström (Quadro 9). Isso porque, apesar de ser 

necessária sempre uma pessoa que interaja com a mídia para que ela conclua seu objetivo de 

transmissão de informação, o objeto de mídia independe desta interação, como é o caso dos 

cartazes e folhas de atividade.  

O objeto cartaz (Figura 9) por exemplo, possui sua materialidade demarcada como um 

objeto bidimensional. Já outras atividades podem ser classificadas na modalidade material tanto 

pelo corpo humano quanto por sua materialidade demarcada, pois possuem um componente 

lúdico. Este é o caso da hora do brinquedo, da brinquedoteca e da biblioteca. 
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Figura 9 - Cartazes 

 

Fonte: a autora 

No caso da biblioteca, o ato de contar a história é corporal, enquanto o emprestar livros 

entra como materialidade demarcada. Assim também nos ambientes de brincadeira que apesar 

de terem os brinquedos como objetos tridimensionais, também existem as brincadeiras que não 

utilizam objetos. Por fim, outra atividade que se utiliza de duas classificações quanto a sua 

materialidade é a pauta: ela é reescrita diariamente pela professora. Por isso se utiliza do corpo 

humano, porém, fica exposta para a leitura durante a tarde no quadro branco, utilizando-se da 

materialidade demarcada de um objeto bidimensional. 

Na modalidade sensorial, são mais evidentes o tato, a audição e a visão. É importante 

destacar nessa modalidade a presença do tato em mídias audiovisuais como a “música com 

videoclipe” e o “assistir vídeo/filme”. Apesar de não haver o contato direto com um objeto, elas 

podem provocar sensações corporais táteis: ao ouvir uma música, o corpo pode movimentar no 

ritmo ou mesmo dançar. 

Na relação espaço-temporal, além das sequencialidades de tempo de cada atividade, 

pode-se pensar também no espaço que as crianças estão ocupando na sala no momento da 

atividade. Nas atividades dentro de sala de aula, observou-se três estados em que as crianças 

poderiam estar: em roda, sentados em seus lugares e transitando livremente pela sala. Para cada 

atividade existe um estado ideal, que é o que está no Quadro 9, porém nem sempre esses estados 

são cumpridos. Por exemplo, durante as atividades da “Folha de atividades”, as crianças 

algumas vezes levantavam de seus lugares e iam até a mesa de um colega ou quando acabam 
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sua atividade circulam pela sala. Pode-se observar durante o tempo em campo que isso ocorria 

principalmente nas atividades que exigem que as crianças fiquem sentadas, sendo raros os 

momentos em que alguma criança se recusa a fazer roda ou que não participa de alguma 

atividade lúdica. 

Já na modalidade semiótica o traço da mídia trabalhado diz respeito a sua 

representação, e não sobre a mediação, como nas três modalidades anteriores. No “ajudante do 

dia”, o poder sustentado pela posição (de estar fazendo atividades da professora) se mostra de 

forma subjetiva, por isso pode-se pensar no seu signo como indicial. Já as outras atividades se 

dividem entre os signos simbólicos e icônicos. Pode-se observar que as atividades mais lúdicas 

aparecem com signos icônicos, uma vez que elas se formam através de representações: na 

brincadeira, os brinquedos representam objetos do mundo real, o faz de conta representa cenas 

da vida cotidiana; nos vídeos, filmes e músicas também a uma representação, seja de situações, 

momentos ou sentimento. Enquanto que nas atividades com finalidade mais didática, o destaque 

fica para os signos simbólicos já que os cartazes, o calendário, a pauta e as folhas de atividades 

se baseiam em hábitos e convenções. 

As mídias presentes na sala de aula também podem ser classificadas entre primárias, 

secundárias e terciárias, como foi apresentado no Quadro 8. Essa classificação apresentada por 

Baitello (2011) se divide entre tempo, espaço, decodificação e suporte. 

 

Quadro 10 - Classificação das mídias da sala de aula 

Mídia Classificação Tempo Espaço Decodificaçã

o 

Suporte 

Música em 

roda 

Primária Presente, interação 

entre os alunos e a 

professora 

Limitado: todos 

estão presentes no 

mesmo ambiente 

Feita na hora, 

através de 

instruções da 

professora 

Corpo 

Música 

com 

videoclipe 

Terciária Transporte rápido 

da informação 

através da internet 

Não é necessário 

estar na sala de 

aula, uma vez que 

as crianças podem 

acessar o conteúdo 

em casa através da 

internet 

Rápida, 

através do 

acesso à 

internet 

Digital 

Ajudante 

do dia 

Primária Presente, interação 

entre o aluno 

sorteado com a 

professora e com 

os colegas 

Limitado: todos 

estão presentes no 

mesmo ambiente 

Feita na hora, 

através de 

instruções da 

professora 

Corpo 

Calendário Secundária Sua comunicação 

perdura durante o 

mês, uma vez que 

fica fixado na 

Apesar do 

calendário ficar na 

sala de aula, as 

crianças podem ter 

Leitura Físico 

(calendário) 
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parede para 

consultas, mas a 

cada mês se troca 

de folha 

acesso a outros 

calendários em 

outros ambientes 

que vão comportar 

as mesmas 

informações 

Pauta Secundária Sua comunicação 

perdura durante a 

tarde, uma vez que 

a pauta é reescrita 

diariamente 

Limitado: a pauta é 

escrita em sala de 

aula e só pode ser 

visualizada nesse 

ambiente 

Leitura Físico 

(quadro) 

Assistir 

vídeo/filme 

Terciária Transporte rápido 

da informação 

através da internet 

ou outros meios 

digitais 

Não é necessário 

estar na sala de 

aula, uma vez que 

as crianças podem 

acessar o conteúdo 

em casa através da 

internet ou outros 

meios 

Rápida, 

através do uso 

de aparelhos 

digitais 

Digital 

Folha de 

atividades 

Secundária Sua comunicação 

perdura no tempo, 

uma vez que as 

folhas podem ser 

revistas sempre 

que necessário 

Pode ser limitado, 

quando a atividade 

é para ser realizada 

em sala de aula ou 

não, quando é 

entregue para ser 

feita ou finalizada 

em casa 

A 

decodificação 

da folha pode 

ser feita 

através de 

leitura, mas 

os alunos 

também 

recebem 

instruções e 

feedbacks da 

professora 

Físico 

(folhas) 

Hora do 

brinquedo 

Primária Presente, interação 

entre os alunos e 

com os brinquedos 

Limitado: todos 

estão presentes no 

mesmo ambiente 

Feita na hora, 

através das 

brincadeiras 

Corpo 

Hora da 

biblioteca 

Secundária Sua comunicação 

perdura no tempo, 

uma vez que as 

crianças podem 

emprestar o livro 

lido e reler 

As crianças podem 

acessar o livro em 

outros ambientes 

Leitura Físico 

(livro) 

Cartazes Secundária Sua comunicação 

perdura no tempo, 

uma vez que ficam 

fixados na parede 

para consultas 

Limitado: os 

cartazes só podem 

ser vistos na sala de 

aula 

Leitura Físico 

(cartazes) 

Brinquedot

eca 

Primária Presente, interação 

entre os alunos e 

com os brinquedos 

Limitado: todos 

estão presentes no 

mesmo ambiente 

Feita na hora, 

através das 

brincadeiras 

Corpo 

Fonte: elaborado pela autora 
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Analisando a classificação presente no Quadro 8, pode-se destacar algumas 

particularidades que divergem do conteúdo teórico apresentado no Quadro 4 do Capitulo 2, 

onde se mostra a síntese das diferenças entre as mídias primárias, secundárias e terciárias.  

As atividades Pauta (Figura 6) e Cartazes (Figura 9), apesar de poderem ser 

consideradas mídias secundárias, uma vez que seu conteúdo tem suporte físico e se conserva 

na passagem de tempo, seu espaço de uso é limitado, uma vez que só se pode acessar seu 

conteúdo estando presente no mesmo ambiente do emissor da informação – no caso, a 

professora, dentro de sala de aula. Outro ponto divergente é a Folha de atividades, em questão 

de decodificação – ao mesmo tempo em que sua forma primária de ser decodificada é através 

da leitura e interpretação, quando a atividade é realizada dentro de sala de aula a professora dá 

as instruções e o feedback necessários para que essa decodificação seja feita na hora. 

 

4.2  ENGAJAMENTO ESCOLAR NA SALA DE AULA 

Enquanto que a estrutura midiática sintetizou a mídia em sala de aula através da sua 

desconstrução em termos de categorias, classificação e modalidades, o engajamento é descrito 

a partir do comportamento observável dos alunos. A partir da análise de vantagens e 

desvantagens sobre cada método de estudo do engajamento escolar listados por Fredricks e 

Mccolskey (2012), o método de observação foi escolhido para esta pesquisa. Este método foi 

escolhido devido a idade das crianças com as quais a pesquisa foi realizada, a menor 

interferência em relação as aulas e a experiência da pesquisadora. As escalas de autorrelato, 

apesar de serem apresentadas como o método mais comum, não são passiveis de serem 

aplicadas em uma turma de primeiro ano, uma vez que as crianças estão em processo de 

alfabetização e a maioria delas ainda não sabe ler. A amostra de experiência, além de também 

apresentar a limitação da escala de autorrelato, necessita de aparatos tecnológicos que 

inviabilizariam sua aplicação. A avaliação pelos professores, apesar de ser um dos métodos 

recomendados para o uso com crianças menores, poderia ocasionar em prejuízo na dinâmica de 

sala de aula se fosse feita em cada atividade, já que a professora iria ter que investir um tempo 

para preencher a escala. Para as entrevistas a idade também se apresenta como um fator 

limitante. 

A partir da revisão da literatura feita sobre o engajamento escolar, foram definidos os 

comportamentos a serem observados em cada uma das dimensões do engajamento. No estudo 
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de Fredricks e Mccolskey (2012) eles utilizaram a perspectiva tridimensional do engajamento 

escolar para aferir a efetividade em cada método de estudo. Por isso, eles se referem somente 

aos aspectos comportamental, afetivo e cognitivo, sendo que eles afirmam que o aspecto 

comportamental seria o mais claramente observável enquanto os outros dois precisam ser 

inferidos através de comportamentos, com o aspecto cognitivo sendo o mais difícil e que 

demanda tempo e recursos para ser mensurado, e por isso não foi utilizado na pesquisa. A 

dimensão da agência, proposta por Reeve e Tseng (2011) foi incluída na pesquisa, pois possui 

comportamentos claros e passíveis de observação. No Quadro 11 estão sintetizados os 

comportamentos observados em cada dimensão e sua descrição. 

 

Quadro 11 - Síntese de comportamentos observados nas dimensões do engajamento escolar 

Dimensão Comportamentos Descrição do comportamento 

Comportamental Atenção Momento de silêncio em que os alunos estão em seus 

lugares e olham para a professora enquanto ela fala ou 

explicava algo, sem se distrair com objetos ou colegas 

 

Respeito a regras Cumprimento dos combinados feitos entre a professora e 

os alunos 

 

Esforço Crianças focadas em realizar a atividade ou pedido de 

ajuda para realizá-la 

 

Persistência Continuar a executar uma atividade, mesmo diante da 

dificuldade ou de erros 

 

Realizar atividade Participar da atividade 

 

Afetiva Curiosidade Perguntas curiosas, com o intuito de saber mais sobre 

determinado assunto ou explorar objetos em determinadas 

atividades 

 

Entusiasmo Empolgação em frente a atividades 

 

Frustração Não querer realizar atividade por não entende-la ou por 

cometer algum erro 

 

Ansiedade Falas ou comportamentos que demonstrem antecipação 

frente a uma atividade proposta 

 

Relacionamentos Interação com colegas e professores 

 

Agência Proatividade Iniciativa para a execução de tarefa ou resolução de 

problema 
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Iniciativa Iniciativa para falar ou contribuir para alguma atividade 

sem o pedido da professora 

 

Contribuição Colaboração para o enriquecimento da atividade, como 

compartilhar histórias e dar exemplos 

 

Esclarecimento de 

dúvidas 

Perguntas referentes a atividade ou a partes dela que não 

tenham sido bem compreendidas 

 

Sugestões Propostas para complementar atividades 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

Para cada dimensão, foram selecionados os cinco comportamentos que seriam 

observáveis através de suas características. Na dimensão comportamental, foi deixado de fora 

o componente “presença nas aulas” uma vez que, nessa idade, faltar aula não é uma decisão 

feita pela criança; e o componente “tempo gasto na tarefa” foi substituído por “realizar 

atividade”, uma vez que o tempo de cada atividade é determinado pela professora e em alguns 

casos, elas são retomadas em outro momento.  

Já na dimensão afetiva, o “tédio” não foi listado, bem como “o sentimento de 

pertencimento em relação a escola” e “sentimento de valorização”, uma vez que estes não 

contêm características observáveis claras, sendo necessária uma intervenção para o 

levantamento desses componentes; já a relação com os colegas e relação com os professores foi 

unida em um componente denominado “relacionamentos”.  

Na dimensão da agência, o único componente excluído foi o de “diálogo com os 

professores”, pois este em uma observação poderia se confundir com o componente “relação 

com os professores” da dimensão afetiva. 

 

4.2.1  Envolvimento com as mídias e engajamento escolar 

O envolvimento com a mídia, apresentado por Eichner e conceituado no Capitulo 2, 

se refere ao processo de recepção do usuário com a mídia. Em cada uma das mídias podem 

aparecer diferentes tipos de envolvimento, mas para fins de análise, serão destacados os que 

mais se sobressaem em cada uma das mídias encontradas na sala de aula. 
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 Música em roda: a imersão causa uma sensação de “esquecer do resto do 

mundo” e o envolvimento imersivo no momento de estar em roda se dá pela 

corporeidade da atividade. Vários sentidos são estimulados nesse momento, a 

proximidade com os colegas e a noção espacial do tato, a visão ao estar em 

círculo e consequentemente conseguir assim ver a todos os que estão ali, a 

audição com a música. Além disso, a presença é solicitada ao se utilizar da 

cantiga para estimular a participação dos alunos, já que em uma dessas músicas 

a professora sempre chama os alunos pelo nome, três por aula, respeitando a 

ordem alfabética. 

Um exemplo de música utilizada nesse momento é A canoa virou, do 

compositor Braguinha: “A canoa virou / Pois deixaram ela virar / Foi por causa 

de <aluno> / Que não soube remar / Se eu fosse um peixinho / E soubesse nadar 

/ Eu tirava <aluno> / Do fundo do mar”. Em uma das aulas, a professora pulou 

o nome de uma aluna e as crianças imediatamente apontaram o ocorrido. A 

professora então se desculpou e retomou a música com a participação da aluna 

que estava faltando. Essa atenção dos alunos a ordem dos colegas a serem 

chamados demonstra a presença deles no momento. 

 

 Música com videoclipe: nessa atividade, o tipo de envolvimento que se destaca 

é o de espetáculo. Os alunos ficam sentados em seus lugares enquanto o 

videoclipe é projetado no quadro. A música escolhida pela professora costuma 

ter uma relação com o conteúdo a ser estudado no dia: em uma aula onde seria 

estudado o alfabeto, a música passada foi a do “ABC”. Em seguida, os alunos 

pediram para a professora colocar outros videoclipes, que estavam aparecendo 

nos “vídeos sugeridos”, na plataforma Youtube. Apesar de algumas crianças 

cantarem junto e se levantarem para dançar, a maioria permanecia sentada, 

prestando atenção nos vídeos, sempre bastante coloridos e animados. 

 



82 

 

 

 Ajudante do dia: o sorteio do ajudante é feito diariamente e todos os dias um 

aluno diferente exerce essa função. Nela pode ser destacado o sentimento de 

agência, uma vez que, apesar de executar atividades simples, o aluno tem uma 

autonomia para realizá-las. Algumas das atividades realizadas pelo aluno são: 

pintar o dia no calendário, ajudar a entregar ou recolher folhas de atividades, 

fazer massagem e escolher dois colegas para ajudá-lo no momento do 

relaxamento, além de tarefas pontuais. Os alunos sempre demonstram alegria 

ao serem sorteados e ficam empolgados para realizar tarefas que seriam “da 

professora”. 

 

 Calendário: a atividade de calendário, apesar de haver um certo nível de 

participação, é também bastante expositiva. Isso porque, apesar de a professora 

fazer perguntas sobre os dias da semana e do mês, essa participação se baseia 

somente na análise do objeto Calendário. Assim, podemos destacar o 

envolvimento analítico com essa mídia. A participação mais ativa na atividade 

se dá na função do ajudante do dia, que escolhe como decorar o dia 

correspondente no calendário, exercendo sua agência. 

 

 Pauta: o envolvimento habitual é caracterizado pelas rotinas e pelos rituais e 

a pauta pode ser considerada um resumo da rotina que as crianças terão no dia. 

A professora é quem determina as atividades que serão realizadas diariamente, 

eximindo as crianças de tomarem decisões e ter controle, ou seja, o aluno não 

pode decidir ir para a brinquedoteca em um momento de atividade, por 

exemplo. Apesar de não terem essa autonomia, a professora estimula a 

participação dos alunos no momento de escrever a pauta. Como o início das 

observações não foi no início do ano letivo, os alunos já haviam internalizado 

as rotinas diárias, então enquanto a professora escrevia, sempre perguntava 

para os alunos qual o próximo item da pauta e eles respondiam quase sempre 

com exatidão.  
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 Assistir vídeo/filme: nessa atividade podemos destacar o envolvimento com o 

personagem, tendo como exemplo uma situação que ocorreu na sala, onde 

houve um claro processo de identificação: 

No primeiro dia de observações houve a visita dos estagiários de odontologia 

para levar as crianças para escovar os dentes após o recreio. As crianças foram 

divididas em dois grupos, e enquanto um deles ia com os dentistas, o outro 

ficava na sala com a professora, que colocou para eles assistirem o vídeo 

“Escovação Infantil - Cuidando dos dentes das crianças” (disponível no 

Youtube). O vídeo é uma animação, que se inicia com uma professora contando 

para seus alunos sobre a importância de escovar os dentes e dá um exemplo 

cantado sobre a história de uma menina que comia doces, não escovava os 

dentes nem passava fio dental e acabou ficando com uma cárie. Ao assistir o 

vídeo, uma das alunas da sala começou a chorar. A professora a acolheu e 

perguntou privadamente o que tinha acontecido e a aluna respondeu que estava 

com cárie também e que tinha ficado com vergonha, mas que ela escovava os 

dentes. Ao ver o vídeo de uma menina com cárie, onde se explica o processo 

de formação da mesma, a aluna se identificou e se sentiu constrangida por estar 

passando pelo mesmo problema. 

 

 Folha de atividades: nas atividades realizadas em folha, o modo de 

envolvimento principal é o da imersão e presença. Nessas atividades, cada 

aluno recebe uma folha e é necessário foco para realizá-la, o que faz com a 

criança precise estar presente no momento. As distrações que ocorrem com 

conversas paralelas ou brincadeiras atrapalham a realização da atividade. 

Geralmente essas atividades são relacionadas a outras mídias já apresentadas 

no dia, seja um livro, vídeo ou cartaz. Elas são mais voltadas a conteúdo 

didático, seja de leitura e escrita ou de números, por exemplo: 
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A professora leu para os alunos o livro Borba, o gato (Ruth Rocha) que contava 

com dois personagens: o Gato Borba e o Cão Diego. Em seguida, pediu para 

os alunos falarem palavras que começavam com B e D e foi fazendo duas listas 

no quadro. Depois distribuiu as folhas com as imagens do gato e do cão e 

embaixo de cada figura havia uma lista com as iniciais “ba, be, bi, bo, bu” e 

“da, de, di, do, du” para que os alunos escrevessem uma palavra, sendo que 

eles poderiam tanto copiar do quadro quanto escrever uma palavra não citada. 

Apesar de as carteiras estarem posicionadas em duplas, as crianças iam 

trabalhando individualmente e quando não sabiam ou tinham dúvidas, na 

maioria das vezes chamavam a professora para perguntar. 

 

 Hora do brinquedo: na brincadeira, o envolvimento lúdico certamente é o que 

se destaca. Essa atividade é realizada em sala de aula, então a professora dá 

algumas regras como não correr e não gritar, mas as crianças têm o poder de 

decidir com o que querem brincar, podem jogar os jogos presentes na sala, 

inventar alguma brincadeira, desenhar ou trazer algum brinquedo de casa. As 

recompensas nesse caso, que são uma das características do envolvimento 

lúdico na literatura, são internas como o sentimento de diversão. 

 

 Hora da biblioteca: nos livros pode estar presente o envolvimento com o 

personagem, o envolvimento lúdico, a imersão ou até mesmo o espetáculo. 

Mas no momento de leitura na biblioteca, pode-se destacar o envolvimento 

através da inspiração. As histórias lidas costumam ter uma moral no final, 

transmitir uma lição para os alunos. Isso se reforça no estimulo a participação 

deles, que é feito pela professora. Depois de finalizada a leitura, ela faz 

perguntas sobre o livro, conversa sobre a história. 
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Um exemplo foi a leitura do livro “Nós”, da Eva Furnari, que fala sobre uma 

menina que era diferente das pessoas da sua cidade e por isso era excluída. Por 

segurar o choro, a personagem ficou com o corpo cheio de nós e por isso 

resolveu ir embora da cidade. Ela acabou se aventurando pelo mundo, até que 

encontrou ajuda para desatar seus nós e uma cidade onde estava tudo bem ser 

diferente. A professora utilizou a história para falar sobre sentimentos, sobre 

não excluir os colegas e da importância de convidar os amigos que estavam 

sozinhos para brincar. Algumas das crianças quiseram compartilhar suas 

próprias histórias relacionadas ao assunto. 

 

 Cartazes: nos cartazes, assim como no calendário, o modo de envolvimento 

que se destaca é o analítico. Apesar de as crianças auxiliarem na confecção 

dos cartazes, sua função é expositiva: eles ficam fixados nas paredes da sala 

para serem consultados ou retomados sempre que necessário.  

 

 Brinquedoteca: a brinquedoteca também é um espaço de brincadeira, por isso, 

se destaca o envolvimento lúdico. Lá as crianças também possuem liberdade 

para escolher com o que brincar, sempre seguindo algumas regras, e o ambiente 

é lúdico, conta com fantasias, brinquedos dos mais diversos tipos e 

videogames. 

 

O envolvimento com a mídia pode aproximar ou afastar corpos. Isso porque, apesar 

de a recepção a nível cognitivo ser sempre individual, há mídias em que os processos sociais 

funcionam como facilitadores para que a recepção seja feita e a apropriação do conteúdo da 

mídia aconteça. Este é o caso por exemplo do envolvimento do aluno com a música de 

videoclipe. O Quadro 12 apresenta os relacionamentos de cada mídia observada, baseados nos 

comportamentos da maioria dos alunos. 
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Quadro 12 - Relacionamento entre alunos no envolvimento com a mídia 

Mídia Relacionamento 

Música em roda Coletivo 

Música com videoclipe Individual 

Ajudante do dia Geralmente individual 

Calendário Coletivo 

Pauta Coletivo 

Assistir vídeo/filme Individual 

Folha de atividades Geralmente individual 

Hora do brinquedo Geralmente coletivo 

Hora da biblioteca Coletivo 

Cartazes Coletivo 

Brinquedoteca Geralmente coletivo 

  

Fonte: elaborado pela autora 

 

No envolvimento coletivo, os alunos se aproximam e sua participação é estimulada. A 

música em roda é uma atividade coletiva por essência, todos estão em contato, seja físico através 

das mãos dadas ou visual, além de se coordenarem para cantarem juntos. Já com o calendário, 

a pauta e os cartazes, a coletividade é incitada pela professora, uma vez que ela estimula os 

alunos a participarem, fazendo perguntas ou pedindo para que alguém vá até o quadro e que os 

outros ajudem. Já na biblioteca podemos observar que há um pouco dos dois: os alunos também 

sentam em roda para ouvir a história, tendo assim um sentimento de coletividade intrínseco, 

mas no fim da história a professora também faz questionamentos para estimular a participação. 

Já no envolvimento individual os corpos são afastados: para assistir um vídeo, filme 

ou videoclipe as crianças o fazem sentadas em seus lugares. A discussão e a atividade posterior 

podem ser individuais ou coletivas, mas a relação com a mídia audiovisual é individual. 
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Nas mídias “ajudante do dia” e “folha de atividades”, não é essencial que o 

envolvimento seja individual. O ajudante do dia é um só, por isso seu caráter individual, mas 

em diversas de suas tarefas ele pode ou deve pedir a colaboração de colegas, transpondo esse 

limite. Já nas folhas de atividades, não há uma exigência com relação a atividade ser feita solo, 

os alunos sentam na sala em duplas e eles podem pedir ajuda para os colegas próximos caso 

necessário (a professora só pede sempre para que fiquem sentados em seus lugares e que não 

fiquem brincando), mas quase sempre eles se concentram em suas próprias folhas e chamam a 

professora quando precisam de ajuda. 

Já as atividades que envolvem brincadeira, seja na sala com a Hora do Brinquedo ou 

na Brinquedoteca, são geralmente coletivas pois as crianças têm a liberdade de escolher com 

quem ou com o que brincar e na maioria das vezes todas brincam ou jogam em grupos. Mas há 

situações em que algumas crianças preferem realizar atividades em que o envolvimento é 

individual, como desenhar. 

Essas formas de envolvimento influenciam o engajamento dos alunos com a escola, 

principalmente na dimensão afetiva, já que um dos componentes dessa dimensão é o 

relacionamento. Atividades coletivas acabam por aproximar os alunos e estimular que sejam 

construídos laços entre os mesmos. A aceitação pelos colegas é um dos componentes que 

influencia na satisfação com a escola, segundo Fredricks et al. (2004). Outra dimensão afetada 

por questões de relação segundo o autor é o comportamental, uma vez que crianças que se 

sentem rejeitadas pelo grupo possuem maior risco de mal comportamento e menor participação. 

 

4.2.2  Mídias e o engajamento escolar 

A partir da revisão da literatura que resultou no Quadro 13, foi possível identificar quais 

dos comportamentos observáveis era estimulado por cada mídia e, consequentemente, indicar 

quais as dimensões do engajamento escolar que estavam presentes no uso de cada mídia. 
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Quadro 13 - Mídias e dimensões do engajamento escolar 

Mídia Dimensão Comportamentos observados 

Música em roda Afetiva Entusiasmo, relacionamentos 

Música com videoclipe Comportamental Atenção 

Afetiva Entusiasmo 

Agência Iniciativa 

Ajudante do dia Comportamental Respeito a regras 

Afetiva Entusiasmo 

Agência Proatividade, sugestões 

Calendário Comportamental Atenção, Respeito a regras, persistência 

Afetiva Entusiasmo, ansiedade 

Agência Iniciativa 

Pauta Comportamental Atenção, respeito a regras 

Agência Contribuições 

Assistir vídeo/filme Comportamental Atenção, respeito a regras 

Afetiva Entusiasmo, ansiedade 

Folha de atividades Comportamental Atenção, respeito a regras, esforço, 

persistência, realizar atividade 

Afetiva Frustração, ansiedade 

Agência Esclarecimento de dúvidas 

Hora do brinquedo Comportamental Respeito a regras 

Afetiva Entusiasmo, relacionamentos 

Agência Sugestões 

Hora da biblioteca Comportamental Atenção, respeito a regras 

Afetiva Entusiasmo, ansiedade, relacionamentos 

Agência Contribuições, esclarecimento de dúvidas 

Cartazes Comportamental Atenção, respeito a regras, realizar 

atividade 

Afetiva Empolgação, ansiedade 

Agência Proatividade, iniciativa, contribuições, 

esclarecimento de dúvidas 

Brinquedoteca Comportamental Atenção, respeito a regras 

Afetiva Entusiasmo, ansiedade, relacionamentos 

Agência Proatividade, colaboração 
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Fonte: elaborado pela autora 

 

Pode-se sugerir que praticamente todas as mídias envolvem pelo menos duas 

dimensões do engajamento e a maioria apresenta comportamentos correspondentes as três. Mas 

apesar de comportamentos de várias dimensões estarem presentes, é possível perceber que na 

maioria das vezes há uma dimensão que se destaca. 

Por exemplo, a dimensão afetiva é a que marca a música em roda. Este é um momento 

em que os alunos estão totalmente presentes e em relação com seus colegas, seja ao dar as mãos 

e cantar juntos ou ao ter atenção se o nome do colega foi chamado, como no caso relatado na 

discussão sobre o envolvimento. Essa costuma ser a primeira atividade do dia (com exceção ao 

dia em que eles tem aula de libras), então essa presença e imersão que proporcionam essa 

sensação de “esquecimento do mundo” podem auxiliar a trazer o foco nas atividades de sala de 

aula. O entusiasmo também se mostra presente. Somente em uma observação um aluno não 

quis participar da roda pois havia chegado triste e choroso na sala. A professora conversou com 

ele e o encaminhou para conversar com a psicóloga da escola, que fez com ele uma atividade. 

Mas no geral, as crianças se mostram animadas nesse momento. 

Na atividade de assistir videoclipe, nenhuma dimensão se destacou em relação as 

outras. Como nessa atividade os alunos ficavam em seus lugares assistindo o vídeo no quadro, 

o aspecto comportamental se faz presente pois eles prestavam atenção. O caráter lúdico dos 

vídeos trazia elementos de empolgação: os alunos sempre cantavam junto com a música e em 

uma das aulas, alguns deles pediram permissão para levantar e dançar. Já na dimensão da 

agência foi muito presente nesse momento a participação espontânea: os alunos pediam para a 

professora colocar outras músicas, contavam momentos em que eles já as tinham ouvido antes. 

Muitas vezes essa participação se misturavam com a empolgação, fazendo com que os alunos 

ficassem agitados e a professora tivesse que intervir, pedindo para que eles retornassem aos 

seus lugares para dar prosseguimento a aula. 

O ajudante do dia é uma atividade que promove a agência, uma vez que promove certa 

autonomia, permite que os alunos façam tarefas que geralmente não fazem e os coloca em uma 

posição de destaque no dia. A escolha da pessoa que vai exercer a função tem regras, sendo 

feito por sorteio. A empolgação também é uma característica marcante: os alunos sempre 
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torciam para serem sorteados e, no dia em que a rodada se encerrou e todos já tinham ido, eles 

se mostraram felizes por poderem ser sorteados novamente. 

A dimensão comportamental tem destaque quando se trabalha com o calendário. Os 

alunos ficam em seus lugares, a professora faz perguntas sobre dias e os incentiva a responder 

de acordo com regras: os alunos devem levantar a mão antes de falar. Além disso é uma 

atividade que exige que eles prestem atenção e eles demonstram persistência: mesmo quando 

erram querem falar novamente. As crianças demonstram também entusiasmo para participar e 

até mesmo uma certa ansiedade, falando enquanto ainda estão com as mãos levantadas, antes 

de a professora chamar. A participação espontânea aparece principalmente após os finais de 

semana ou algum dia sem aula, onde eles querem contar o que fizeram nesse período. 

Na pauta também se destaca a dimensão comportamental. As contribuições até 

ocorrem, mas geralmente são orientadas pela professora. A atividade foi progredindo com o 

passar do tempo: no início a professora os questionava sobre qual atividade viria a seguir 

quando as estava listando, depois começou a deixar algumas letras faltando e perguntava para 

os alunos qual era, no final do período de observações ela estava chamando alguns alunos para 

irem até o quadro escrever. A agência aparece aqui no sentido de dar uma sensação de controle, 

pois como a pauta fica exposta no quadro, os alunos sempre sabem qual vai ser a rotina do dia 

e qual a atividade a seguir. A professora sempre dá um “check” depois de cada atividade e 

quando ela não o fazia, os alunos apontavam que tal coisa já tinha sido feita e precisava ser 

marcada. 

Para assistir filmes e vídeos, o aspecto comportamental é bastante solicitado, com o 

respeito as regras de ficar em silêncio em seus lugares e a necessidade de prestar atenção. Mas 

ainda assim, a dimensão afetiva se mostra mais forte na relação com essa mídia. Através do 

envolvimento, seja por identificação com o personagem ou por espetáculo, os estudantes 

demonstram uma empolgação durante esses momentos, o que faz com que as vezes 

descumpram as regras e queiram falar sobre algo antes de o vídeo acabar. 

Na folha de atividades, a dimensão destacada foi a comportamental. Isso porque, para 

resolver as atividades é necessário que os alunos estejam sentados em seus lugares, prestando 

atenção na explicação oferecida pela professora sobre o exercício, afinal muitos deles não 

sabem ler, o esforço e a persistência também são necessários, já que nem sempre eles 

conseguem compreender o que deve ser feito ou resolver na primeira tentativa. Aqui também 

cabe um destaque ao comportamento de frustração, da dimensão afetiva, que pode ser colocado 
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em oposição a persistência: foi possível observar em algumas atividades que os alunos, ao 

errarem, não queriam continuar o exercício, sendo necessária a iniciativa da professora ou de 

algum bolsista para explicar e auxiliar, já que fica perceptível que a criança não está fazendo o 

exercício pois começa a se distrair em outras atividades (como brincadeiras ou conversas). 

Essas atitudes também entram em oposição ao comportamento agente de esclarecimento de 

dúvidas, uma vez que a frustração atua no sentido de desistência e não da iniciativa em pedir 

ajuda. Outra atuação da frustração pode ser observada em um exemplo mais especifico: em uma 

aula, a professora fez a correção do exercício no quadro e pediu para que, nas questões em que 

haviam errado, os alunos colocassem ao lado a resposta correta, mas que também deixassem lá 

a resposta original; nisso muitos deles começaram a apagar o que haviam feito de errado e 

escrever a resposta correta, a professora mais uma vez teve que pedir para que eles não 

apagassem o que tinham escrito inicialmente, mas ainda assim alguns continuaram apagando. 

Nesse exemplo é possível ver a frustração conduzindo a quebra de regras. 

Na hora do brinquedo, a dimensão em destaque é a afetiva. Apesar de ser uma 

atividade com algumas regras, a empolgação das crianças e os relacionamentos são os 

comportamentos que mais aparecem, já que é um momento de brincadeiras. 

A dimensão afetiva também é a que se destaca da biblioteca. Os alunos sentam em 

círculo na hora da história, possibilitando contato, podendo escolher próximos a quem querem 

sentar, o que reforça as relações. A história em si também provoca reações afetivas, o 

entusiasmo com a narrativa e a ansiedade para ver as figuras do livro enquanto a professora lê, 

são características marcantes desse momento. Nessa atividade vale também um destaque para 

as regras, que existem no ambiente e são reforçadas antes de iniciar a história e, ao fim da 

história, ao comportamento agente na hora da discussão, onde os alunos ficam empolgados para 

compartilhar suas experiências relacionadas a história, falar se já conheciam o livro e fazer 

perguntas. 

Com os cartazes, ocorrem dois momentos de envolvimento: na confecção e nas 

consultas posteriores. A confecção dos cartazes é uma atividade geralmente feita pela 

professora com a participação dos alunos – ela o monta e vai fazendo perguntas para os alunos 

para preenchê-lo. Durante o acompanhamento desta pesquisadora, foram feitos um cartaz com 

as datas de aniversário de todos da turma, um com a distribuição dos aniversariantes por mês e 

um com os números de 1 a 100 (Figura 10). No cartaz relacionado a aniversários a dimensão 



92 

 

 

afetiva se destaca, já que o tema do cartaz estimula as relações entre os colegas, uma vez que 

os alunos se interessavam em saber sobre o aniversário de cada um. O cartaz foi feito com a 

participação dos alunos, pois a professora perguntou sobre as datas de aniversário, mas alguns 

não sabiam e ela foi conferindo na sua listagem. Já o cartaz dos números foi feito de uma forma 

mais participativa, onde a professora distribuiu cartões com os números entre os alunos e depois 

foi chamando os números na ordem e o aluno que o tinha levava o cartão até a frente da sala, 

para ser colocado em seu lugar correspondente. Nesse último o respeito as regras e a atenção, 

da dimensão comportamental, foram fundamentais, enquanto a ansiedade da dimensão afetiva 

atrapalhava a atividade, quando alguns alunos se manifestavam e levantavam mesmo sem ter o 

número. Mas a agência tem destaque por aparecer nos dois momentos. Nesse primeiro 

momento a agencia se manifesta a partir da contribuição dos alunos, sua proatividade e 

solicitação por esclarecimento de dúvidas. Já no segundo momento, a agência aparece quando 

o aluno consulta os cartazes, pois é iniciativa do aluno de interagir com os cartazes colados na 

parede e expostos na sala. 
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Figura 10 - Cartaz com números de 1 a 100 

Fonte: a autora. 

Na brinquedoteca a atividade também é a brincadeira, então assim como na hora do 

brinquedo, a dimensão que se destaca é a afetiva. Mas nesse item também vale um destaque a 

questão comportamental e de agência: quando chegam no espaço, as crianças são orientadas a 

sentarem em círculo e repassam as regras do espaço (Figura 11). Para isso, o bolsista escolhe 

uma criança e dá para ela um objeto, ela deve então falar uma das regras e passar o objeto para 

outra e assim sucessivamente. Nessa atividade, são exigidas a atenção, o respeito a regras e a 

contribuição dos alunos. Ao fim do repasse das regras, ele libera os alunos para brincar. 
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Figura 11 - Regras da brinquedoteca 

 

Fonte: a autora 

4.2.3  Relação entre o contexto e o engajamento escolar 

A relação entre o contexto e o engajamento escolar também foi trabalhada na literatura, 

tanto por Veiga et al. (2012) quanto por Fredricks et al. (2005). Apesar de o trabalho de Veiga 

ser mais recente, os autores trabalham não só o contexto dentro da escola, mas também fora do 

ambiente escolar, para determinar características que influenciam no engajamento. Enquanto 

isso, a abordagem apresentada por Fredricks tem foco no contexto utilizando a sala de aula 

como ambiente e, por isso, foi utilizada para a análise dos dados coletados. As cinco 

características da sala de aula trabalhadas pelos autores são: suporte do professor, pares, 

estrutura da sala de aula, suporte a autonomia e características das tarefas. O trabalho de 

Fredricks é baseado na análise de três dimensões: comportamental, afetiva e cognitiva, mas 

para efeito da análise das observações, também serão pontuadas características que reforçam a 

agência. 
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O suporte do professor foi uma característica bem evidente nas observações. A 

relação entre os alunos e a professora se mostrou próxima, o que influencia em todas as 

dimensões do engajamento conforme a literatura. Algumas atitudes podem ser destacadas para 

exemplificar essa relação: 

 A professora sempre apresentava as pessoas “de fora” que iriam participar de 

alguma forma da aula, em um formato colaborativo com as crianças. Durante 

o período de observação, além da apresentação da pesquisadora que foi feita 

de forma dinâmica (a professora pediu para que eles adivinhassem o nome da 

pesquisadora dando a primeira letra do nome, depois pediu para que eles 

dissessem o que achavam que iria ser feito) houve também a visita dos 

estagiários da odontologia e da nutrição. 

 Quando alguém estava de aniversário sempre era comemorado com algumas 

atividades. A professora solicitava que, caso a criança quisesse, trouxesse 

alguma foto de quando era menor ou algo que fosse uma lembrança para 

apresentar para os colegas, era cantado o parabéns, geralmente junto com a 

Música em roda e a professora montava um cartão de aniversário em conjunto 

com todos os alunos, pedindo para que eles fizessem um desenho para o 

aniversariante. No dia de seu aniversário, a professora trouxe várias fotografias 

suas e compartilhou com os alunos algumas histórias. 
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 As resoluções de conflitos eram feitas em forma de conversa particular se 

envolviam um ou um grupo pequeno de alunos e coletiva se era algo que 

envolvia toda a turma. Em caso de conversas particulares, a professora as fazia 

de forma carinhosa, porém firme, chamando o aluno para conversar, 

perguntando se ele realmente havia feito determinada coisa (em caso de 

reclamação de outros colegas), questionando se a criança sabia das implicações 

de tal atitude e explicando o porquê a atitude era errada. Quando a questão era 

com a turma também era realizada uma conversa, sempre deixando claros os 

motivos pelos quais ela estava acontecendo e quais as implicações das atitudes 

dos alunos e suas consequências. Em casos em que a turma não ouvia ou não 

se comportava, ela explicava que eles seriam penalizados caso não se 

acalmassem, com atrasos no horário do recreio ou de brincadeiras, referentes 

ao tempo que eles demorassem a se acalmar e atrasassem a atividade. 

 Todas as atividades eram muito bem explicadas, sendo que a professora sempre 

tirava dúvidas e prestava auxilio em caso de dificuldades, indo até as mesas e 

explicando. 

 Em momentos em que os alunos não chegavam bem na aula, a professora 

sempre realizava um acolhimento, conversando para entender o que aconteceu 

e fazendo os encaminhamentos caso fosse necessário (em casos de questões 

com família encaminhando para a psicóloga ou em alegações de dores para a 

enfermaria, por exemplo). Ela se mostrou bastante compreensiva, sendo 

flexível em relação a participação nas atividades quando esses casos ocorriam, 

mas ao mesmo tempo estimulando a integração e a participação do aluno que 

não estava muito bem. 

A relação entre pares se mostrou presente em questão de interesses em comum. Os 

grupos quando eram formados livremente, eram principalmente marcados por crianças que 

brincavam juntas. Um grupo que ficou bastante marcado durante as observações foi o de alunas 

que gostavam de desenhar e pintar. Elas muitas vezes passavam o recreio na sala, com folhas 

ou um caderno de desenhos. O grupo algumas vezes se modificava, mas no geral contava com 

quatro ou cinco meninas, sendo que uma delas se destacava como elemento central. Enquanto 

esta aluna, que era a figura centralizadora do grupo já estava em um bom nível de alfabetização, 

era participativa, segura e falante, as outras meninas flutuavam entre essas características. Em 
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alguns momentos, porém, esta aluna demonstrava tédio e não respeitava as regras e atividades, 

pegando seu caderno de desenho em momentos não apropriados, o que não acontecia com suas 

colegas. Durante as aulas elas nem sempre sentavam próximas. 

As questões de inclusão e exclusão entre pares apareceu de forma similar ao descrito 

na literatura, que traz que crianças que apresentavam comportamentos prévios de má conduta 

tinham a tendência a serem excluídas. No geral a turma se mostrava bastante coesa, como a 

professora era quem escolhia os lugares em que os alunos iriam sentar, eles acabavam sendo 

estimulados a se relacionar com colegas diferentes. Foram em momentos de troca de lugares 

que ocorreram situações que podem marcar a exclusão. Em um primeiro momento, ocorreu 

com um menino: quando a professora fez a troca de lugares a menina que havia sido colocada 

para sentar com ele reclamou e isso se seguiu por mais alguns colegas, elas alegavam que ele 

era bagunceiro e atrapalhava nas atividades. Situação semelhante ocorreu com uma das 

meninas, que muitas vezes era verbalmente agressiva com outros alunos, o que fazia com que 

alguns não quisessem sentar com ela na sala ou que ela participasse de algumas brincadeiras na 

brinquedoteca. Em ambas as situações, a professora interviu conversando com a turma e as 

situações foram resolvidas. Fora dessas situações, ambos os alunos tinham seu grupo de amigos. 

A estrutura da sala de aula descrita na literatura está mais relacionada a uma 

estrutura hierárquica, de clareza em relação as expectativas do professor com as tarefas. Nesse 

sentido, a Pauta pode ser pontuada como um item que corrobora com a literatura, a medida em 

a partir dela o aluno tem o conhecimento de tudo o que vai ser feito durante o período da aula. 

Mas o conceito de estrutura descrito no presente trabalho também considera a estrutura física e 

a organização da dinâmica da sala de aula. Partindo disso, a variedade de mídias utilizadas se 

mostrou como um elemento de influência positiva sobre as dimensões do engajamento escolar. 

Isso porque, como visto anteriormente, cada mídia estimula diferentes comportamentos 

relacionados ao engajamento. A utilização de diversas mídias para trabalhar um só tema 

também pode ser pontuado, uma vez que estimula sentidos diferentes, ocasionando uma maior 

imersão no tema. Este foi um recurso utilizado pela professora: ao estudar números, ela passava 

um videoclipe sobre o tema, eram feitas atividades no quadro ou em cartazes sobre números, 

bem como a folha de atividades. 

O suporte a autonomia se relaciona bastante as características do engajamento 

agente. Essa característica defende um ambiente de mais participação dos alunos, na tomada de 
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decisões e em promover escolhas. O estimulo a participação dos alunos é algo que se mostrou 

presente nas observações, principalmente relacionados as atividades. Porém, a tomada de 

decisões nesse sentido é um pouco limitada. Uma hipótese para isso é o fato de eles serem 

crianças ainda pequenas, que estão se adaptando ao ritmo da escola. Já as escolhas eram 

apresentadas em algumas atividades, principalmente as mais lúdicas. Uma forma de tomada de 

decisões e escolha que apareceu em alguns momentos foi de forma a disciplinar os alunos: 

quando os mesmos estavam muito agitados, fazendo bagunça, desrespeitando as regras e não 

ouvindo a professora ela propunha uma negociação, em que o tempo “perdido” por esse mal 

comportamento seria descontado de alguma atividade lúdica (como a hora do brinquedo ou a 

brinquedoteca); assim, ela apresentava a eles uma escolha: ficar conversando naquele momento 

ou ter o lazer depois. Era uma técnica bastante efetiva, uma vez que ao fazer essa argumentação, 

os próprios colegas começavam a cobrar entre si o silencio e a atenção. 

O último item aborda as características das tarefas. Nele, mais uma vez pode-se 

destacar o uso de diferentes mídias para apresentar um conteúdo. Outra característica que 

aparece nas atividades é o uso de ilustrações nas folhas de atividades. Como na classe escolar 

trabalhada as crianças apresentavam diferentes níveis de alfabetização, o uso de imagens facilita 

o processo de execução do exercício. Além disso, os desenhos acabavam exercendo outra 

função, já que a professora instruía aos alunos que faziam mais rápido os exercícios a pintarem 

as figuras. Todas as tarefas sempre eram explicadas pela professora ao início e, sempre que o 

tempo permitia, corrigidas ao fim ou retomadas em outras aulas, de forma a trazer também a 

participação dos alunos nesses momentos. Assim, podemos dizer que as atividades executadas 

na sala de aula através da sua diversidade de mídias condizem com a teoria proposta por 

Newmann (1991, apud Fredricks 2004) se mostrando autenticas, dando oportunidades para os 

alunos as compreenderem, oferecendo oportunidades de colaboração, permitindo diversos 

talentos e proporcionando diversão. 

4.2.4  Engajamento escolar e engajamento com a mídia 

Como apresentado no capitulo 2, o engajamento com a mídia foi estudado por Askwith 

ao analisar o engajamento com a televisão. Deste trabalho surgiu a classificação em cinco 

lógicas de engajamento. Ao se relacionar o uso de mídias e o engajamento escolar, pode ser 

feito um paralelo entre os conceitos apresentados tanto no engajamento com a mídia quanto no 

engajamento com a escola, de modo a analisar as características em comum destes dois modos 
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de engajamento, bem como para verificar se as cinco lógicas de engajamento também poderiam 

ser aplicadas no contexto escolar. Para que isso seja feito, antes é importante fazer um 

comparativo entre as atividades, trazendo suas principais características, conforme representado 

no Apêndice B. Estas características não tem a pretensão de levantar todas as qualidade de 

ambas as mídias, mas apenas ser um comparativo do estado dos agentes em relação a mídia. 

Isto significa que não foi determinado as questões de envolvimento com o conteúdo ofertado. 

A televisão, apesar de ser uma mídia única uma vez que apresenta um único suporte, 

também abriga um conjunto de mídias, já que podemos considerar cada programa de televisão 

como uma mídia e cada programa pode ser apresentado em vários formatos, para públicos 

diversos. A interação com esta mídia é primariamente individual, mesmo que possam ocorrer 

atividades sociais a partir dela: como assistir a um programa em grupo e conversar enquanto 

assiste ou então a interação com outras pessoas que gostam do mesmo programa. A atividade 

de assistir TV é auto regulada, dentro dos limites da programação proposta. O tempo de 

participação do usuário com a mídia “televisão” é irregular e não fixo, uma vez que o espectador 

pode ficar horas assistindo a diversos programas, porém a programação da TV é fixa, trazendo 

uma regularidade em relação aos programas. O número de participantes é variável, sendo que 

a interação entre esses participantes não é necessária. Além disso, é uma mídia cuja interação é 

primordialmente voluntária. A participação pode ser considerada passiva ou ativa, dependendo 

do tipo de programa assistido (programas interativos permitem uma participação ativa). 

Segundo Askwith, o estudo do engajamento com a televisão vem do interesse da indústria das 

propagandas comerciais: o engajamento com um programa tem o objetivo de estimular o desejo 

de compra de quem assiste. 

Na escola, como já explorado, a estrutura midiática se estabelece na relação com 

diversas mídias, com ênfase em atividades sociais, participação ativa e participantes pré-

determinados. A coordenação da atividade é centrada na figura do professor e o tempo de 

participação é regular e fixo. O destaque nessa comparação vai para o fato de que o ato de ir à 

escola é uma atividade obrigatória, o que por si pode proporcionar sentimentos negativos que 

interfiram no engajamento, tornando esse um dos motivos da importância do estudo do 

engajamento escolar. Outro destaque, porém, em questão de semelhança, vai para o fato de que 

ambas as atividades querem que seus usuários adquiram algo, só que na escola isso não se 

coloca de forma tão explicita. Apesar de ser claro que o objetivo da escola é estimular a 
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transmissão e construção de conhecimento, esse conhecimento não é tratado como um 

“produto” a ser “comprado” pelos estudantes. Assim, a repetição do conteúdo na maioria das 

vezes é muito mais focada do que a forma como esse conteúdo se apresenta, ou seja, o foco não 

está em promover o desejo da aquisição (do conhecimento) nos estudantes. 

Partindo dessas diferenciações, pode-se avaliar a aplicabilidade das cinco lógicas do 

engajamento em relação a sala de aula. 

 Lógica do entretenimento: para Askwith (2007) o entretenimento é um dos 

motivos mais básicos pelos quais o espectador busca assistir a um programa de 

TV. Na definição do autor, essa lógica apresenta algumas características como 

uma necessidade de relaxar, se divertir, ou preencher o tempo livre, dentre 

outras. O fato de a escola ser uma atividade não voluntária, faz com que a 

aplicação dessa lógica possa ficar um pouco prejudicada. O entretenimento pode 

ser encontrado principalmente no recreio, uma vez que é o “tempo livre” dos 

alunos, onde eles podem buscar atividades para relaxar e se divertir. Na escola 

estudada, pode-se observar alguns momentos de entretenimento em atividades 

regulares da sala de aula, principalmente nos momentos lúdicos como na hora 

do brinquedo ou na brinquedoteca, já que os alunos têm liberdade de escolher 

qual atividade querem realizar ali, com o objetivo de relaxar e se divertir. Apesar 

de essas duas atividades terem esse componente lúdico (e de entretenimento) 

evidenciados, outras atividades como a música em roda, assistir videoclipes, 

vídeos, filmes e hora da leitura tem uma porção de entretenimento muito forte, 

já que mesmo que elas não sejam feitas com essa finalidade de preencher o 

tempo livre ou de relaxar, elas proporcionam divertimento. Esse envolvimento 

lúdico, descrito por Eichner (2017), possibilita que um conteúdo seja trabalhado 

de forma indireta, uma vez que ele é imerso na diversão.  
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 Lógica da conexão social: a lógica da conexão social é uma das mais marcantes 

na escola. Como já apresentado, sentimentos de conexão ou não com os colegas 

podem afetar diretamente o engajamento dos alunos. A conexão social na 

relação do engajamento com a TV oferece bases para se conhecer a realidade 

social de diferentes indivíduos, base para conversação e interação social. Ao 

pensar no envolvimento com a mídia proposto por Eichner, a conexão social se 

liga ao envolvimento com o personagem. Esse envolvimento ocorre através dos 

processos de identificação e de proximidade, que são frequentes dentro de uma 

sala de aula. Geralmente o conceito de personagem é relacionado ao universo 

fictício, como em jogos, livros ou filmes, mas podemos pensar que, dentro de 

uma estrutura midiática, os agentes humanos também funcionam como 

personagens, com suas histórias de vida e seus contextos fora da escola. 

 Na sala de aula pesquisada, seguindo a conceituação desta lógica, destaca-se a 

escola como base para conversação e interação social, já que os alunos sentam 

em duplas ou grupos durante todas as atividades e podem conversar sobre as 

atividades em diversos momentos, além de poderem utilizar da convivência 

proporcionada pelo ambiente para buscar outros interesses em comum. Um 

destaque a ser pontuado em relação ao Colégio de Aplicação é a questão de 

oferecer bases para o conhecimento de diversas realidades sociais. Por ser um 

Colégio público localizado dentro da Universidade Federal, ele abrange pessoas 

de diversas etnias e classes sociais, o que raramente acontece em outras escolas, 

principalmente se levarmos em consideração a dicotomia entre escolas públicas 

e particulares. Como o ingresso ao colégio é realizado por sorteio e seu ensino é 

considerado de qualidade, ele acaba abrangendo crianças que seriam públicos 

tanto de escolas particulares como de escolas municipais ou estaduais.  
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 Lógica do domínio: caracterizada na literatura como a lógica que traz uma 

satisfação intelectual no espectador, a lógica do domínio também tem seu 

destaque na escola. Ela pode ser relacionada com o engajamento cognitivo, no 

estudo do engajamento escolar, uma vez que ele trata dos processos de 

investimento psicológico do aluno no processo de aprendizagem e seu prazer 

por atividades desafiadoras. O engajamento cognitivo não foi explorado nessa 

pesquisa, mas é possível inferir que nas folhas de atividade ele esteja presente, 

uma vez que sua resolução represente um domínio sobre o tema trabalhado. 

Mesmo não tratando da dimensão cognitiva, foi observado pelo comportamento 

dos alunos o prazer que demonstravam quando corrigiram a professora ao não 

chamar uma das crianças durante a música em roda. Esta demonstração de 

interesse em interferir no momento indica a agencia das crianças que é 

potencializada pelo domínio da narrativa (Eichner, 2017) da atividade em 

questão. Ou seja, elas sabem como a atividade se desenrola e assumiram a 

correção deste desenrolar na hora que identificaram um erro da professora. Outro 

processo que representa o domínio é quando há um envolvimento analítico com 

as mídias, como é o caso do calendário ou dos cartazes. Ao mesmo tempo que 

são atividades expositivas, há uma participação das crianças quando a professora 

faz perguntas no desenrolar das atividades e elas demonstram uma grande 

empolgação em responder, muitas vezes não respeitando as regras (de levantar 

a mão, por exemplo) e respondendo no lugar de algum outro colega. Por fim, o 

envolvimento habitual também traz sua contribuição nessa lógica, uma vez que 

na atividade de pauta as crianças também sabem como sua rotina irá se 

desenrolar no decorrer da tarde e até chamam a atenção da professora quando 

ela não marca uma atividade no quadro como concluída (ao dar um “check” do 

lado). 

 



103 

 

 

 

 Lógica da imersão: a imersão por Eichner se refere ao processo mental de estar 

inserido em uma história. Seguindo esta concepção e a partir das observações 

feitas, pode-se dizer que a estrutura midiática da sala de aula é composta para 

trazer a criança para imergir na aula. Por isso a primeira atividade é feita com 

música, seja em roda ou através de videoclipe. Ter uma atividade com 

características lúdicas no início da aula proporciona tirar o foco do que ficou lá 

fora e trazer a presença para dentro da sala, uma vez que se estimulam diversos 

sentidos. Em seguida, são realizadas atividades que exigem um pouco mais de 

atenção e foco, como o calendário ou alguma atividade com cartazes, pois 

apesar de nessas atividades haver participação, elas são também bastante 

expositivas. Quando se parte para as folhas de atividades, os alunos já estão 

imersos no “clima” da sala de aula, já interagiram com os colegas, já se 

movimentaram e já estão em seus lugares, prontos para cumprir com a atividade 

didática. Quando retornam do recreio ou da educação física, é feita uma 

atividade de relaxamento (conduzida pela professora de educação geral ou pela 

professora de educação física), que também auxilia no processo de “esquecer” o 

lado de fora e se concentrar nas atividades. Um ponto que funciona na facilitação 

dessa imersão é a alternância entre atividades “de conteúdo” e atividades lúdicas, 

já que depois do recreio eles continuam a atividade didática que já haviam 

iniciado ou recebem outra, para em seguida ter novamente um momento lúdico 

como a hora do brinquedo ou a ida a brinquedoteca. 
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Na definição da imersão com a TV de Askwith, a imersão se apresenta de duas 

formas: a imersão textual, quando o sentimento de familiaridade está 

relacionado com a narrativa da mídia e a imersão extratextual, quando o 

sentimento é relacionado a componentes de bastidores. Ao separar a imersão 

nesses dois tipos, pode-se perceber que a maior parte das atividades imersivas 

ocorre a imersão textual, como na música em roda ou nas folhas de atividades 

que já foram pontuadas: o envolvimento é com o conteúdo da mídia. Pode-se 

pensar no ajudante do dia como uma forma de imersão extratextual, uma vez 

que nessa atividade o aluno está realizando atividades “dos bastidores” ao ajudar 

a professora. Outras atividades como a hora do brinquedo ou a brinquedoteca 

podem fluir entre esses dois tipos, uma vez que a imersão ali pode tanto ocorrer 

com o conteúdo (de um jogo, um brinquedo) como de forma extratextual, através 

de brincadeiras de “faz de conta”. 

 

 Lógica da identificação: a identificação também aparece no texto de Eichner 

quando ela fala sobre o envolvimento com o personagem. Para Askwith, a 

identificação com um personagem pode reforçar valores pessoais, oferecer 

novos modos de comportamento e provocar insigths sobre sua própria 

personalidade. Na idade escolar, as crianças ainda estão em processo de 

formação de valores e personalidade, e como dito por Eichner, é nessa fase da 

vida que a identificação se estabelece.  

A escola acaba sendo um dos elementos que proporciona esses processos, 

principalmente na identificação com os colegas e com os professores. As 

atividades realizadas em grupo são as que mais colaboram para essa lógica, uma 

vez que oferecem o contato e a aproximação, que propicia a identificação. 

Pensando na sala de aula, essa lógica se aproxima bastante com a lógica das 

conexões sociais. Assim, as mídias que mais colaboram com esse processo são 

as das atividades lúdicas como a hora do brinquedo e a brinquedoteca, onde os 

alunos são os personagens que podem provocar o sentimento de identificação 

com o colega. E indo além dessa conexão social temos outras mídias como 

filmes, vídeos ou a hora da biblioteca onde essa identificação ocorre com os 

personagens das histórias, como já foi relatado na situação da menina com o 
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vídeo do dentista, e na leitura quando os alunos começam a contar suas histórias 

semelhantes à do texto recém lido. 

O que pode ser observado ao comparar o engajamento escolar com as cinco lógicas de 

engajamento com a mídia é que, nas lógicas de engajamento com a TV, são predominantes as 

dimensões afetiva e cognitiva do engajamento escolar. Na lógica do entretenimento, da conexão 

social e da identificação se destacam as características da dimensão afetiva como curiosidade, 

entusiasmo e relacionamentos. Na lógica do domínio aparecem as características da dimensão 

cognitiva como o interesse por desafios e o investimento psicológico na atividade. Já na lógica 

da imersão, pode-se pontuar que aparecem características das duas dimensões como o 

investimento psicológico, o entusiasmo e os relacionamentos. A agência se relaciona ao 

engajamento com a TV ao se destacar que é uma atividade voluntária e também na escolha do 

que se quer assistir. Enquanto que a dimensão comportamental aparece no ato de assistir TV e 

na atenção exigida para tal. Mas ambas as dimensões não têm destaque pensando nas cinco 

lógicas. 

4.3  SÍNTESE DO CAPITULO 

Neste capítulo, foi feita a análise dos dados coletados. Essa análise se iniciou com a 

construção da estrutura midiática, a partir da classificação e categorização das atividades feitas 

na sala de aula como mídias. Para isso, foi necessário identificar quais eram os agentes humanos 

e tecnológicos em cada atividade, como esses agentes se relacionavam, que sentidos eram 

envolvidos, qual informação estava sendo transmitida a partir dela. 

Uma vez que essa primeira categorização foi feita, as mídias foram classificadas a 

partir de suas modalidades. A partir dessa classificação foi possível identificar qual a 

materialidade de cada mídia, uma vez que, apesar de a mídia sempre necessitar da interação 

com um agente humano (receptor) para completar a transmissão da informação, algumas vezes 

o objeto da mídia independe dessa ação (exemplo: cartaz) enquanto em outras o corpo precisa 

estar presente para que a mídia se configure (exemplo: música em roda). Também foi mais uma 

vez possível observar quais sentidos são envolvidos na relação com cada mídia, destacando o 

principal, qual o local que as crianças ocupam para se relacionar com a mídia e qual sua 

temporalidade, bem como a função semiótica de cada uma delas. 
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Em seguida, foi feita uma análise dos comportamentos observados dos alunos em 

relação ao engajamento escolar. Para isso, foi elaborado o Quadro 9, que apresentou a descrição 

dos comportamentos observados em cada dimensão. 

Para entender melhor a relação do engajamento com a mídia, foi necessário entender 

como os alunos se envolvem com as mídias. Para isso, foram utilizados os conceitos propostos 

por Eichner destacando qual o principal modo de envolvimento que cada mídia estimulava. 

Estes modos de envolvimento também estimulam os processos de aproximação ou afastamento 

dos corpos, já que apesar de a recepção cognitiva ser sempre a nível individual, algumas mídias 

também se comportam como facilitadores de processos sociais. Por fim, foi apresentado o 

Quadro 11, relacionando as mídias às dimensões do engajamento escolar, indicando a dimensão 

que mais se destacava e pontuando quais comportamentos de cada dimensão foram observados. 

Quase todas as mídias apresentaram características de pelo menos duas dimensões do 

engajamento e a dimensão afetiva somente não apareceu em uma mídia (pauta). 

A relação entre o contexto da sala de aula e o engajamento escolar proposto pela 

literatura também foi analisado. Pode se observar que o suporte da professora foi uma 

característica bastante presente, bem como o relacionamento entre pares através de interesses 

em comum. Questões de exclusão de alunos apareceram em momentos pontuais e foram 

trabalhados pela professora. A estrutura da sala de aula pontuada na literatura diz respeito a 

clareza de regras e expectativas do professor pode ser exemplificada a partir do uso da Pauta, 

uma vez que proporciona aos alunos saber o que vai acontecer durante a tarde de aula. O suporte 

a autonomia é contemplado através do estimulo a participação dos alunos, se relacionando com 

o comportamento agente. Já as características das tarefas podem ser vistas como engajadoras 

uma vez que diferentes mídias eram utilizadas para abordar um mesmo tema, e cada mídia 

estimula certos aspectos do engajamento. 

Para finalizar o capítulo, foi estabelecida a relação entre o engajamento escolar e o 

engajamento com as mídias de Askwith, utilizando conceitos do envolvimento com a mídia de 

Eichner para facilitar essa aproximação. Assim, as mídias presentes na sala de aula foram 

encaixadas nas cinco lógicas do engajamento com a mídia. 

A partir de todas as análises e relações feitas no capitulo, podemos ilustrar a estrutura 

midiática da sala de aula observada no Quadro 12: 
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 Quadro 14 - Estrutura midiática da sala de aula 

Mídia Agente 

humano 

Agente 

tecnológico 

Informação 

transmitida 

Sentidos Relação espacial Tempo Espaço Decodificação Suporte Relacionamento Dimensões do 

engajamento 

Música em 

roda 

Aluno e 

prof. 

 Nomes dos alunos, 

expressões não 
verbais 

Audição, 

tato 

Crianças de 

pé, em roda 

Presente, 

interação entre 
os agentes 

humanos 

Limitado: 

todos no 
mesmo 

ambiente 

Instruções da 

professora 

Corpo Coletivo Afetivo 

Música com 

videoclipe 

Aluno Videoclipe 
projetado no 

quadro 

Tema a ser 
estudado no dia 

Audição, 
visão, tato 

Crianças 
sentadas em 

seus lugares 

Transporte de 
informação 

através da 

internet 
(rápido) 

Pode ser 
acessado em 

outros 

locais 

Internet Digital Individual Comportamental, 
afetivo e agencia 

Ajudante do 

dia 

Aluno e 

prof. 

Materiais 

para sorteio 

Aluno responsável 

por auxiliar a prof. 

Tato Crianças 

sentadas em 
seus lugares 

Presente, 

interação entre 
os agentes 

humanos 

Limitado: 

todos no 
mesmo 

ambiente 

Instruções da 

professora 

Corpo Geralmente 

individual 

Comportamental, 

afetivo e agencia 

Calendário Aluno e 

prof. 

Calendário Identificação de 

dia da semana, 
mês, ano; noção 

de passagem de 

tempo (dia) 

Visão, 

tato 

Crianças 

sentadas em 
seus lugares 

Perdura 

durante o mês, 
ficando fixado 

na parede 

As crianças 

podem 
acessar o 

conteúdo do 

calendário 
em outros 

lugares 

Leitura Físico 

(calendário) 

Coletivo Comportamental, 

afetivo e agencia 

Pauta Prof. e 
aluno 

Escrita Rotina do dia, 
noção de 

passagem de 

tempo (horas) 

Visão, 
audição 

Crianças 
sentadas em 

seus lugares 

ou uma 
criança indo 

até o quadro 

Comunicação 
perdura 

durante a 

tarde, sendo 
apagada e 

reescrita 

diariamente 

Limitado: a 
pauta é 

escrita em 

sala de aula 
e só pode 

ser 

visualizada 
nesse 

ambiente 

Leitura Físico 
(quadro) 

Coletivo Comportamental 
e agencia 

Vídeo/ Filme Aluno Vídeo ou 

filme 

História; 

complementação 
de conteúdo 

Visão, 

audição, 
tato 

Crianças 

sentadas em 
seus lugares 

Transporte 

rápido de 
informação 

pela internet 

ou outros 
artefatos 

digitais 

Pode ser 

acessado em 
outros 

locais 

Internet ou 

artefatos 
digitais 

Digital Individual Comportamental 

e afetivo 
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Folha de 

atividades 

Aluno Folha com 

as atividades 

Conteúdo didático Tato, 

visão 

Crianças 

sentadas em 
seus lugares 

Comunicação 

perdura no 
tempo, uma 

vez que as 

folhas podem 
ser consultadas 

Pode ser 

limitado, 
quando a 

atividade é 

para ser 
realizada 

em sala de 

aula ou não, 

quando é 

entregue 

para ser 
feita ou 

finalizada 

em casa 

Leitura, mas os 

alunos também 
recebem 

instruções e 

feedbacks da 
professora 

Físico (folhas 

de papel) 

Geralmente 

individual 

Comportamental, 

afetivo e agencia 

Hora do 

brinquedo 

Aluno Materiais 

lúdicos 

Integração Tato Crianças 

transitando 

livremente 
pela sala 

Presente, 

interação entre 

os alunos e 
deles com os 

brinquedos 

Limitado: 

todos estão 

presentes no 
mesmo 

ambiente 

Feita na hora, 

através das 

brincadeiras 

Corpo ou 

físico 

(brinquedos) 

Geralmente 

coletivo 

Comportamental, 

afetivo e agencia 

Hora da 

biblioteca 

Prof. e 
aluno 

Livros História Audição, 
visão, tato 

Crianças 
sentadas em 

círculo no 

chão 

Sua 
comunicação 

perdura no 

tempo, uma 
vez que as 

crianças 

podem reler a 
história 

Pode-se 
acessar o 

conteúdo 

em outros 
ambientes 

Leitura Físico (livros) Coletivo Comportamental, 
afetivo e agencia 

Cartazes Prof. e 

aluno 

Cartazes Conteúdos 

didáticos 

estudados 

Tato, 

visão 

Crianças 

sentadas em 

seus lugres ou 
indo até os 

cartazes 

Sua 

comunicação 

perdura no 
tempo, pois 

ficam fixados 

nas paredes 

Limitado: 

cartazes 

fixos na sala 
de aula 

Leitura Físico 

(cartazes) 

Coletivo Comportamental, 

afetivo e agencia 

Brinquedoteca Aluno Materiais 

lúdicos 

Integração Tato Crianças 

transitando 

livremente na 
brinquedoteca 

Presente, 

interação entre 

os alunos e 
deles com os 

brinquedos 

Limitado: 

todos estão 

presentes no 
mesmo 

ambiente 

Feito na hora, 

através das 

brincadeiras 

Corpo, físico 

(brinquedos) 

ou digital 
(videogames) 

Geralmente 

coletivo 

Comportamental, 

afetivo e agencia 

Fonte: a autora 
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5 CONCLUSÃO 

O engajamento escolar é um constructo que tem sido explorado nos últimos trinta anos, 

segundo resultado da revisão sistemática da literatura. Ao pesquisarmos o termo “school 

engagement”, sem a aplicação de filtros, na base de dados Scopus, obtemos 927 resultados, 

sendo que destes, 785 artigos foram publicados nos últimos dez anos. A partir desses dados, 

pode-se concluir que este tem sido um tema de estudo bastante atual. Mas apesar da grande 

quantidade de artigos, pouco tem sido estudado em relação ao engajamento no ensino 

fundamental e menos ainda na relação das mídias com o engajamento escolar. 

Assim, o propósito desta dissertação foi compreender qual a relação entre a estrutura 

midiática de uma sala de aula e o engajamento escolar dos estudantes. Para isso, foi realizada 

uma revisão da literatura, que foi utilizada para construir a base teórica desta dissertação e 

instrumentalizar a pesquisadora para a ida a campo. Os objetivos foram traçados de modo a 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: “Qual a relevância da estrutura midiática de uma 

sala de aula em relação ao engajamento escolar dos alunos?” Os objetivos específicos foram 

alcançados, possibilitando atingir o objetivo geral que responde à pergunta de pesquisa. 

O primeiro objetivo especifico foi investigar o conceito de engajamento escolar, sendo 

este contemplado no Capitulo 2 da dissertação, a Fundamentação Teórica. A partir deste 

objetivo, foi possível definir a perspectiva do engajamento a ser utilizada durante a coleta de 

dados e o desenvolvimento da análise. A perspectiva teórica adotada foi a definição de Tseng e 

Reeve que trabalha o engajamento escolar a partir de quatro dimensões, pois eles foram os 

autores que incluíram a agência como uma dimensão, porém, a dimensão cognitiva não foi 

analisada no trabalho, resultando em uma coleta e análise de dados baseada em três dimensões: 

comportamental, afetiva e agência. 

O segundo objetivo foi investigar o conceito de engajamento com as mídias, sendo 

este também contemplado no Capitulo 2. Este objetivo permitiu compreender o engajamento 

com a mídia baseado nos estudos sobre o envolvimento com a mídia de Eichner e o engajamento 

com a mídia de Askwith (que estudou o engajamento com a televisão). Uma vez traçado um 

delineamento entre essas duas teorias foi possível aproximar o conceito de engajamento com 

as mídias com o do engajamento escolar já apresentado, para possibilitar uma análise das mídias 

da sala de aula em termos de engajamento escolar. 
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Uma vez que a teoria acerca do engajamento escolar tem uma visão centralizada nos 

comportamentos dos sujeitos para analisar o engajamento, se mostrou importante entender o 

como os alunos se relacionam com as mídias e, para isto, foi utilizada a perspectiva do 

envolvimento com a mídia. As características do envolvimento demonstram o processo de 

recepção da mídia pelo sujeito, sendo que esta recepção é influenciada por aspectos individuais 

e socioculturais para que haja uma devida apropriação da mídia, tanto em seus aspectos textuais 

quanto extratextuais. Esses aspectos individuais do sujeito vão influenciar no processo de dar 

sentido para uma mídia e em seu envolvimento com a mesma. O engajamento escolar é definido 

como o grau de envolvimento dos estudantes nas atividades escolares. Cruzando essas teorias, 

é possível perceber que para entender a relação entre o engajamento escolar e as mídias, é 

fundamental compreender como o estudante se envolve com as mídias, para, a partir disso, 

verificar qual é o grau desse envolvimento, a partir das dimensões do engajamento escolar. 

O terceiro objetivo especifico foi identificar as mídias utilizadas em uma sala de aula. 

O objetivo foi contemplado no Capitulo 3, onde são relatados os dados obtidos a partir do estudo 

de caso. Neste capitulo, são identificadas e descritas todas as mídias presentes na sala de aula 

pesquisada, bem como são destacadas quais delas serão utilizadas durante a pesquisa para o 

cruzamento com os dados teóricos. Essa identificação foi possível através de observações 

realizadas e registradas através de diário de campo. 

Pode-se observar que cada uma das mídias influência em dimensões diferentes do 

engajamento escolar. Na pesquisa a dimensão cognitiva não foi utilizada, uma vez que ela não 

é possível de ser observada e a idade das crianças impede uma mensuração através do uso de 

instrumentos e de entrevistas. Dos comportamentos observáveis, somente na dimensão afetiva 

foram observados tanto aspectos positivos (curiosidade, entusiasmo e relacionamentos) quanto 

aspectos negativos (ansiedade e frustração). Nas outras dimensões, somente apareceram 

comportamentos positivos como sinais de alto engajamento. Isso pode ser justificado pelo fato 

de que, para que a ansiedade ou a frustração se manifestem, antes disso a criança precisa estar 

engajada na atividade, do contrário, esses sentimentos não iriam aparecer, sendo que, nesse 

caso, talvez a apatia simbolizaria um baixo engajamento. 

O quarto objetivo especifico foi o de caracterizar a estrutura midiática da sala de aula. 

Esse objetivo foi contemplado no Capitulo 4 do presente trabalho. Entende-se por estrutura 

midiática da sala de aula a organização das mídias utilizadas nesta sala em relação aos alunos e 

como eles se envolvem com estas mídias. Este entendimento demonstra que uma estrutura 



111 

 

 

 

midiática não é fixa, ela pode existir em diversas versões, ao se pensar as mídias em suas 

relações com os agentes envolvidos. O entendimento foi construído durante as análises, uma 

vez que foi utilizada a teoria em conjunto com os dados coletados para identificar, categorizar 

e classificar as mídias, verificando como se estabelecia a relação das crianças com elas. A partir 

da análise, foi montado um quadro sintetizando as informações e simbolizando a estrutura da 

sala de aula pesquisada. 

Resolvidos os objetivos específicos, retomou-se novamente o objetivo geral para 

responder à pergunta de pesquisa. Pode-se constatar que a relação dos alunos com as mídias da 

sala de aula demonstrou influenciar o engajamento escolar. Essa relação se deu através do 

envolvimento dos alunos com as mídias e como estas se organizaram na sala de aula, 

caracterizando a estrutura midiática. Essa estrutura, se mostra coerente com diversos pontos 

trazidos pela literatura em relação a influência do contexto no engajamento escolar, 

acrescentando a mídia como mais um ponto a ser pesquisado nesse contexto. 

Analisar as atividades escolares em relação as mídias utilizadas com seus suportes 

físicos e tecnológicos, os sentidos que cada uma dessas mídias estimula, as relações provocadas 

através do seu uso, suas relações de espaço, tempo e a ocupação das crianças no espaço pode 

auxiliar a pensar em uma maior diversidade de atividades, o que torna o ambiente escolar menos 

repetitivo. Compreender quais são as mídias que contribuem para cada uma das dimensões do 

engajamento pode ajudar nessa variação, uma vez que a escolha da mídia poderá estimular 

diferentes aspectos do engajamento. Pensando em quais aspectos do envolvimento com a mídia 

aparecem em cada atividade, se torna possível construir uma estrutura midiática de acordo com 

os recursos disponíveis e que promova um bom nível de engajamento nos alunos. Esta estrutura 

midiática foi representada no Quadro 14. Para que este quadro seja passível de ser utilizado em 

um planejamento, poderiam ser feitas as seguintes alterações: suprimir o item suporte, uma vez 

que, em termos práticos, ele se encaixa nos agentes humanos e tecnológicos; suprimir o item 

“espaço”, uma vez que ele só possui implicação a nível de análise; utilizar o item “tempo” para 

determinar o tempo de duração da tarefa, uma vez que da forma como ele foi aplicado só possui 

implicação a nível de análise, suprimir o item “decodificação”, uma vez que ele só possui 

implicação a nível de análise.  

Assim, podemos concluir que há uma relação entre a estrutura midiática da sala de 

aula e o engajamento escolar. 
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5.1  Sugestão para trabalhos futuros 

O presente estudo foi realizado em uma única turma, de primeiro ano de ensino 

fundamental. Nesse primeiro ano, as crianças ainda estão em fase de adaptação ao contexto 

escolar, uma vez que acabaram de sair da educação infantil. Sabemos que existem alterações 

na organização da estrutura escolar com o passar dos anos, além do avanço no conteúdo. 

Enquanto nos cinco primeiros anos de escola, no ensino fundamental I, o conteúdo didático é 

centrado em um único professor (na escola pesquisada chamado de professor de educação 

geral), do sexto ao oitavo ano, as aulas são divididas por disciplinas, sendo que cada uma delas 

tem seu professor especifico. A tendência é que os momentos lúdicos diminuam e as 

responsabilidades aumentem. 

A literatura apresenta que o engajamento tende a diminuir com o passar dos anos, 

sendo que entre os adolescentes resulta em casos de abandono ou evasão escolar. Para além dos 

motivos socioeconômicos que também permeiam esse assunto, uma sugestão para trabalhos 

futuros seria de investigar quais são as diferenças entre a estrutura midiática nos diferentes anos 

de ensino, ou, pelo menos, nos anos em que há uma transição no nível escolar (no sexto ano, 

onde a criança sai do ensino fundamental I e entra no ensino fundamental II, ou no primeiro 

ano do ensino médio) e verificar quais aspectos do engajamento estão relacionados a essa 

estrutura. Nestas séries, há também a possibilidade de mensurar o engajamento escolar dos 

alunos através de instrumentos, complementando as observações e os resultados da pesquisa. 
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APÊNDICE A 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “Estrutura midiática de 

ensino e sua relação com o engajamento escolar”, conduzida pela pesquisadora mestranda 

Maria Lúcia Wilwert, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do 

Conhecimento e orientada pela Prof. Dra. Luciane Maria Fadel, do Departamento de Expressão 

Gráfica e do Programa de Pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento, da 

Universidade Federal de Santa Catarina. O objetivo principal é conceber um instrumento capaz 

de diagnosticar a estrutura midiática de uma sala de aula em relação ao engajamento escolar. 

Esse trabalho se justifica em sua relevância social pela relação entre o engajamento escolar e a 

evasão escolar. 

A pesquisadora irá acompanhar suas aulas, sem qualquer participação ou interferência 

direta, utilizando como método a observação não participante. Sua participação também será 

solicitada para a realização de entrevista, que será gravada para posterior análise de dados, 

porém você não será identificado. Você e/ou os alunos poderão sentir desconforto ou 

constrangimento com a presença da pesquisadora na sala de aula. Você também poderá sentir 

cansaço e desconforto durante a entrevista, constrangimento ao expor suas dificuldades e 

desconforto com gravações. Para minimizar esses problemas, a pesquisadora se manterá 

somente no papel de observadora e você poderá solicitar que ela se retire a qualquer momento. 

Durante as entrevistas, você poderá fazer pausas ou desistir de responder alguma das perguntas. 

Em qualquer pesquisa sempre há o risco de que seu nome ou dados pessoais sejam 

divulgados sem intenção do pesquisador, por isso as gravações serão guardadas em dispositivos 

de uso pessoal da pesquisadora ou em local protegido com senha. 

Ao contribuir com a pesquisa você não terá benefícios imediatos, mas estará ajudando 

a construir um corpo científico sobre a relação entre o engajamento escolar e sua relação com 

a estrutura midiática da sala de aula. 

Durante as entrevistas você será acompanhado pela pesquisadora responsável. Se você 

tiver dúvidas sobre procedimentos, riscos, benefícios ou outro, durante e após a pesquisa, 

inclusive informações sobre os resultados se for de seu interesse, pode entrar em contato com 

a pesquisadora responsável (Maria Lucia Wilwert). 
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Se você não quiser mais participar da pesquisa você pode retirar o seu consentimento, 

sem penalização alguma, bastando entrar em contato por e-mail (wilwertm@gmail.com) ou 

telefone (48988189109) com a pesquisadora Maria Lucia Wilwert. 

A pesquisadora responsável, que também assina esse documento, compromete-se a 

conduzir a pesquisa de acordo com o que preconiza a Resolução 466 de 12/12/2012, que trata 

dos preceitos éticos e da proteção aos participantes da pesquisa. 

Você poderá solicitar o reembolso de qualquer gasto decorrente da pesquisa, tais como 

transporte, etc., porém não terá qualquer pagamento por sua participação. Se você tiver algum 

prejuízo material ou imaterial em decorrência da pesquisa poderá solicitar indenização, de 

acordo com a legislação vigente e amplamente consubstanciada. 

Nenhuma informação pessoal sua, como nome, endereço, telefone, etc., será 

divulgada, de maneira que a utilização das informações fornecidas não acarrete prejuízo a você. 

Os resultados da pesquisa poderão tornar-se públicos, seja por meio de relatórios, artigos, 

apresentações em eventos científicos ou publicação de outra natureza. Em quaisquer meios, no 

entanto, será mantido o sigilo e a confidencialidade dos dados de identificação do participante 

da pesquisa. 

Dados do Pesquisador Responsável pelo Projeto de Pesquisa: 

Nome completo: Maria Lúcia Wilwert 

Doc. de Identificação: 5.350.955 

Endereço completo: Rua Professora Maria Luiza Rodrigues, 93 

Endereço de e-mail: wilwertm@gmail.com 

Telefones: 48 98818-9109 

O CEPSH é um órgão colegiado interdisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, 

vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina, mas independente na tomada de decisões, 

criado para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade 

e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 

Qualquer dúvida que você venha a ter sobre ética em pesquisa você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Catarina – CEPSH/UFSC, por meio do telefone (48) 3721 6094 ou no endereço: 

Universidade Federal de Santa Catarina – Pró-Reitoria de Pesquisa – Prédio Reitoria II (R: 

Desembargador Vitor Lima, no 222, sala 401, Trindade, Florianópolis/SC | CEP 88.040-400). 

mailto:wilwertm@gmail.com
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Identificação e consentimento do voluntário: 

Nome completo _______________________________________ 

Doc. de Identificação ___________________________________ 

“Declaro que concordei em participar, na qualidade de participante do projeto de 

pesquisa intitulado A estrutura midiática de ensino e sua relação com o engajamento escolar, 

após estar devidamente informado sobre os objetivos, os procedimentos, as justificativas da 

pesquisa e os termos de minha participação. Assino o presente Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido em duas vias, numeradas e rubricadas pelas partes interessadas, inclusive pelo 

pesquisador responsável pelo projeto, sendo que uma cópia se destina a mim (participante) e a 

outra ao pesquisador.” 

“As informações fornecidas aos pesquisadores serão utilizadas na exata medida dos 

objetivos e finalidades do projeto de pesquisa, sendo que minha identificação será mantida em 

sigilo e sobre a responsabilidade dos proponentes do projeto.” 

“Independentemente deste consentimento, fica assegurado meu direito a retirar-me da 

pesquisa em qualquer momento e por qualquer motivo, sendo que para isso comunicarei minha 

decisão a um dos proponentes do projeto acima citados 

 

Florianópolis, ____ de ________________ de 2019. 

 

(Assinatura do voluntário ou representante legal acima identificado) 

Eu Maria Lúcia Wilwert, comprometo-me a conduzir a pesquisa de acordo com o que 

preconiza a Resolução 466 de 12/12/2012, que trata dos preceitos éticos e da proteção aos 

participantes da pesquisa. 

 

Maria Lúcia Wilwert 
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APÊNDICE B 

Quadro elaborado pela autora especificando o protocolo utilizado para a revisão 

sistemática da literatura 

Protocolo da busca sistemática Justificativa/relevância (por que) 

1. Temática da revisão: Engajamento escolar 

 

 

  O tema é relacionado com a pesquisa de mestrado 

2. Objetivo principal: Obter um panorama teórico 

sobre o engajamento escolar no ensino 

fundamental 

 

 

 Justifica-se pela necessidade de elaborar um arcabouço 

teórico sobre o engajamento escolar em relação ao ensino 

fundamental para poder verificar quais são os temas que 

estão sendo pesquisados e quais os autores que compõe o 

referencial sobre o tema  

3. Objetivos secundários ou perguntas da revisão: 

-Mapear as publicações científicas da temática de 

revisão em conjunto com o termo “ensino 

fundamental” 

-Identificar os principais autores sobre a 

temática; 

 

Identificar os autores principais da comunidade que se 

forma no entorno dessa temática. 

4. Palavra(s)-chave: “School engagement”; 

“elementary school”; “primary school” 

 

 

Houve a necessidade de uma temática secundária para a 

filtragem do tema principal, pois o uso de mais de uma 

palavra-chave ajuda na granularidade da busca. São 

utilizados dois termos para designar o ensino fundamental 

em países da língua inglesa, por isso os dois foram 

considerados 

5. Principal fonte de dados: Scopus . 

 

.Foi escolhida a base de dados devido a sua relevância no 

meio acadêmico e ao seu caráter interdisciplinar 

6. Estratégias de buscas 

6.1 Campos de busca :  

 

Os campos de busca foram o título do artigo, 

abstract e palavras chaves. 

 

6.2 Filtros de refinamento: 

Foram pesquisados somente ARTIGOS, em 

português ou inglês 

Foram utilizados os filtros lógicos AND e OR 

A estrutura de busca ficou a seguinte: 

“school engagement” AND “primary school” or 

“elementar school” 

 

Acreditamos que uma busca utilizando o conteúdo do 

abstract, palavras-chave, título e tags de indexação seja 

representativa o suficiente para atender a pesquisa, se os 

principais termos não estiverem nesses campos 

provavelmente o artigo não serve para a mesma. 

 

O uso de filtros é necessário para diminuir a 

granularidade da pesquisa e chegar a resultados mais 

precisos, como o engajamento escolar pode ser estudado 

em diferentes contextos ligados a educação, muitos dos 

resultados iniciais não se relacionavam com a temática da 

pesquisa 

Observações quanto os resultados das buscas prévias  

 

Ao pesquisar somente pelo termo “school engagement”, sem a filtragem: 927 documentos 

Utilizando os filtros lógicos em conjunto com o filtro de tipo de documento e de idioma: 59 documentos 

Após a leitura de títulos e resumos: 19 documentos selecionados para serem utilizados na pesquisa, de 

acordo com a afinidade com o tema. 
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APÊNDICE C 

A partir dos 19 artigos selecionados a partir da revisão sistemática da literatura, foi 

feito um agrupamento dos mesmos através de categorias criadas pela pesquisadora. Os artigos 

foram organizados dessa forma de modo a facilitar seu entendimento. Um artigo pode estar 

presente em mais de uma categoria. 

As primeiras categorias criadas corresponderam ao número de dimensões apresentada 

como foco de estudo no artigo. Em seguida, foram separados os artigos que falam das 

influencias da relação com os pares e da influência da relação dos alunos com o professor. 

Todos os artigos que falavam do engajamento em relação a algum outro constructo (alto-estima, 

motivação, etc) foram agrupados em uma única categoria. A reprovação escolar e o abandono 

escolar também foram colocados como categorias. Por fim, duas categorias abrigaram um único 

artigo: gênero e mídias. 

A categoria mídias foi mantida em separado apesar de seu artigo também se encaixar 

na categoria “estudo em conjunto com outros constructos” por fazer parte do tema dessa 

dissertação. Apesar disso, seu estudo foi realizado com crianças mais velhas (final do ensino 

fundamental) e tinha foco na limitação do uso de mídias digitais na sala de aula. 

 

Categorias Número 

de 

artigos 

Descrição da categoria Referência 

1 dimensão 6 Artigos nos quais somente 

foi trabalhada uma 

dimensão do engajamento 

escolar 

BUHS et al., 2018; FRAWLEY et al., 

2014; LAET et al., 2015; WANG; TIAN; 

SCOTT HUEBNER, 2019; WILKINS et 

al., 2015; ZHU et al., 2019 

2 dimensões 2 Artigos nos quais foram 

trabalhadas duas dimensões 

do engajamento escolar 

ANTONOPOULOU; CHAIDEMENOU; 

KOUVAVA, 2019; YI; TIAN; 

HUEBNER, 2019 

3 dimensões 7 Artigos nos quais foram 

trabalhadas três dimensões 

do engajamento escolar 

ARVID et al., 2019; DARMODY; 

THORNTON, 2015; HEATLY; 

VOTRUBA-DRZAL, 2017; O’TOOLE; 

DUE, 2015; PEARS et al., 2013; 

SALMELA-ARO et al., 2016; YANG et 

al., 2018 

Suporte dos 

pares 

7 Artigos nos quais foi 

pesquisada a influência da 

relação entre os alunos no 

engajamento escolar 

ANTONOPOULOU; CHAIDEMENOU; 

KOUVAVA, 2019; ARVID et al., 2019; 

BUHS et al., 2018; DARMODY; 

THORNTON, 2015; NAKAMOTO; 

SCHWARTZ, 2011; O’TOOLE; DUE, 

2015; YANG et al., 2018 
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Suporte dos 

professores 

5 Artigos nos quais foi 

pesquisada a influência da 

relação entre os alunos com 

o professor no engajamento 

escolar 

ARVID et al., 2019; BUHS et al., 2018; 

DARMODY; THORNTON, 2015; 

HEATLY; VOTRUBA-DRZAL, 2017; 

ZHOU; NTOUMANIS; THØGERSEN-

NTOUMANI, 2019 

Estudo em 

conjunto com 

outros 

constructos 

10 Estudos que abordaram 

outros constructos em 

relação com o engajamento: 

temperamento, desafeição, 

burnout, teoria das 

necessidades psicológicas 

básicas, psicologia positiva, 

orientação a objetivos, bem 

estar 

BUHS et al., 2018; DARMODY; 

THORNTON, 2015; SALMELA-ARO, 

2017; SALMELA-ARO et al., 2016; 

WANG; TIAN; SCOTT HUEBNER, 

2019; WILKINS et al., 2015; YI; TIAN; 

HUEBNER, 2019; ZENG; HOU; PENG, 

2016; ZHOU; NTOUMANIS; 

THØGERSEN-NTOUMANI, 2019; ZHU 

et al., 2019 

Reprovação 

escolar 

2 Estudos que abordam a 

relação entre o engajamento 

escolar e a reprovação de um 

ano escolar 

PEARS et al., 2013; YANG et al., 2018 

Abandono 

escolar 

3 Estudos que abordam a 

relação entre o engajamento 

escolar e o abandono escolar 

ARVID et al., 2019; O’TOOLE; DUE, 

2015; PEARS et al., 2013 

Gênero 1 Estudo que aborda a 

diferença entre os níveis de 

engajamento escolar entre 

os gêneros 

FRAWLEY et al., 2014 

Mídias 1 Estudo que aborda a relação 

entre burnout e engajamento 

escolar a partir da limitação 

do uso de mídias digitais na 

escola 

SALMELA-ARO et al., 2016 

Fonte: Elaborado pela autora 
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APÊNDICE D 

Quadro elaborado pela autora com o comparativo entre características da sala de aula 

e da televisão. 

Sala de aula 
Corresponde a 1 período de aula do 1o  ano 

Televisão 
Corresponde a programação ofertada num canal 

aberto 

 

 

 

 
 

Multimídias – vários formatos em 

diferentes suportes 

Filme, música, livro 

 

Mono mídia - Único suporte - Vários 

formatos e estilos  

Filme, jornal, animação 

Ênfase na Atividade social Ênfase na Atividade individual 

Existe um coordenador com momentos de 

autorregulação 

Auto regulada mas com momentos de 

negociação 

Obrigatória Voluntária 

Conteúdo tende a ser não ficção, com 

momentos lúdicos 

Conteúdo pode ser ficção ou não ficção 

Tempo de participação regulares e fixos  Tempo de participação irregulares e não 

fixos, mas com programação fixa 

Participantes predeterminados Participantes variáveis 

Participação ativa Participação passiva ou ativa 

Interação entre participantes é necessária Interação entre participantes não é 

necessária 

Modelo de engajamento com uma mídia: 

música, calendário, conteúdo... 

Modelo de engajamento com  1 programa 

de TV 

Objetivo primário: aquisição de 

conhecimento 

Objetivo primário: aquisição de produtos 

ou serviços (propaganda comercial) 
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