
				Mídias,	Educação	e	Espaço	
Público	

	

Profa.	Dra.	Andrea	Versu<	
Faculdade	de	Educação	

Linha	de	pesquisa:	Educação,	
Tecnologias	e	Comunicação		

UNB	



CONVITE	

•  	Mídias,	
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Espaço	Público	



AGENDA	
•  Primeira	Parte:	
Conexão	sobre	as	
discussões	realizadas	
por	Bauman	e	Rodotá:		

•  Vigilância		
•  pós-panóp<co	
•  Consumo	e	
Classificação	



Segunda	Parte	
•  Implicações	deste	
contexto	no	campo	
educacional;	

•  movimentos	de	
contraponto;	

•  propostas	de	ruptura.	



Primeira	Parte	
•  Origem	do	texto	escolhido	
para	a	primeira	parte:	
hYps://
www.editorafi.org/
193reginaruaro	



Primeira	Parte	
•  Redes	ou	paredes?	
•  	A	vigilância	sai	das	
paredes	e	vai	para	as	
Redes.	Sai	do	público	e	
vai	para	o	privado.	

•  Redimensionamento	do	
espaço	público	com	o	
pós-panop<smo	
(Bauman)	



Pós-panop<smo	
•  Deslocamento	da	vigilância	das	
paredes	(imobilização)	para	as	
redes	(entrega		de	dados	
pessoais	para	as	coorporações,	
em	troca	de	visibilidade	e	
aceitação)	

•  Lógica	do	consumo	–	
monitoramento	e	controle	de	
comportamentos;	es<lo	de	vida	
como	categoria	sociológica	

•  EFEITO	FRAGMENTADOR	DA	
INTERNET	-	PULVERIZADOR	



PANÓPTICO		 PÓS-PANÓPTICO		
Modernidade		 Pós-modernidade	ou	

modernidade	líquida		
Imobilidade	e	aprisionamento	-	
restrição	da	liberdade	csica	
PAREDES		

Mobilidade,	monitoramento	à	
distância	e	servidão	voluntária	-	
limitação	virtual	da	liberdade.	
JANELAS	pelas	quais	sou	visto/
REDES	

Imobilidade	do	preso	e	
mobilidade	do	vigilante		

As	formas	de	controle	não	têm	
conexão	direta	com	o	
aprisionamento		

Disciplina	através	da	sensação	da	
vigilância	constante		

Disciplina	como	um	
comportamento	que	parte	do	
próprio	sujeito	disciplinado	-	
servidão	voluntária,	docilidade		

Nunca	estou	sozinho,	sempre	
estou	vigiado"		

"Nunca	mais	vou	ficar	sozinho,	
abandonado,	desprezado"		



O	panóp:co	
direcionava	a	
submissão	pela	
eliminação	da	
escolha,	
causando	a	
imobilidade,	o	
aprisionamento	

O	pós-
panóp:co	
permite	a	
liberdade	de	
escolha,	mas	
opera	o	
controle	
mediante	a	
sedução		e	não	
pela	coerção.		



LIQUIDEZ		E	VIGILÂNCIA	
•  Mecanismos	de	vigilância		
são	aprimorados;		

•  Entrega	de	dados	em	troca	
da	sa<sfação	de	serem	
notadas	–	docilidade.	

•  Consequentemente,	há	
uma	diluição	das	esferas	
pública	e	privada.	

•  Liquidez:	mobilidade,	
flexibilidade,	reconstrução	
connnua	e	incessante	de	
símbolos	culturais.	



CONSUMO	
•  Controle	pelo	consumo	-	o	
consumo	como	uma	forma	de	
incen<var	o	endividamento,	o	
endividamento	como	uma	
forma	de	controle.	

•  Aspecto	duplamente	
simbólico	da	mercadoria:	
Diferenciação	e	
pertencimento.		

•  Consumo	de	imagens	
(simulacro),	simulacro	X	bens	
concretos.	



CONSUMO	E	CLASSIFICAÇÃO	
•  Modos	de	produção	
capitalís:cos,	que	não	se	
resumem	à	submissão	
econômica	(operada	pelo	
capital)	

•  	sujeição	subje<va	(operada	
pela	cultura)		

•  sujeição	subje<va:	a	máquina	
capitalista	produz	bens	e	
sonhos;	A	sociedade	
confessional	na	qual	me	
exponho	e	sou	visto!	

•  Internet	como	um		“grande	
shopping	center”	(Rodotá)	





	

				SERVIDÃO	VOLUNTÁRIA	
•  Entrega	voluntária	de	dados	
em	mídias	sociais:	

•  Contratos	unilaterais,	erosão	do	
anonimato,	publicização	da	vida	
privada.		

•  Mudança	de	entendimento	do	
que	deve	ser	público	e	do	que	
deve	ser	privado.	

•  				Rastros	e	ausência	de	lastros	



CONTROLE	
•  CADASTROS	E	RASTROS	
•  Perfis	acompanhados/	
monitorados,	produtos	e	
serviços	são	indicados	por	
algoritmos	de	acordo	com	
padrões	iden<ficados.	

•  Controle	que	possibilita	a	
vigilância	de	todos	para	
todos	



HABERMAS	
•  Segundo	Habermas	(entrevista	
no	Jornal	EL	PAÍS	em	
09/05/2018)	–	sobre	a	internet:	
“Primeira	evolução	da	mídia	na	
história	da	humanidade	que	
serve	antes	de	tudo	a	fins	
econômicos	e	não	culturais.”	

•  Link:	
hYps://brasil.elpais.com/brasil/
2018/04/25/eps/
1524679056_056165.html	



Sociedade	de	Classificação	
•  O	 obje<vo	 é	 fazer	 com	
que	 os	 háb i tos	 de	
c o n s u m o 	 s e j a m	
reiterados/classificados.	

•  FRAGMENTAÇÃO	 X	
COMUNIDADE	

		



SOCIEDADE	DA	
INFORMAÇÃO	

SOCIEDADE	DA	
VIGILÂNCIA		

SOCIEDADE	DA	
CLASSIFICAÇÃO			

		Signos	sociais	transitam				com	velocidade	por				intermédio	de	interfaces				desvinculadas	de	locais				fixos.	

	Os	usuários	entregam				voluntariamente	dados				em	troca	da	alegria	de				serem	percebidos,				possibilitando	o			exercício	do	controle	e			.	da	disciplina	virtual.	

	Os	dados	ob<dos		
	
são	utlizados	para		
	
classificar	os		
	
usuários,	e,	ao		
	
mesmo	tempo,		
	
formar	uma		
	
maioria	“normal”		
	
a	ser	con<nuamente		
	
normalizada	e	uma		
	
minoria	a	ser	excluída.		
	



Disputa	de	narra<vas	
•  Big	Data		
•  Algoritmos	–	informações	
numéricas	(LEV	MANOVICH)	

•  Robôs	
•  Fake	news	
•  Aparência	de	“liberdade”de	
escolha	X	determinação	
tecnológica	

•  Construção	de	narra<vas	
hegemônicas	X	Contra	
narra<vas	



PROPOSTA	DISRUPTIVA	

•  O	que	nos	mobiliza	como	
professores?	O	que	nos	
coloca	em	movimento	de	
pensamento?	

•  Como	conceber	uma	
formação	docente	que	
não	seja	de	luta/combate	
e	DE	RESISTÊNCIA?	



•  O	que	estamos	produzindo	
nos	espaços	
ins<tucionalizados	em	termos	
de	ruptura?	

•  Como	nos	colocarmos	em	
movimento	para	promover	
fissuras	no	pensamento	
homogeneizador?	

•  Algumas	possibilidades	e	
projetos	de	integração	com	
outras	áreas	e	com	a	
Educação	Básica	



Segunda	Parte	
•  E	o	que	ainda	podemos	fazer	
em	termos	de	resistência	e	
DES	–	Formação	Docente?	

•  Len<ficação	–	na	contramão	
aos	processos		de	aceleração	
impostos	pelos	meios	de	
comunicação;	Égide	da	
velocidade	que	penetram	
em	todas	as	instâncias	da	
vida	social	no	contexto	
atual.	



Contrapontos	
•  Jorge	Larrosa	Bondía	(L	
de	Len<ficação)	

•  Texto	de	Luciano	Bedin	
da	Costa:	Ainda	Escrever	

•  Transmidiação	como	
escrita	de	resistência	



Abecedário	de	Educação	
•  Link	para	as	produções	do	
grupo	CINEAD	da	profa.	
Adriana	Fresquet:	

•  hYps://
cineadlecavfeufrj.wixsite.co
m/abecedarios/abecedarios	

•  L	DE	Len<ficação-	minuto	33:	
17	

•  hYps://www.youtube.com/
watch?
v=5FtY1psRoS4&feature=you
tu.be	



Novos	modos	de	escrita		
•  Novas	prá<cas	educa<vas	
pautadas	na	produção	de		
escrita	de	narra<vas	(em	
todas	as	áreas	do	
conhecimento)		

•  Evocar	outras	sensibilidades/
despertar	AUMENTOS	DE	
POTÊNCIA	para	Contra-
narra<vas.	

•  Exercícios	de	Transmidiação	
ou	DESDOBRAMENTO/	
ENGAJAMENTO	



Tecnologias….	
•  Tecnologias	mediadoras	de	
aprendizagem	significa<va	

•  Compreendidas	não	como	
Recurso	didá<co,	mas	como	
Linguagem.	

•  Provocar	ações/Disposi<vos	
que	possibilitem	o	
pensamento	a	par<r	da	
EXPERIÊNCIA.	

•  Menos	REPETIÇÃO,	MAIS	
DIFERENÇA	



Potencialidades	
•  		Transmidiação:	ato	de	tradução	

de	um	sistema	sígnico	para	outro;		
•  				Ampliação	das	oportunidades	

dos	sujeitos	desenvolverem	uma	
forma	de	pensamento	gerador/
gera<vo	e	reflexivo	

•  conexões	entre	as	diferentes	
linguagens	e	a	CRIAÇÃO	de	novas	
tá<cas	alterna<vas	ao	
VERBOCENTRISMO	pra<cado	na	
Educação	Formal.	

•  Estudos	sobre	fanfics	e	Educação	
	



DIFERENTES	LITERACIAS	
•  Alfabe<zação	visual	e	escrita,	
INTERTEXTUALIDAE	em	salas	
de	aula	colabora<vas	(LELAND,	
2015)	e	mediação	pedagógica	
(MACKENZIE,	2015),		

•  Alfabe<zação	mul<modal	–	
escrita,	fala	e	imagem	
(COULSON,	2015)	estudos	de	
narra<vas	mul<modais	com	o	
uso	de	mídias	digitais	(SMITH	
et	al,	2016).		



Transmidiação	e	Resistência	
•  Escrita	de	resistência:	
processo	no	qual	uma	
narra<va	hegemônica,	
desenvolvida	por	uma	
grande	franquia	da	área	do	
entretenimento,	pode	
ganhar	desdobramentos,	
es<mular	novos	movimentos	
cria<vos.	

•  Link:	
hYps://
linhamestra0033.wordpress.
com	

•  Produções	do	grupo	de	
pesquisa	GEFI	–	Educação,	
Filosofia	e	Imagem	(UFSJ)	



Projetos	
•  Projeto	Transdisciplinar	de	
Extensão	e	Pesquisa:	
Universidade	e	Escola	sem	
muros	(UNB,	2017)	
financiamento	FAPDF.	

•  Oficinas	docentes	e	discentes	
•  Desafios	à	Formação	
Docente-	mul<letramentos,	
novas	linguagens,	diálogo	
entre	diferentes	áreas.	

•  Desafios	propostos	pela	
transversalidade	no	Currículo	
em	Movimento	



Pesquisas	REA	e	currículo	
•  hYp://www.se.df.gov.br/
component/content/ar<cle/
282-midias/443-
curriculoemmovimento.htm
l	

•  Projeto:	Potencial	de	
criação	de	REA	a	par<r	do	
material	audiovisual	
produzido	pelo	Laboratório	
de	Audiovisual	da	UNB.	



Diálogos	
•  hYps://
lavfeunb.wordpress.com/
tag/unb/	

•  Canal	no	youtube:	LAV	FE	
UNB	

•  hYps://www.youtube.com/
watch?v=71-h5yIpWwE	

•  Potencialidades	dos	
trabalhos	pautados	pela	
aprendizagem	colabora<va.	



Exemplos	de	materiais	
•  		Libreflix	é	uma	plataforma	
de	streaming	aberta	e	
colabora<va	que	reúne	
produções	audiovisuais	
independentes,	de	livre	
exibição.	

•  hYps://libreflix.org/sobre	
•  	Plataforma	REA.NET.BR	
•  hYp://www.rea.net.br/site/	



										Publicação	Linha	Mestra	n.34	
•  	Dossiê:	Transtornar	hábitos	
educa<vos:	o	que	ainda	é	
possível	em	terras	arrasadas?	

•  Valéria	CazeYa,	Ana	Maria	
Hoepers	Preve,	Maria	Helena	
Lenzi 		

•  hYp://www.lm.alb.org.br/
index.php/lm/issue/view/1/
showToc	



				Tecendo	a	manhã	(João	
Cabral	de	Melo	Neto	em	A	
Educação	pela	Pedra,	1966)		

"Um	galo	sozinho	não	tece	uma	
manhã:		

ele	precisará	sempre	de	outros	galos.	
De	um	que	apanhe	esse	grito	que	ele	
e	o	lance	a	outro;	de	um	outro	galo	
que	apanhe	um	grito	de	um	galo	

antes	
e	o	lance	a	outro;	e	de	outros	galos	
que	com	muitos	outros	galos	se	

cruzem	
os	fios	de	sol	de	seus	gritos	de	galo,	



para	que	a	manhã,	desde	uma	teia	
tênue,	

se	vá	tecendo,	entre	todos	os	galos.	
Em	se	encorpando	em	tela,	entre	

todos,	
se	erguendo	tenda,	onde	entrem	

todos,	
Se	entretendendo	para	todos,	no	

toldo	
(a	manhã)	que	plana	livre	de	

armação.	
A	manhã,		toldo	de	um	tecido	tão	

aéreo	
que,	tecido,	se	eleva	por	si:	luz	

balão".	



Obrigada!	

andreaversu<@unb.br	
Grupo	no	Facebook:	
Transmedia	Works	


