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RESUMO 

 

A dissertação aqui apresentada baseia-se em três eixos principais: comunicação, 

educação e tecnologias.  Apresenta análises e resultados de pesquisa sobre os processos 

de midiatização e suas implicações no cotidiano dos alunos de uma escola pública, 

localizada no município de Niterói, RJ. O estudo, realizado ao longo do ano letivo de 

2018, foi desenvolvido através de articulação teórico-metodológica baseado em análise 

bibliográfica e pesquisa de campo de abordagem etnográfica (ERICKSON, 2001; 

MATTOS, 2011). Os dados foram escrutinados mediante análise de conteúdo, tomando 

como ponto de partida as representações que emergiram das situações observadas, 

considerando-se a ótica dos atores sociais envolvidos e contando com o auxílio do 

software Iramuteq. Os resultados apontaram que o desafio de incorporar as tecnologias 

digitais no cotidiano escolar vai muito além da mera utilização das mesmas como 

ferramentas de ensino e aprendizagem. Assim, foi necessário significá-las levando em 

conta os processos de midiatização vivenciados e demonstrados nos eventos observados 

e percebidos através das falas documentadas. A partir dessa percepção, os elementos 

descortinados apontam para caminhos que indicam a necessidade de elaborar, 

desenvolver e avaliar práticas culturais e pedagógicas que sejam capazes de promover o 

incremento de uma disposição crítica e reflexiva sobre os usos da tecnologia e da mídia 

no cotidiano em interface com aspectos educacionais. 

 

  

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Educação; Cotidiano; Tecnologias Digitais; 

Midiatização.  

  

 



 
ABSTRACT 

 

The thesis presented here is based on the three principal eixis: communication, 

education and technologies. It brings forward analysis and search results about 

mediatization and its implication on a public school daily students‘ routine, placed in 

Niterói - RJ. The study, carried out during the academic year 2018, was developed 

through theoretical-methodological articulation grounded on bibliography analysis 

and ethnographic approach field research (ERICKSON, 2001; MATTOS, 2011). The 

data were analyzed according to analysis content, starting from the representations 

emerged from the observed situations, considering the perspective of the social 

stakeholders involved and guided by the Iramuteq software. During researching 

progress, the results showed that the presence of digital technologies in the school daily 

routine were beyond the challenge of incorporating them as tools into the teaching and 

learning process, but were producing new meanings for it from mediatic process 

experienced and demonstrated in the events observed and perceived through the 

speeches. These elements point to different ways that indicate the need and possibility 

to elaborate, develop and evaluate cultural and pedagogical practices capable to achieve 

the increase of a critical and reflective tendency in technology and media used in daily 

lives interfaced with learning aspects. 

Keywords: Communication; Education; Daily; Digital Technology; Mediatization. 
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INTRODUÇÃO 
 

A velocidade do surgimento de novos saberes e processos de significação 

relacionados ao advento das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação 

(TDICs) adquire cada vez mais destaque na sociedade contemporânea em diversos 

aspectos e campos, sobretudo a partir da década de 1990.  O impacto de todo esse 

aparato tecnológico e das mídias digitais no cotidiano dos indivíduos tornou-se evidente 

e, diante dessa realidade, é possível verificar também significativas alterações nas 

relações entre os atores presentes na construção do conhecimento. Destaca-se dentre 

essas mudanças a facilitação do acesso aos recursos tecnológicos.  

O enorme impacto da chamada ―economia digital‖ sobre o mundo do 

trabalho e sobre a cultura (na indústria, na pesquisa científica, na educação, 

no entretenimento, as novas variáveis que transformam velozmente a vida 

das pessoas) repercute sobre as ciências sociais voltadas para o mundo 

midiático, levando-as a tentar um melhor posicionamento epistemológico, 

no que diz respeito ao acompanhamento das mutações sociais provocadas 

pela mídia e pela realidade virtual. (SODRÉ, 2006, p.19) 
 

Manuel Castells apresenta o cenário de uma nova estrutura social surgida a 

partir do século XX, marcada pelo que chama de ―informacionismo‖, entendida como a 

―(...) capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação, baseada 

em conhecimentos‖ (CASTELLS, 2009, p. 119). Segundo o autor, a definição de um 

modelo de sociedade informacional deve estar alicerçada no trabalho criativo e na 

cultura da inovação como fontes de produtividade e valorização econômica. Nesse 

contexto, inserem-se as TDICs, que englobam todo um conjunto de tecnologias 

relacionadas com a microeletrônica, computação (software e hardware), 

telecomunicações/radiodifusão, optoeletrônica, nanotecnologia, engenharia genética e 

suas aplicações e a biotecnologia. 

Para Jenkins, são marcas da sociedade informacional a cultura participativa, a 

criatividade alternativa e a economia efetiva. Portanto, nessa sociedade em rede 

marcada por transformações comunicacionais, tecnológicas, 

mercadológicas, educacionais, a convergência dos meios de comunicação ―[...] 

representa uma transformação cultural à medida que consumidores são incentivados a 

procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos de mídia dispersos.‖ 

(JENKINS, 2009, p. 30) 
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A partir desse cenário, é perceptível que a facilidade e a imediaticidade do 

acesso a informações veiculadas pelas mídias digitais e redes ampliaram de forma 

irreversível as possibilidades de aprendizagem em nossa sociedade. Em relação à 

educação, o uso dessas tecnologias, embora crescente, confronta-se com as velhas 

práticas do sistema tradicional de ensino.  Por isso, faz-se necessário defender a criação 

de políticas públicas que contemplem uma nova perspectiva curricular, visando a 

promoção e aquisição de conhecimentos e novas habilidades, a fim de estabelecer 

conexões mais próximas entre sujeitos e o exercício da cidadania no cenário da 

Sociedade da Informação. 

No interior das escolas, essa realidade se reflete em relações estabelecidas nas 

instituições de ensino, mediante a incorporação de novas possibilidades de trabalho 

docente, na dinamização do currículo e no fortalecimento da relação teoria e prática 

vinculadas aos conhecimentos.  Para além das concepções educacionais formais, Jesús 

Martin Barbero (2001) localiza no conceito de ―novo sensório‖ uma forma de análise 

capaz de esclarecer porque a educação precisa considerar a comunicação como meio 

elementar e potencializador da produção de conhecimento, assim como de sua 

disseminação e compartilhamento.  Nesse sentido, é plausível notar um embate 

constante entre as práticas consideradas arcaicas de ensino e as linguagens advindas das 

mídias digitais que frequentemente impõem-se como mais interessantes/atrativas na 

visão dos educandos.    

As múltiplas potencialidades de codificação de mensagens e 

conteúdos  acompanhadas, em nosso tempo, de facilitadores técnicos que tornam mais 

simples a constituição de produtos comunicativos, a exemplo de plataformas de 

compartilhamento de vídeos, tais como o YouTube, forçam uma reconsideração das 

formações discursivas pedagógicas canonicamente associadas ao universo 

escolar.  Soma-se a isso a realidade de um mundo midiatizado – ou seja, marcado por 

um momento histórico no qual o ―processo da comunicação é técnica e 

mercadologicamente redefinido pela informação, isto é, por um produto a serviço da lei 

estrutural do valor, também conhecida como capital‖ (SODRÉ, 2006, p. 22) –, que 

docentes e discentes carregam consigo quando adentram os ambientes escolares. 

Diante do exposto, torna-se necessário elucidar os mecanismos cognitivos, a 

construção de narrativas desenvolvidas pelos alunos a partir dessas linguagens e de que 
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modo os formatos advindos dos meios de comunicação hegemônicos moldam (ou não) 

as subjetividades, levando em conta a prevalência da lógica comercial que norteia esse 

tipo de produção. 

 A prevalência das lógicas comerciais manifesta-se no reduzido mosaico 

interpretativo dos fenômenos sociais; na escassa pluralidade argumentativa, 

em razão de enfoques que reiteram temas e ângulos de abordagem; na 

supremacia de gêneros sustentados por altos índices de audiência e patrocínios 

(telenovelas, telejornais, reality show); nas baixas influências públicas nas 

linhas de programação; na incontrolável disparidade entre  o volume de 

enlatados adquiridos nos Estados Unidos e a produção audiovisual nacional. 

(MORAES,  2006, p. 45) 
  

Considerando-se a escola como um micro espaço sociológico, destaca-se a 

necessidade de compreendê-la enquanto lugar repleto de múltiplas significações, 

conflitos e resistências,  o que torna-se mais visível através da observação do cotidiano 

dos atores sociais imersos nesse contexto.  ―De uma sala para outra há diferenças sutis 

na organização da interação entre os diversos participante e na organização deles com 

os materiais educacionais.‖ (ERICKSON, 2001, p.11) 

Assim, esta pesquisa buscou investigar a interação das tecnologias e mídias 

digitais em diálogo com o processo de midiatização no cotidiano escolar, a partir da 

ótica dos alunos.  Como caminho metodológico, a opção foi pela abordagem etnográfica 

de pesquisa (ERICKSON, 2001; MATTOS, 2011; GEERTZ, 1989), em diálogo com 

contribuições advindas da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 1978; 

ABRIC, 2000) e do estudo da representação do eu na vida cotidiana (GOFFMAN, 

2009). Os instrumentos de pesquisa contam com: observação participante, a descrição 

densa, entrevistas etnográficas, grupo focal, questionário de evocação livre e gravações 

de áudio e vídeo.  A análise dos dados foi orientada pela análise de conteúdo (BARDIN, 

1977) e utilização do software Iramuteq.  O lócus de estudo é uma escola da rede 

municipal de Niterói/RJ e é preciso ressaltar que o trabalho enfocou o processo 

formativo desenvolvido em uma Classe de Aceleração do Ensino Fundamental II.    

O trabalho de campo foi realizado no ano de 2018, ao longo do qual aconteceu 

a observação em sala de aula, local onde foram acompanhadas as interações dos alunos 

com a tecnologia e as mídias digitais no âmbito do projeto ―Robótica Educacional‖, 

desenvolvido pela professora de Artes da escola (em articulação com professores de 

Ciências) e fomentado pela Fundação Municipal de Educação, da prefeitura de Niterói, 

através da Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias. 
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Os termos ―Robótica Educacional‖ ou ―Robótica Pedagógica‖ são utilizados 

para caracterizar ambientes de aprendizagem que reúnem materiais de sucata ou kits de 

montagem compostos por peças diversas, motores e sensores controláveis por 

computador e softwares que permitem programar o funcionamento dos modelos 

montados.  O objetivo da atividade é aumentar o interesse e a criatividade dos alunos, 

além de agregar diversas disciplinas e contribuir para o desenvolvimento do raciocínio 

lógico e integração de tecnologias como softwares open source de animação (Scratch), 

audiovisual e técnicas de programação (Arduino) no cotidiano escolar.   

A partir de uma análise atenta das relações sociais elaboradas no ambiente 

estudado, foi possível perceber que as mídias digitais e suas representações estão 

relacionadas a outros aspectos advindos das transformações da sociedade moderna para 

a contemporânea.  Como bem observou Thompson (2009, p. 47), a sociedade moderna 

foi o resultado de ―um conjunto de transformações institucionais‖ ocorridas na Europa 

Ocidental no fim da Idade Média.  O autor acrescenta que o período moderno foi 

caracterizado pela transformação do feudalismo em capitalismo, pelo surgimento dos 

estados-nação com poder militar e, além disso, com o desenvolvimento de organizações 

de mídia, a partir da segunda metade do século XV, que transformaram a cultura de 

forma definitiva, por meio do incremento de inovações tecnológicas e 

comunicativas.  Com isso, as organizações de mídia tornaram-se mediadoras da cultura, 

modificando as formas de interação entre membros da sociedade. 

Por isso, observa-se a necessidade de um olhar atento ao fenômeno de 

―midiatização‖, atualmente tão imbricado no cotidiano e com inegável influência sobre 

os modos de pensar as narrativas e a sociabilidade dos jovens. 

A contemporaneidade é o palco do ―processo de midiatização‖, o qual 

emerge, principalmente, como conseqüência da maturação e do 

redimensionamento de tecnologias de informação e comunicação e da 

globalização. A ―midiatização‖ está vinculada à articulação, imbricação e 

hibridização das tecnologias midiáticas, campos e atores sociais, meios de 

comunicação social tradicionais e sociedades. Esse processo marca a fase 

tecnológica e cultural da sociedade atual, a qual é chamada de ―sociedade 

midiatizada‖. (SGORIA, 2009, p. 67) 
 

Ademais, outros aspectos relevantes puderam ser percebidos a partir da 

observação dos discursos dos jovens, como sua identificação com aspectos territoriais, 

as narrativas trazidas da cultura da mídia, como jogos, séries, filmes, novelas, etc, bem 
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como a forma como eles adaptam o conteúdo ―de fora‖ às reais necessidades advindas 

do grupo social, condição econômica, valores familiares, entre outros.   

Esses aspectos dialogam também com a teoria do cotidiano, na medida em que 

pode ser entendida como uma abertura para criação de micro-resistências que, na visão 

de Certeau, aparecem na forma de certa condição na qual os sujeitos comuns 

desenvolvem procedimentos ou ―táticas‖ com as quais enfrentam opressões impostas 

pela ordem dominante.   

As análises de Michel de Certeau sobre o cotidiano, orientadas por sua 

hipótese central, revelam – no rumor da vida coletiva e sob a realidade 

massiva dos poderes e das instituições, mas sem ilusões sobre o seu 

funcionamento – as ―microresistências‖: ―microresistências que fundam 

microliberdades‖ (Giard). Microresistências mobilizadoras de recursos 

inimagináveis, escondidos em gente simples, comum. Recursos ocultos 

muitas vezes bem debaixo do nariz do poder, dando força à massa anônima 

e a sua subversão silenciosa. (FILHO, 2002, p.4) 
 

Embora já se tenha debatido consideravelmente a respeito da inserção das 

tecnologias e mídias digitais no contexto da aprendizagem e na vida social 

contemporânea como um todo, cada grupo analisado constitui um universo particular, já 

que as ferramentas citadas permitem ao indivíduo ser o fomentador e compartilhador do 

próprio conhecimento, além de possibilitar a criação de redes cognitivas interativas que 

estabelecem a cada dia novas formas de sociabilidade e raciocínio. Nesse sentido, 

Goffman (2009) contribui com este trabalho para o entendimento acerca da atuação e 

influência do indivíduo e sua autorrepresentação na construção e nos processos 

educativos que ocorrem no interior da escola.  

A partir dessas perspectivas, esta pesquisa se desenvolveu num constante 

diálogo com o campo, articulando os dados levantados a partir das situações observadas 

e instrumentos metodológicos utilizados com os fundamentos epistemológicos que 

orientaram o olhar investigativo e o processo analítico. 

O processo se baseou na escuta atenta acerca dos processos de interface entre 

os atores sociais que compõem a escola – entendendo como sujeitos primários os alunos 

– suas interações com as tecnologias e com o cotidiano escolar, que nos remeteu a 

processos de midiatização, matizando nossa análise de dados de modo a compreender, a 

partir do contexto observado as relações estabelecidas e as significações construídas.  

Acreditamos que uma das contribuições possíveis desse trabalho é que mais 

adiante possa servir de base para comparação com outras realidades semelhantes ou 
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díspares, no sentido de compreender quais fatores influenciam a forma como 

determinados discursos não escolares ganham efetividade em aparatos fomentadores 

dos processos de midiatização e quais os seus desdobramentos nos processos de ensino-

aprendizagem. 
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1. TECNOLOGIAS DIGITAIS, MÍDIA E EDUCAÇÃO 
 

Este capítulo apresenta a articulação teórico-epistemológica sobre as relações 

entre comunicação, educação e tecnologia,  categorias centrais deste estudo. Tece um 

diálogo entre autores que explicitam conceitos fundamentais para a compreensão acerca 

do objeto de estudo, assim como fundamentam e elucidam o enfoque da pesquisa 

realizada. 

O primeiro tópico fala da interação entre os processos comunicacionais 

midiáticos potencializados pelas tecnologias no cotidiano escolar.  Apresenta aspectos 

sobre a pesquisa de mídia, bem como problematiza questões relacionadas à necessidade 

da aplicação da chamada Alfabetização Midiática e Informacional, como o intuito de 

compreender e possibilitar o uso responsável e crítico da informação, das mídias e da 

tecnologia. 

O tópico seguinte tece considerações a respeito de aspectos da sociedade 

midiatizada e suas implicações sobre os educandos, bem como apresenta a metáfora 

conceitual bios midiático 

(SODRÉ, 2002) para falar de uma nova forma de contato com a sociedade, 

uma experiência que seria capaz de modificar as relações, bem como os modos de fazer 

político. A seguir, é feita a distinção necessária entre mediação e midiatização em 

Santaella (2007) a apresentada a ideia de uma  ‗virtualização‘ ou tele realização das 

relações humanas no mundo contemporâneo. 

O último tópico aborda a cultura disseminada pelos meios de comunicação de 

massa, denominada ―cultura da mídia‖, sua relação com as práticas educacionais e 

atuação no imaginário dos alunos. 

 

 

1.1 Cotidiano escolar, mídias digitais e novos letramentos 
  

Em um artigo intitulado ―Educação e inovação tecnológica: um olhar sobre as 

políticas públicas brasileiras‖, o professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 

Nelson Pretto (1997) destaca um aspecto relevante para a compreensão dos novos 

paradigmas de aquisição e construção do conhecimento.  O pesquisador considera como 
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fundamental nesse processo a introdução das chamadas tecnologias da comunicação e 

informação.  Nesse sentido, defende que mesmo sistemas que são construídos de forma 

estruturalmente idêntica, revelam em seu interior aspectos únicos proporcionados pelas 

idiossincrasias de seus membros.  Tal pensamento corrobora a ideia de que cada escola 

constitui um microcosmo, dado o fato de que cada uma está inserida em um território, 

com diferentes personagens, com suas histórias peculiares e distintas marcas de 

resistência.  Assim, a observação de cada uma nos revelará aspectos singulares, que 

refletem as representações constituídas pelo grupo social que a compõe, mediante 

processos de interação vivenciados e corporificados nas práticas sociais e culturais.  

Entende-se, no entanto, que essas práticas têm interface com processos 

comunicacionais midiáticos, atualmente potencializados pelas tecnologias de I&C que 

aqui serão focalizados enquanto tecnologias digitais. As representações se constituem 

nessa inter-relação entre as vivências dos atores sociais, os significados que as 

entremeiam e as formas como estas vão refletindo e, até mesmo, orientando os 

comportamentos. As estruturas micro e macrossociais são constituídas e mediadas pelas 

relações simbólicas construídas num movimento dialético entre indivíduo e sociedade, 

observando-se a forte influência da cultura da mídia (KELLNER, 2009), expressada em 

especial pelos meios de comunicação de massa. 

(...) embora não configurem domínios substantivos de pesquisa, é com as 

práticas sócio-culturais e com a comunicação de massa que o estudo das 

representações sociais mantém relações mais significativas.  De fato, todas as 

correntes no campo das representações afirmam a importância de se levar em 

conta as práticas de uma dada população ou conjunto social quando da 

pesquisa de suas representações. (SÁ, 1998, p.43) 
 

Nesse sentido, o estudo sobre o entrelaçamento entre as representações 

midiáticas, as tecnologias digitais e os processos de midiatização se repercutem como 

elementos complementares no entendimento sobre as ações que ocorrem no contexto 

educacional, visto que a escola consiste num microcosmo social, que têm dinâmicas 

próprias, mas que está, em todo o tempo, perpassada pelas questões da sociedade. Freire 

(FREIRE e SHOR, 1986, p.28) afirma que ―não é a educação que modela a sociedade 

mas, ao contrário, a sociedade é que modela a educação segundo os interesses dos que 

detêm o poder‖, entendendo que ―as relações entre o subsistema da educação e o sistema 

global da sociedade não são mecânicas. São relações históricas. São dialéticas e 

contraditórias.‖ (Idem, p.29). Paulo Freire contextualiza sua fala apontando uma 
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associação de forças de poder hegemônicas que atuam no sentido de buscar garantir à 

educação e à escola a tarefa principal de reproduzir a ideologia dominante. No entanto, 

seu trabalho e sua defesa é a de que, de modo dialético, seja cumprida a tarefa de 

denúncia e atuação contra a reprodução da dominação, num processo de reinvenção, 

recriação e reconstrução da sociedade. Nessa dinâmica, observamos que o contexto 

educacional e as questões que ocorrem no ambiente escolar se constroem com base nos 

movimentos da sociedade e da sua própria constituição. 

No contexto das estruturas sociais, vemos presente, de modo claro e atuante, 

as mídias, que percorrem e vão configurando, matizando e sendo utilizadas como 

mecanismos de expressão, manipulação e de grande peso no processo de construção de 

sentidos.  

Entrelaçando o papel das mídias e os contextos sociais, entendemos que a 

pesquisa sobre mídia se reflete como um importante campo. Sobre essa questão, Hepp 

esclarece que, nos últimos vinte anos, ela está dimensionada entre duas tradições: a 

institucionalista e a socioconstrutivista: 

Ambas diferem em seu foco sobre como teorizar a midiatização: Enquanto a 

tradição institucional tem, até recentemente, estado interessada 

principalmente na mídia tradicional de massa, cuja influência é descrita 

como uma lógica de mídia, a tradição sócio construtivista está mais voltada 

às práticas de comunicação cotidianas – especialmente aquelas relacionadas 

à mídia digital e à comunicação pessoal – e enfoca a construção 

comunicativa em transformação da cultura e da sociedade.  (HEPP, 2014, 

p.47) 
  

Nesse contexto, uma das contribuições possíveis para este trabalho é a tradição 

sócio construtivista, pois está embasada nas ações cotidianas e busca no espectro 

comunicacional as dinâmicas sociais interacionais que constituem a cultura, ao mesmo 

tempo em que nela são constituídas.  Essa perspectiva abrange a percepção e as 

possibilidades de intercruzamentos de visões de mundo semelhantes ou díspares de 

modo a potencializar  compreensão sobre quais fatores influenciam a forma como 

determinados  grupos significam as relações entre as mídias, as tecnologias digitais e as 

suas formas de aprender e apreender significados e construir sentidos.  

A partir desse prisma, o olhar investigativo para os processos de midiatização 

se dá no sentido de enxergar essas realidades, esses ―mundos midiatizados‖, cujas 

tessituras se tornam visíveis mediante as dinâmicas vivenciadas pelos atores sociais.  Os 

processos de midiatização que se configuram nos mais variados contextos 
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socioculturais, em espaços macro e microssociais. Intimamente atrelados à questão da 

evolução tecnológica no contexto mais amplo da sociedade, esses processos se refletem 

e se transmutam  no cotidiano dos indivíduos – seja enquanto usuários diretos ou 

indiretos das novas tecnologias. Nesse sentido, tornam-se visíveis e, quase que 

palpáveis, possibilitando uma análise empírica do mundo midiatizado. 

Referindo-nos ao espaço microssociológico da escola, entendemos que esse é 

um locus de observação por excelência das influências cotidianas vivenciadas por 

crianças e jovens quanto às suas interações com as mídias e as formas como elas 

interferem no seu ―ser e estar no mundo‖, assim como no próprio processo de ensino-

aprendizagem. Esses “modus operandi” que caracterizam os jogos interativos da 

realidade escolar refletem que são criados novos movimentos de aculturação a partir das 

mediações realizadas via artefatos digitais, mas que não se restringem e nem se findam 

neles. Essas dinâmicas configuram novas percepções e acabam por conduzir os atores 

sociais a outras estruturações vivenciais, sócio interacionais e cognoscentes. 

O lugar da cultura na sociedade muda quando a mediação tecnológica (J. 

Echeverría) da comunicação deixa de ser meramente instrumental para 

espessar-se, condensar-se e converter-se em estrutural:  a tecnologia remete, 

hoje, não a alguns aparelhos, mas sim a novos modos de percepção e de 

linguagem, a novas sensibilidades e escritas.  (BARBERO, 2006, p.54) 
 

Diante dessa situação, as escolas e outras instituições enfrentam o desafio não 

de apenas incorporar as novas tecnologias ao ensino, mas também de, a partir das 

percepções que os alunos têm sobre essas tecnologias, elaborar, desenvolver e avaliar 

práxis pedagógicas capazes de promover o desenvolvimento de uma disposição 

reflexiva sobre as possibilidades de uso dos aparatos tecnológicos relacionados aos 

processos de midiatização vivenciados pelos estudantes. 

A partir dessa realidade, é possível compreender que, em uma sociedade de 

conexões em rede já estabelecidas, é preciso pensar no sentido de uma Alfabetização 

Midiática e Informacional para proporcionar a compreensão e possibilitar o uso 

responsável e crítico da informação, das mídias e da tecnologia. Essa construção cria 

um processo de conscientização do papel do indivíduo na construção da cidadania, 

apontando como necessária a avaliação crítica dos conteúdos midiáticos, tanto 

enquanto  como usuário e como produtor de conteúdo.  Entre essas habilidades estão: 

ler textos eletrônicos, compreender a sintaxe das linguagens audiovisuais e seus 
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discursos, bem como analisar e interpretar grandes massas de dados disponibilizadas 

pela internet, saber diferenciar notícias falsas de verdadeiras, avaliar fontes, etc.   

A alfabetização midiática e informacional incorpora conhecimentos 

essenciais sobre (a) as funções da mídia, das bibliotecas, dos arquivos e de 

outros provedores de informação em sociedades democráticas; (b) as 

condições sob as quais as mídias de notícias e os provedores de informação 

podem cumprir efetivamente essas funções; e (c) como avaliar o 

desempenho dessas funções pela avaliação dos conteúdos e dos serviços que 

são oferecidos. Esse conhecimento, por sua vez, deveria permitir que os 

usuários se engajassem junto às mídias e aos canais de informação de uma 

maneira significativa. As competências adquiridas pela alfabetização 

midiática e informacional podem equipar os cidadãos com habilidades de 

raciocínio crítico, permitindo que eles demandem serviços de alta qualidade 

das mídias e de outros provedores de informação. Conjuntamente os 

cidadãos fomentam um ambiente propício em que as mídias e outros 

provedores de informação possam prestar serviços de qualidade. (WILSON, 

2013, p.16). 
 

O Relatório do Desenvolvimento Humano (ONU, 2016, p.69) aponta que ―o 

acesso à internet está se tornando essencial para o desenvolvimento de capacidades em 

áreas como educação, trabalho e participação política‖ e, ainda, que o ― acesso à 

informação é crucial para educação de alta qualidade e, portanto, para expandir 

oportunidades entre crianças e jovens‖. Nesse sentido, entende-se que é preciso 

construir um modelo de educação que incorpore as diferentes formas de aprendizagem, 

incluindo aquelas provenientes das mídias e tecnologias digitais 

(...) neste contexto de mudanças, somos verdadeiramente empurrados para 

pensar e refletir mais profundamente como pode se sustentar este sistema, 

ainda centrado em velhos paradigmas, muitas vezes enfatizando apenas a 

formação de uma mão de obra, sem nem mesmo perceber que está mudando 

o conceito de mão de obra, num movimento de velocidade muito intensa. 

(PRETTO, 1997, p.3) 
A preocupação com o processo de formação das crianças e jovens nos sistemas 

educacionais reflete-se em indagações sobre a sensação de estagnação da escola diante 

das mudanças sociais que vêm ocorrendo a reboque dos avanços tecnológicos que se 

entremeiam na configuração de novas formas de saber, ser conhecer, atuar na sociedade 

e no mundo do trabalho.  Isso significa que se torna cada vez mais urgente a 

necessidade de ir além de formatos e conteúdos tradicionais engessados, que acabam 

por delinear um perfil de cidadania que fica aquém das demandas sociais 

contemporâneas. Na atualidade, estamos imersos num universo de hipertextos, séries, 

filmes, games, imagens digitais, programas de TV etc., que nos envolvem e acabam por 

exigir de nós outras posturas e outras formas de interação com a informação e os 

produtos e conteúdos midiáticos. 



 

 

25 

Emerge a cada dia a influência das grandes empresas de 

mídia  (principalmente a televisiva), que impõe seus modelos estéticos e de produção, 

gerando com isso algumas consequências, como a desvalorização de aspectos locais e 

regionais em prol de uma certa estética ―global‖ imposta pela publicidade, além do 

esvaziamento das questões humanitárias.  Com isso, 

Uma fatia expressiva do que se fabrica em excesso, em vez de esclarecer, 

confunde, tantas são as mediações que cruzam os percursos 

comunicacionais.  Daí as ambivalências:  mais notícias, menos 

interpretação, mais mobilidade nas transmissões e mais quietismo dos 

espectadores. (MORAES, 2006, p.43) 

 

Assim, em que medida podemos dizer que o sujeito de fato estará de fato 

alfabetizado levando em consideração o cenário contemporâneo que exige  habilidades 

que vão além da codificação e decodificação de sinais e das habilidades para leitura, 

escrita e outras práticas linguísticas?  Como ser capaz de ver, interpretar e problematizar 

as imagens que nos cercam, navegar com fluidez na internet ou produzir discursos 

consistentes e autorais através de vários dispositivos de mídia?   

No contexto da chamada era digital, é preciso problematizar um processo 

educacional sistematizado deslocado e isolado da influência direta das mídias digitais 

no cotidiano que, por sua característica de abrangência, incorpora diversas linguagens 

como som e imagem, integradas à escrita.  Assim, no entendimento acerca da sociedade 

midiatizada, parte-se do pressuposto de que a comunicação é uma prática produzida por 

sujeitos que expressam suas mensagens através de processos simbólicos mediados por 

meios  técnicos.  Nesse contexto, a tecnologia permite novas formas de interação social, 

sendo capaz de influenciar, ou até mesmo modificar formas de percepção da realidade. 

A intensificação de tecnologias voltadas para processos de conexões e de 

fluxos vai transformando o estatuto dos meios, fazendo com que deixem ser 

apenas mediadores e se convertam numa complexidade maior – de um 

ambiente com suas operações – e as suas incidências sobre diferentes 

processos de interações e práticas, em decorrência da existência da mídia, 

assim considerada como algo mais complexo do que sua vocação, 

classicamente colocada, a de ―transportadora de significados‖. (FAUSTO 

NETO, 2006, p. 08) 
 

Tal integração acaba por gerar novas práticas sociais capazes de transportar o 

papel para a cultura escrita na tela. Com isso, ocorre o surgimento de novas cognições 

por força das tecnologias digitais e instala-se um contexto diferenciado, que exige novas 

formas de alfabetização e letramento.  
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Couto (2012) busca em Soares (2002) o termo letramento digital e o define 

como estado ou condição que adquirem os que se apropriam da nova tecnologia digital e 

exercem práticas de leitura e escrita na tela, diferente do estado ou condição do 

letramento dos que exercem práticas de leitura e de escrita no papel. Dentro desse 

conceito está o de alfabetização digital, que possui a sua especificidade.  

[...] esse termo pode ser utilizado para os alfabetizados e que alcançam o 

domínio dos códigos que permitem acessar a máquina, manuseá-la e utilizar 

seus comandos para práticas efetivas de digitação, leitura e produção de 

mensagens para efeitos de interação à distância ou para leitura de informação 

ou leitura e escrita de outras linguagens (visuais, sonoras etc.). (SOARES, 

2002 apud COUTO, 2012, p.48).  
 

É possível perceber que há diferença entre os conceitos de alfabetização e 

letramento, por isso, torna-se necessário esclarecer que a diferença entre alfabetizar e 

letrar está certamente no conhecimento e desenvolvimento da prática social. 

A verbete letramento emerge no vocabulário da Educação e das Ciências 

Linguísticas na segunda metade dos anos 80 (SOARES, 2010), passando, ao 

longo dessas últimas quatro décadas, por neologismos, por atualizações que 

refletem novos fatos, ideias, maneiras de compreender a linguagem em um 

mundo social que se transforma em função das práticas de uso e dos sentidos 

atribuídos a essas práticas. (SANTOS, 2010, p. 22) 
 

É necessário salientar que  ―não é possível letrar digitalmente sem se pensar 

em alguém que precisa estar alfabetizado‖ (SILVA, 2012, p.4). Significa que mesmo o 

indivíduo alfabetizado, ou seja, capaz de decodificar sinais gráficos ou códigos, não 

está, necessariamente, preparado para desenvolver as habilidades de leitura e escrita em 

sua complexidade social.  

Em seu sentido tradicional, a expressão letramento, segundo Soares (2004) 

apareceu historicamente, a fim de ―reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de 

escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da 

aprendizagem do sistema de escrita‖ (SOARES, 2004, p.6).  

Segundo Soares (2004) apareceu historicamente, para sociedades distanciadas 

de forma cultural, geográfica e socioeconômica, em meados da década de 80, buscando 

―reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e 

complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da aprendizagem do sistema 

de escrita‖ (Idem, p.6).  

A alfabetização possibilita o letramento, mas não pode garanti-lo (BUZATO, 

2006). Enquanto no Brasil discutia-se sobre o fenômeno letramento, em Portugal 
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similarmente, falava-se da literacia e na França do illettrisme. Nos Estados Unidos e na 

Inglaterra, ainda segundo Soares (2004), o vocábulo literacy já fazia parte do dicionário 

da língua inglesa.  No entanto, as discussões e estudos ampliavam-se na área 

educacional, passando a diferenciar os vocábulos literacy, reading instruction e 

beginning literacy. O autor aponta que surge, ainda, a proposta da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) de ampliar o 

conceito de literate para functionally literate, sugerindo que as avaliações internacionais 

ultrapassassem a ideia de simplesmente medir a capacidade de saber ler e escrever para 

verificar a capacidade social de uso da leitura e da escrita. Na visão de Buzato (2006, 

p.5) ―letramento é uma forma de agir, afirmar-se, construir e sustentar uma visão de 

mundo partilhada por um grupo e, portanto, carrega traços identitários e significados 

compartilhados por esse grupo‖. Nesse sentido,  

[...] O letramento digital precisa estar nas práticas formativas dos cursos de 

formação de professores das universidades, tendo como premissa a atuação 

autoral, na qual criar e co criar nos processos que se instituem nas redes de 

comunicação, implica em estabelecer interações implicadas e fundadas nas 

relações dialógicas e com produção de sentido.  Um convite aos olhares 

plurais. (SANTOS, 2010, p.17) 
 

Levando em conta essa visão, é fundamental que os docentes auxiliem na 

formação de novos sujeitos do discurso, principalmente aqueles oriundos classes 

populares e moradores das periferias que, ao se apropriarem criticamente do discurso 

midiático,  possam contribuir para a construção de éticas e estéticas libertadoras que 

levem à ressignificação de processos midiáticos que reforçam estruturas hegemônicas 

dominantes e opressoras. 

Visando uma transformação no panorama atual da educação, tecnologias 

digitais podem ser integradas aos processos formativos de modo que extrapolam a 

formação básica para o uso de aparatos e programas digitais, muitas vezes intitulada de 

―alfabetização digital‖. O letramento digital, para o qual  se requer habilidades como 

reconhecer, depurar e categorizar as informações possibilita, nesse sentido, o 

desenvolvimento da  criticidade sobre o que há por trás de cada inovação tecnológica e 

cada novo paradigma educacional (BUZATO, 2006), viabilizando processos de 

autonomia e autoria no campo da atuação social dos indivíduos.  Assim, seria possível 

vislumbrar na utilização consciente e criativa das diversas tecnologias digitais uma 

possibilidade de sonho coletivo, um instrumento de fortalecimento da cidadania capaz 
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de afetar o imaginário e a sensibilidade, de consolidar o conhecimento e de auxiliar na 

promoção de uma sociedade mais plural e democrática. 

 

 

1.2 Midiatização no campo da educação 
 

Desde que os espaços legitimadores do saber, como a escola, começaram a 

conviver, mediante a inserção e atuação social dos sujeitos, com os dispositivos e 

narrativas ligada ―aos meios tecnológicos de produção de linguagens e comunicação‖, 

(SANTAELLA, 2012, p. 30) houve, juntamente com a aceleração das transformações 

da sociedade, as transformações significativas da maneira como os indivíduos sentem, 

compreendem e estabelecem as relações sociais e culturais. Nesse sentido, Santaella 

(2012), discursa sobre o conceito de tecnocultura, pontuando a influência das 

mudanças  tecnológicas voltadas para a produção de cultura e de expansão da 

inteligência coletiva. A autora pontua que 

A história, a economia, a política, a cultura, a percepção, a memória, a 

identidade e a experiência estão todas elas hoje mediadas pelas tecnologias 

digitais. Estas penetram em nosso presente não só como um modo de 

participação, mas como um princípio operativo assimilado à produção 

humana em todas as suas áreas. (SANTAELLA, 2012, p.32) 
 

Assim, algumas elucidações sobre as relações entre o fenômeno da expansão das 

tecnologias digitais, da tecnocultura e do processo conhecido como ―midiatização‖ se 

fazem prementes diante da necessidade de se deslindar as dinâmicas originadas das 

incursões das tecnologias digitais nas práticas e relações sociais em voga na sociedade 

contemporânea. 

As novas tecnologias da comunicação transformam as relações, culturais e 

as relações culturais e as condições de produção de conhecimento levando a 

um novo estilo de sociedade,  no qual, a inteligência é produto de 

interações/relações entre pessoas e dispositivos tecnológicos. (SANTOS, p. 

19) 

 

Os meios de comunicação tradicionais mudaram sua forma de atuação ao 

longo do tempo e passaram a utilizar-se de forma constante dos dispositivos 

tecnológicos, especialmente os sistemas digitais.  As tecnologias digitais: smartphones, 

tablets, computadores e um sem número de outros dispositivos e suas 

linguagens,  tornaram-se mediadores da vida social, estabelecendo uma ordem de 
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inegável importância na vida cotidiana, capaz de selecionar e definir temas a serem 

lembrados e discutidos na sociedade.   

As instituições de ensino, entendidas como importantes espaços para o 

exercício de sociabilidade e produção de sentido, certamente não ficariam de fora desse 

contexto.  Nesse sentido, para além da mera utilização dos meios digitais, é necessário 

discutir concepções acerca do processo de midiatização, observado em ritmo cada vez 

mais intenso na vida contemporânea.  As proposições apresentadas a seguir, discutem 

alguns entendimentos acerca do tema ―midiatização a partir das abordagens de Sodré 

(2002), Santaella (2007) e Hepp (2014). 

Conforme as observações de SODRÉ (2002), importante autor para o estudo 

do fenômeno da midiatização em diversas instâncias, as tecnologias da informação 

estariam atuando como redefinidoras das relações sociais desenvolvendo um novo 

modo de auto-representação social e, consequentemente, um novo regime de 

visibilidade pública. 

 (...) midiatização é uma ordem de mediações socialmente realizadas – um 

tipo particular de interação, portanto, a que poderíamos chamar de tecno 

mediações – caracterizadas por uma espécie de prótese tecnológica e 

mercadológica da realidade sensível, denominada medium. Trata-se de 

dispositivo cultural historicamente emergente no momento em que o 

processo da comunicação é técnica e mercadologicamente redefinido pela 

informação, isto é, por um produto a serviço da lei estrutural do valor, 

também conhecida como capital (SODRÉ, 2006, p. 20-21). 
 

O autor localiza no conceito de bios midiático, uma nova forma de contato 

com a sociedade, uma experiência, um novo modo de ser no mundo, que seria capaz de 

modificar as relações sociais, bem como os modos de fazer político.  

Para sustentar a ideia da existência de um bios midiático,  Sodré recorre ao 

grego Aristóteles, em Ética a Nicômaco.  Na obra, o filósofo distingue três gêneros de 

existência (bios) na polis, a saber: bios theoretikos (vida contemplativa), bios politikos 

(vida política) e bios apolaustikos (vida prazerosa).  Seguindo a lógica da classificação 

Aristotélica, a midiatização poderia ser entendida como uma tecnologia de sociabilidade 

ou um novo bios, apresentado por Sodré como um quarto âmbito existencial.  Assim, é 

possível compreender a midiatização aqui descrita como um termo que designa um 

fenômeno, ―uma nova tecnologia perceptiva e mental, um novo tipo de relacionamento 

do indivíduo com as referências concretas e com a verdade, ou seja, uma outra condição 
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antropológica‖ que pode ser observada na sociedade contemporânea (SODRÉ, 2006, p. 

23).    

Santaella (2007) faz uma distinção em relação ao conceito de ―mediações‖, 

que podem ser classificadas como instâncias relativamente estáveis e bem delimitadas 

em determinadas sociedades. Oferece como exemplo algumas mediações simbólicas 

que podem ser encontradas em diversas culturas, tais como linguagens, leis e artes e, 

ressalta, ainda, a ―interação‖ como sendo ―a forma operativa do processo mediador‖. 

(SANTAELLA, 2007, p. 79).   

A autora entende a midiatização como ―mediação social exacerbada‖, 

pontuando, em diálogo com a perspectiva de Sodré, que a questão mais importante se dá 

no sentido de entender como o fenômeno atua no nível da percepção e dos afetos e 

influencia as significações e percepções da realidade.  Diante disso, ela argumenta que, 

apesar de estar ligada principalmente à esfera das instituições, entendidas como ―formas 

relativamente estáveis de relações sociais comprometidas com finalidades humanas 

globais‖ (SODRÉ, 2006, p. 22),  a midiatização não chega a abarcar a totalidade do 

campo social, pois atua num campo próprio e com ―código semiótico‖ específico. 

Ao substituir a relevância que as mediações institucionais, típicas do 

modernismo, tais como a escola e o Estado, desempenhavam para a 

produção de sentido junto às audiências, a mediação tecnológica atinge hoje 

uma importância desmedida, influenciando as mediações cognitivas na 

medida em que as possibilidades tecnológicas de transmissão e consumo de 

informação e principalmente de imagens alteram a percepção, o que coloca a 

percepção no centro das transformações presentes e futuras, no âmbito da 

comunicação, cada vez mais estimulada pela mediação tecnológica. 

(SANTAELLA, 2007, p.80) 

 

Sodré (2002, p. 21) afirma que, por meio dos mecanismos de interação 

advindos da tecnologia é que os arquétipos da internet experimentam uma ―tendência à 

‗virtualização‘ ou tele realização das relações humanas, presente na articulação do 

múltiplo funcionamento institucional e de determinadas pautas individuais de conduta 

com as tecnologias da comunicação‖. Por isso, é preciso considerar que, a partir desses 

dispositivos técnicos, os atores sociais, entre eles a comunidade escolar, podem 

experienciar novas formas relacionais a partir de fluxos de tempos (não-lineares) e 

também espaços que já não estão mais vinculados à idéia da co-presença.  

Apesar disso, é importante ressaltar a ideia de que as novas tecnologias não 

necessariamente substituem as preexistentes e que as ―ecologias midiáticas‖ são 
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intrinsecamente ligadas, pois ―novas mídias são introduzidas em uma paisagem humana 

já povoada por mídias precedentes‖ (SANTAELLA, 2013, p.26).  

Novos processos e tecnologias coexistem com outros, mais tradicionais. Assim 

como o advento da fotografia não fez desaparecer a pintura, o surgimento dos aparelhos 

digitais também não fará desaparecer de uma vez os aparatos analógicos.  No campo da 

educação, as novas possibilidades advindas do processo da inserção das tecnologias no 

cotidiano e nos processos de significação cultural  social, traz novos sentidos para os 

processos de ensino-aprendizagem, em especial no fato da constatação de que o 

professor não é o único detentor do conhecimento e das informações – os alunos podem 

ter amplo acesso a outras fontes a partir da navegação em rede, numa perspectiva 

hipertextual e autônoma na construção de saberes 

Do ponto de vista pedagógico, fica afetada a posição verticalista do 

professor como organizar de um espaço disciplinar.  Sabemos ser a 

disciplina o nome da forma assumida pelo poder ideológico na modernidade 

pós-Revolução Francesa.  Ao invés do assujeitamento pela força das armas e 

pela hegemonia do sangue pauta-se pela inculcação disciplinar de conteúdos 

ideológicos advindos de um saber comum. (SODRÉ, 2002, p. 98) 

O entendimento acerca dos mundos midiatizados (HEPP, 2014) pode nos 

oferecer a possibilidade de observar de forma concreta o processo de midiatização 

dentro de uma esfera ou realidade específica, já que seria impossível dar conta da 

totalidade desse processo ocorrendo em escala global.    

O conceito de mundos midiatizados, assim, oferece uma abordagem para 

investigar empiricamente a midiatização ao definir uma perspectiva de 

investigação – ou seja, a perspectiva do enquadramento temático de um 

mundo midiatizado. Ao mesmo tempo, o conceito não é tão restrito que só 

possa ser concebido como um micro conceito de interação em certo lugar; 

podemos usá-lo em vários níveis ou escalas e, portanto, fazer pesquisa de 

midiatização neles. (HEPP, 2014, p. 54) 
 

De acordo com o autor, essa abordagem leva em consideração três aspectos: 

primeiro: as redes comunicação dos mundos midiatizados atravessam vários territórios; 

segundo:  os mundos midiatizados coexistem em vários níveis ou escalas; terceiro: os 

mundos midiatizados são interconectados.  Nesse sentido, imaginar mundos 

midiatizados atravessando territórios equivale a pensar o papel das mídias como 

geradoras de outras espacialidades. A perspectiva apresentada é de cunho sócio 

construtivista e define midiatização como um ―metaprocesso de mudança‖ de longo 

prazo no qual estão envolvidas múltiplas interações comunicativas inseridas na mídia 
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(HEPP, 2014). Tal pensamento está alicerçado em linhas teóricas que têm como base as 

práticas cotidianas. 

Para Hepp (2014, p. 54), ―a bolsa de valores é algo que não apenas se 

ambienta no prédio da própria bolsa de valores, mas em quase todo lugar onde 

banqueiros e pessoas possam negociar ações pelos computadores de mesa ou portáteis, 

smartphones ou tablets‖. Da mesma forma, pensar o campo da educação, significa 

extrapolar os muros da escola e imaginá-la não como um lugar fixo, mas como um 

conjunto de procedimentos, práticas e territórios (que podem ser a rede), forçando o 

pesquisador a procurar as interfaces entre dois ou mais mundos que podem gerar 

―submundos específicos‖ (HEPP, 2014, p. 55). 

Assim, desapegar-se da ideia rígida de um espaço físico implica na 

possibilidade de uma reorganização epistemológica que nos leva a pensar, por exemplo, 

na perda da hegemonia da escrita ou no deslocamento de antigos paradigmas para dar 

lugar a outros, tal como o ―paradigma analógico-digital‖,  conforme argumenta Muniz 

Sodré: 

O que estamos chamando de paradigma analógico-digital vem abalar a 

prevalência da escrita (portanto, ―deslinearizar‖ a comunicação de ideias), 

mas também a centralidade física da escola que, por efeito das redes 

telemáticas e dos objetos informacionais, se torna tendencialmente 

―nômade‖, isto é, descentrada e metodologicamente flexível. (SODRÉ, 

2002, p.115) 

Dessa forma, torna-se possível analisar os efeitos do processo de midiatização 

num determinado contexto, partindo da observação de um microcosmo social ou, para 

utilizar as palavras do autor, ―podemos investigar o mundo midiatizado‖ (HEPP, 2014, 

p. 53).  A referência que se faz às várias escalas, por sua vez, torna-se uma possibilidade 

de minimizar a ideia de que um aporte teórico baseado na midiatização 

socioconstrutivista se importe apenas pelas microinterações ou observações locais e 

possa se expandir para promover análise em níveis diversos e mais complexos. 

 

1.2.1 Cultura da mídia e o aluno 
   

A cultura disseminada nos meios de comunicação de massa (jornais, revistas, 

rádio, televisão) constituem um tópico importante a ser discutido em sua relação com as 

práticas educacionais contemporâneas, pois as narrativas existentes no interior da 

chamada ―cultura da mídia‖ atualmente fomentam os valores que levam os sujeitos a 
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sustentar o consumo de produtos em escala global, ao mesmo tempo em que participam 

da constituição de suas identidades.  Significa dizer que, além de oferecerem 

entretenimento contínuo, as narrativas e dispositivos midiáticos operam no imaginário 

e, de forma geral, apontam para a homogeneização dos costumes, dos gostos, dos 

hábitos, sempre em consonância com o mercado para fazer girar uma roda que nunca 

pára.    

 
Houve um tempo em que a identidade era aquilo que se era, aquilo que se 

fazia, o tipo de gente que se era:  constituia-se compromissos, escolhas 

morais, políticas e existenciais.  Hoje em dia, porém, ela é aquilo que se 

aparenta, a imagem o estilo e o jeito como a pessoa se apresenta.  E é a 

cultura da mídia que cada vez mais fornece material e recursos para a 

constituição das identidades.  (KELLNER, 2009, p. 333) 
 

Não basta apenas lotar as salas multiplex com os últimos lançamentos da 

indústria cultural norte-americana para prestigiar produções que reforçam 

incessantemente os valores e visões de mundo de uma way of life dominante capaz de 

disseminar costumes e tipos humanos estilizados nos moldes do primeiro mundo.  É 

preciso também manter o interesse incessante em produtos agregados à essa estética 

dominante.  E é assim que a propaganda, a moda, o consumo, a televisão e a cultura da 

mídia estão constantemente desestabilizando e contribuindo para produzir identidades 

mais instáveis, fluidas, mutáveis e variáveis no cenário contemporâneo. (KELLNER, 

2009, p. 329). 

Levando em consideração que no universo escolar encontram-se crianças e 

adolescentes, seres em pleno processo de desenvolvimento e formação, esse espaço 

pode ser entendido como terreno fértil para germinação da semente do consumo, 

influenciadas pela  publicidade e cultivadas até mesmo em propostas curriculares, já que 

nessa fase da vida é comum o desejo de adequação a determinados padrões impostos 

por modismos para que se sintam aceitos no seu grupo social. Assim, eles sentem a 

necessidade de adotar determinado tipo de vestuário, comportamento, linguajar, bem 

como alguns objetos para se sentirem pertencentes ao grupo, visto que 

(...) a cultura da mídia é a cultura dominante hoje em dia; substituiu as 

formas de cultura elevada como um foco de atenção e de impacto para um 

grande número de pessoas.  Além disso, suas formas visuais e verbais estão 

suplantando as formas da cultura livresca, exigindo novos tipos de 

conhecimentos para descodificá-las.  Ademais, a cultura veiculada pela 

mídia transformou-se numa força dominante de socialização:  suas imagens 

e celebridades substituem a família, a escola e a Igreja como áarbitros do 

gosto, valor e pensamento, produzindo novos modelos de identificação e 
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imagens vibrantes de estilo, moda e comportamento. (KELLNER, 2009, p. 

27) 
 

Douglas Kellner, professor da Universidade da Califórnia,  é reconhecido 

como um especialista no estudo da cultura de massas e reivindica uma teoria crítica que 

atua diretamente na esteira da Escola de Frankfurt.  Kellner elabora uma reflexão crítica 

sobre o sistema de poder norte-americano e a importância dos meios de comunicação 

social na reprodução e legitimação do mesmo. O teórico parte de uma interpretação de 

produtos midiáticos levando em conta uma perspectiva interdisciplinar e argumenta que 

a interpretação e a análise da mídia devem ultrapassar a teoria da comunicação, pois 

envolve também as dimensões social, política, econômica, cultural, ideológica, 

histórica, filosófica, psicológica e artística. A proposta é um estudo da linguagem e do 

poder, a fim de dissecar as narrativas advindas dos textos eletrônicos e impressos 

difundidos em todo o aparato midiático que, segundo o autor, estrutura nossas relações 

sociais e as várias formas de construir o conhecimento.  

Dito isso, é possível observar na prática cotidiana que os produtos veiculados 

na mídia, como séries, filmes, etc, vêm ganhando espaço que, antes, era privilegiado da 

leitura, pesquisa e escrita, sobretudo no que se refere a personagens e acontecimentos 

históricos. Exemplo claro dessa mudança e transposição para outros tipos de influência 

cultural, são as plataformas de streaming, como por exemplo a Netflix
1
, que 

disponibiliza em seu catálogo uma lista cada vez maior de séries, filmes e 

documentários que dão palco à vida de personagens importantes e referenciais, a 

exemplo de Trotsky, Freud, The Crown, Panteras Negras etc.  Ao assistir a esses 

produtos midiáticos, em muitos casos, obtém-se uma perspectiva propagandista e não 

propriamente histórica, um recorte artístico que representa a visão ou interpretação dos 

produtores da trama.  É preciso dizer que o acesso e interação com essa abordagem de 

entretenimento não se configura como um problema em si, desde que haja a devida 

visão crítica. A questão levantada aqui diz respeito à substituição de conteúdos pautados 

num certo rigor científico e fidedigno (no sentido da pesquisa documental de base para 

                                                 
1
 Conhecida por ser uma empresa com foco em produções nos Estados Unidos, a Netflix foi fundada na 

Califórnia, em 1997 e ganhou força mundialmente. Hoje, a empresa tem 78,6 milhões de usuários fora 

dos Estados Unidos, contra 58,46 milhões internos. Do aumento no período, a quantidade de novos 

assinantes internacionais (5,87 milhões) foi pelo menos cinco vezes maior que os novos assinantes do 

país (1,09 milhão). 
Fonte: https://canaltech.com.br/resultados-financeiros/netflix-bate-marca-de-137-milhoes-de-assinantes-

e-receita-de-us-113-bi-no-ano-124914/ 

https://canaltech.com.br/resultados-financeiros/netflix-bate-marca-de-137-milhoes-de-assinantes-e-receita-de-us-113-bi-no-ano-124914/
https://canaltech.com.br/resultados-financeiros/netflix-bate-marca-de-137-milhoes-de-assinantes-e-receita-de-us-113-bi-no-ano-124914/
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as produções) por aqueles que têm a tendência de serem não mais que uma fantasia 

palatável, na busca irremediável pelo consumo e, ainda, desprovida de criticidade. 

Não obstante, Kellner (2009) argumenta ser possível extrair aspectos positivos 

da cultura da mídia, embora seja bastante crítico da mesma, pois conforme argumenta, 

ela ―aumenta a liberdade individual para uns, mas para outros pode tornar a vida 

totalmente fragmentada e desconexa.‖ (KELLNER, 2001, 298)  É possível citar como 

uso criativo da cultura da mídia o advento do “fandom”
2
 e o fenômeno das “fanfics”

3
, 

que acabam por estimular a imaginação e a escrita em crianças e jovens.   

Ao explorar o universo dos personagens e oferecer uma alternativa à narrativa 

original, os espectadores ou fãs, exercem um tipo de autoria, denominada 

multirreferencial (ARDOINO, 1998; BARBOSA, 2010) que pode ser entendida como 

atividade criativa no universo da cibercultura (LÉVY,1999), dentro da qual  ―a 

inteligência é produto de interações/relações entre pessoas e dispositivos tecnológicos.‖ 

(SANTOS, 2010, p. 19) e ―na qual a autorização diz respeito a se autorizar, a intenção e 

a capacidade conquistada de tornar-se a si mesmo seu próprio co-autor, de desejar se 

situar na origem de seus atos e, por conseguinte, de si mesmo como sujeito. (SANTOS, 

2010, p. 31) 

Sendo assim, faz-se necessário assumir a emergência de novos paradigmas e 

metodologias educacionais, com os produtos do audiovisual e da cultura digital que 

permitem a incorporação de múltiplas linguagens na escola, pois contemporaneamente o 

universo escolar convive com uma miríade de tipos discursivos que se entrecruzam por 

meio de códigos e signos singulares.  

Nos dias atuais, o que se percebe é que existe um novo perfil de aluno e este é 

atravessado pela tecnologia e pelas e mídias digitais com as quais se ocupam num 

tempo substancial de suas vidas. 

De acordo com Souza (2006), essas mediações atuam no sentido de 

ressignificar o lugar da escola, dos professores, alunos e ―das práticas e estratégias 

didático-pedagógicas, em um processo de lenta negociação e que já se torna perceptível 

                                                 
2
 O vocábulo Fandom  surge da aglutinação das palavras em inglês fan (fã) e kingdom (reino).  É 

uma  espécie de fã clube digital.  O advento da tecnologia e da internet tornou possível a aproximação 

desses fãs a partir de interesses comuns em várias partes do mundo. 
 
3
 Abreviação do termo Fan fiction.  O conceito se refere à recriação de histórias de outros autores. Pode-

se  aplicar esse recurso a um romance, uma série de televisão, uma história em quadrinhos, ou qualquer 

história já publicada. 

https://conceitos.com/romance/
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em seus traços nos diversos conflitos que vemos emergir no ambiente escolar‖ (p. 

122).   

Quanto ao processo de aprendizagem de crianças e jovens, o americano Marc 

Prensky (2010) destaca a distância entre gerações, afinal, ―nativos e imigrantes digitais 

são termos que explicam as diferenças culturais entre os que cresceram com a era digital 

ou não‖ (p. 39). A noção de que os jovens vivem uma realidade permeada pela 

tecnologia desde o nascimento é apontada pelo autor como um dos grandes desafios da 

escola formal tendo em vista que os alunos que cresceram rodeados pelas novas 

tecnologias e por isso acabaram transformando-se em verdadeiros ―especialistas‖. 

 

1.3 O advento do hipertexto:  novas configurações de construção e produção  de 

saberes 

 

As tecnologias trouxeram novas formas de acesso à informação: hipertextos 

que possibilitam ao aprendiz ser o dinamizador de seu próprio conhecimento, redes 

cognitivas interativas que permitem que pessoas compartilhem o conhecimento de 

forma coletiva, onde se pode modificar e compartilhar as informações, inserir imagens, 

entre outras ações. Esses tipos de mecanismos podem ajudar em diversos aspectos a 

aprendizagem, constituindo novas formas de raciocínio, produção e troca de 

conhecimento, que se tornou fluido e emergente. A cibercultura surge como uma 

contextualização das ações em rede, configurando perspectivas de interação, 

interatividade, colaboração e conectividade (LÉVY, 1999). 

É possível classificar os hipertextos em dois tipos básicos: os exploratórios e 

os construtivos. No tipo exploratório, forma-se uma cadeia enorme de associações, 

através de redes de informações conectadas. Na internet, é comum o uso do hipertexto 

exploratório, no qual o usuário acessa informações mediante interseções da rede. A ação 

do usuário é voltada para mecanismos de busca, de forma que não interage 

colaborativamente, tampouco interfere nos conteúdos ou ambientes pesquisados e nem 

sequer realiza alterações. É preciso ressaltar, todavia, que por possuir um sistema de 

caráter rizomático, a internet contém ambientes construtivos, que podem ser 

comparados a um rizoma no qual um ponto se conecta a outro.  Assim como na visão de 

Deleuze e Guattari (1995, p. 36) um rizoma ―[...] não começa nem conclui, ele se 

encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo [...]‖. Nos ambientes 
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construtivos, existe a possibilidade de uma participação ativa do usuário, que pode 

interferir diretamente na construção e desenvolvimento das informações, ainda que 

existam regras ou controles na participação. Um exemplo de texto construído por 

grupos de pessoas reunidas em torno da escrita colaborativa é ferramenta de escrita de 

arquivos de texto compartilhado online (tal como o Google Docs, por exemplo), que 

permite uma obra instituída coletivamente e de maneira remota.  É possível afirmar que, 

se o hipertexto exploratório é feito para ―leitores‖ e buscadores de conhecimento, o 

hipertexto construtivo está desenhado para operadores-escritores.  Assim, o operador de 

um hipertexto construtivo tem maior grau de liberdade e produz seu próprio corpo de 

conhecimentos.  

As redes e mídias digitais aproximam distâncias, facilitam a comunicação, a troca de 

imagens e informações, fornecendo múltiplas linguagens, criadas e recriadas no próprio 

ciberespaço, que transborda do contexto virtual para o físico. As possibilidades de 

pesquisa e acesso a diversas dimensões e posicionamentos sobre um mesmo conteúdo 

em tempo real ampliaram as perspectivas dos indivíduos, que podem desenvolver suas 

concepções mediante estratégias auto gerenciadas e autodirigidas.   

Inerente a este processo, faz-se necessário o desenvolvimento de ferramentas 

de pesquisa que auxiliem a identificação de fontes de informação, permitindo a 

formação de um posicionamento crítico e bem embasado. Mamede-Neves e Duarte 

(2008) apontam que a complexidade do processo cognitivo que resulta na aquisição de 

conhecimentos exige envolvimento, implicação e pensamento crítico do indivíduo. A 

relação entre o domínio das tecnologias e a construção do conhecimento passa pelo 

favorecimento de processos metacognitivos que permitam ao indivíduo uma análise 

crítica das informações em sociabilidade. 

Os processos cognitivos que davam conta de uma educação centralizada na 

escola, hoje não encontram eco nos contextos hipertextuais, descentralizados e difusos 

vivenciados pelos alunos no ciberespaço, mediados pelas novas tecnologias.   

O interesse pelo uso da tecnologia em face de seu contínuo avanço faz emergir 

na prática educacional vigente, um complexo ambiente comunicacional de informações, 

cuja marca é a interatividade e construção coletiva do conhecimento. Se por um lado, 

mudanças significativas começam a se construir a partir da utilização dos recursos 

tecnológicos na educação, por outro, iniciativas quanto ao uso das conexões em rede 
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aplicadas ao processo tecno interativo de ensino e aprendizagem estão ainda restritas a 

uma pequena parcela da sociedade.  

Apesar da realidade descrita, horizontes novos começam a despontar com 

intensa velocidade e novas possibilidades são descortinadas nos espaços educacionais, 

com o fim de viabilizar a inclusão digital.   Essa relativa nova  realidade de 

aprendizagem virtual, coloca em xeque a escola como lugar privilegiado de 

concentração do saber.  Unem-se à escola, duas grandes instituições que constituíam a 

―fonte do sentido coletivo‖ (BARBERO, 2006, p. 60) na modernidade:  o trabalho e a 

política.  Segundo Barbero, é preciso pensar a sociedade em rede não apenas como puro 

fenômeno de conexões tecnológicas, mas sim ―mediante a fratura de seus marcos 

temporais de experiência e poder‖ (Idem, p. 60).  Significa dizer que a sociedade em 

rede experimenta mudanças quanto ao sentido de público, privado e um deslocamento 

espaço-temporal das culturas, pois já não há mais marcação nítida entre o que é global e 

local.  Essa constatação traz a reboque pelo menos dois grandes desafios para os 

educandos:  como proceder com maior autonomia na construção do seu repertório de 

conhecimentos e que responsabilidades estão implicadas nas escolha e utilização desses 

conteúdos, pois 

 A escola está deixando de ser o único lugar de legitimação do saber, já que há 

uma variedade de saberes que circulam por outros canais difusos e 

descentralizados.  A diversificação e a difusão do saber, fora da escola, são 

dois dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação propõe ao sistema 

educativo.  Saberes-mosaico, como os chamou A. Moles, por serem feitos de 

pedaços, fragmentos, que, no entanto, não impedem os jovens de ter, com 

frequência, um conhecimento mais atualizado em física ou em geografia do 

que seu próprio professor; o que está acarretando na escola, não uma abertura 

de novos saberes, mas, sim, uma posição defensiva, e a construção de uma 

ideia negativa e moralista de tudo que a questiona em profundidade, desde o 

ecossistema comunicativo das mídias e das tecnologias de informação e 

comunicação. (BARBERO, 2006, p. 56-57) 
  

Pode-se afirmar que, por sua natureza, o hipertexto possui como equivalente 

teórico em literatura o conceito de intertextualidade, segundo o qual toda a escrita que 

produzimos está cheia de referências a outros textos, bem como de rastros da nossa 

tradição cultural; cada texto deve ser interpretado como uma reposição, talvez 

inconsciente, de outros textos, gerando uma indefinida rede de inter-relações textuais.  

Assim, o computador nos coloca diante de um novo tipo de tecnicidade, 

deparamo-nos também com um tipo de textualidade que não se esgota no 

computador, o texto eletrônico se desdobra numa multiplicidade de suportes 

e escritas que, da televisão ao videoclipe e da multimídia aos videogames, 
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encontram uma complexa e crescente cumplicidade entre a oralidade e 

visualidade dos jovens. (BARBERO, 2006, p.74) 
  

Diante dessa realidade, a lógica da transmissão, segundo Silva (2000, p. l), 

está sendo substituída pela lógica da comunicação e isso significa modificação radical 

no clássico esquema da informação baseada na relação unilateral emissor-mensagem-

receptor. O receptor não está mais em posição de recepção clássica. De outra forma, 

está intimado à livre criação, fazendo com que a mensagem adquira novo sentido sb sua 

intervenção. Percebe-se, assim, que o espaço da informação não mais está limitado às 

dimensões do texto tradicional, já que o hipertexto possibilita o dinamismo e a prática 

da leitura interativa afastada da ideia de hierarquia das informações.  

Nesse contexto, os aspectos relacionados aos processos de ensino-

aprendizagem ganham novas dimensões que extrapolam os muros e livros escolares. A 

estrutura disciplinar da organização dos currículos escolares se distancia cada vez mais 

do perfil do aluno na contemporaneidade. Não é novo o fato de que o ser humano, em 

seu processos de aprendizagem, a todo o tempo aciona, em suas estruturas cognitivas, 

uma configuração hipertextual de inter-relação entre conhecimentos. No entanto, ao nos 

depararmos com a vivência mais proeminente dessa realidade a partir das mídias 

digitais e da grande gama de possibilidades que oferece de acesso ao conhecimento 

produzido e disponibilizado nas redes, faz-se necessário pensarmos com propositividade 

a relação entre tecnologias digitais, as mídias e a educação no contexto da cibercultura 

(LÉVY, 1999). 

 



 

 

40 

2.  COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DA CIBERCULTURA  

 

O capítulo 2 volta-se para as articulações entre comunicação e educação no 

contexto da cibercultura. O tópico 2.1 apresenta um panorama da história mais recente 

da educação no Brasil, fortemente marcada pelo pensamento liberal, bem como discorre 

sobre a cena pós concepção ―fordista‖, relacionada ao aparecimento das tecnologias 

digitais.  Comenta sobre as mudança nos paradigmas tecnológicos e expõe o conceito de 

―novo sensório‖ (BARBERO, 2001).   

O subtópico 2.1.1 tece reflexões a respeito de algumas alterações trazidas pelo 

advento da internet, como a passagem da sociedade da informação à sociedade do 

conhecimento, a construção de novos espaços de sociabilidade e de saberes e a 

caractística de nomadismo que emerge do estilo de vida contemporâneo. 

As relações entre a escola e os novos padrões de sociabilidade nas redes são 

apresentadas no tópico 2.2, com destaque para o papel especificamente das redes sociais 

no subtópico 2.2.1.  O título final  esclarece sobre os processos cognitivos atrelados ao 

desenvolvimento da mídia e diz respeito ao âmbito da linguagem como o elemento 

central do processo de comunicação. 

 

 

2.1 Interfaces entre comunicação, educação e tecnologia 
  

Educar é um ato comunicativo. Freire (2013 [1968]1) afirma que o conceito de 

comunicação corresponde à tarefa do educador que se recusa a realizar o processo 

educativo enquanto ―domesticação‖. O autor discursa sobre a natureza da relação do ser 

humano com o outro e com o objeto de conhecimento. Enfatizando a importância da 

―mediatização‖, ele afirma que ―O mundo humano é, desta forma, um mundo de 

comunicação‖ (2013, p. 57). 

Percebemos, no entanto, que o percurso de ações humanas no contexto das 

mutações sociais foram moldando e emoldurando as complexas gamas de 

estruturação   da sociedade, se repercutindo em concepções acerca da comunicação e da 

educação, assim como em suas formas de engajamento.  As mudanças oriundas das 

apropriações do sistema capitalista acerca do modo de acumulação do capital, por 

exemplo, têm implicações diretas nas formas narrativas advindas do universo simbólico 

dos sujeitos, especificamente aqui dos educandos e educadores, com repercussões na 
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cultura.  Os meios de comunicação estabelecem um papel de grande relevância nesse 

cenário, podendo servir como instrumento de projeção de modelos de comportamento e 

construção de identidades individuais e de grupo. No processo de construção de 

sentidos, utilizam ferramentas de captura, buscando adesão e interesse cada vez maiores 

dos espectadores ao espetacularizar o cotidiano.  A ―cultura da mídia‖ também  oferece 

o material com que muitos indivíduos constroem o seu senso de classe, de etnia e raça, 

de nacionalidade, de sexualidade, etc, uma vez que ―o entretenimento é o principal 

produto oferecido pela cultura da mídia, que espetaculariza o cotidiano de modo a 

seduzir suas audiências e levá-las a identificar-se com as representações sociais e 

ideológicas.‖  (ROCHA e CASTRO, 2009, p.50)                 

De acordo com o filósofo, ensaísta e professor Peter Pal Pelbart, ―o 

capitalismo tardio, globalitário e integrado tomou de assalto a subjetividade e nela se 

daria seu grande investimento‖ (PELBART, 2000, apud ROCHA e CASTRO, 2009, 

p.49).  Assim, é possível notar que a cada dia um naipe cada vez mais especializado de 

profissionais está alinhado com a premissa de que tudo, inclusive a educação, é 

vendável nesse grande espetáculo em que se converteu a sociedade contemporânea. 

O espetáculo, compreendido na sua totalidade, é simultaneamente o 

resultado e o projeto do modo de produção existente. Ele não é um 

complemento ao mundo real, um adereço decorativo. É o coração da 

irrealidade da sociedade real. Sob todas as suas formas particulares de 

informação ou propaganda, publicidade ou consumo direto do 

entretenimento, o espetáculo constitui o modelo presente da vida 

socialmente dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na 

produção, e no seu corolário — o consumo. A forma e o conteúdo do 

espetáculo são a justificação total das condições e dos fins do sistema 

existente. O espetáculo é também a presença permanente desta justificação, 

enquanto ocupação principal do tempo vivido fora da produção moderna. 

(DEBORD, 1967, p.15) 
 

Entendendo, segundo Debord, que o espetáculo se configura como resultado 

de projeto de modo de produção existente, baseada no consumo e no produtivismo, 

ligada aos princípios do liberalismo econômico  (hoje, ao neoliberalismo), voltamos 

nosso olhar e nossas reflexões para as interfaces que interconectam os processos 

comunicacionais da sociedade contemporânea aos processos educacionais 

desenvolvidos no contexto de nosso país. 

Muniz Sodré (2002) salienta que a história mais recente da educação no Brasil 

foi marcada pela presença do pensamento liberal.  No século XX, o filósofo norte-

americano John Dewey, democrata e defensor do livre pensamento, exerceu grande 



 

 

42 

influência sobre os rumos da educação brasileira. Dewey colocava foco sobre as 

atividades práticas no processo educativo influenciando o contexto brasileiro, a partir da 

criação da teoria pedagógica Escola Nova.  O principal e mais entusiasta interlocutor da 

teoria de Dewey no Brasil foi o educador Anísio Teixeira, que procurou desfazer a 

separação entre o ensino qualificado, voltado aos interesses da elite, e o ensino chamado 

―utilitário‖, destinado às classes populares. Os pensadores citados foram grandes 

defensores da escola pública, defendendo um ensino de caráter universalizante, pois 

acreditavam que a igualdade de oportunidades seria garantida via educação.  A Escola 

Nova, portanto, surgiu da tradição liberal e foi seguida por outros educadores, como 

Fernando de Azevedo, todos apoiados na crença do desenvolvimento nacional. Tais 

concepções apresentam a nós as proximidades entre o movimento que é vivenciado na 

sociedade e que adentra as instituições educativas. As relações entre os processos 

comunicacionais e os educacionais é refletido a partir das vivências e inserções dos 

atores sociais no âmbito mais amplo da sociedade, assim como se refletem no cotidiano 

vivido nos sistemas educativos. 

Numa via de mão contrária aos processos educacionais espelhados e 

reprodutores dos princípios do capitalismo,  o educador Paulo Freire, cultuado em 

várias parte do mundo e conhecido como um dos intelectuais mais influentes do globo, 

marca, mediante sua teoria, suas ações e propostas educativas, a histórica ruptura com o 

modelo liberal praticado na educação brasileira.  O professor inaugura uma prática 

pedagógica que se alicerça na autonomia da consciência dos sujeitos participantes do 

processo educacional, articulada à compreensão dos conteúdos, com ênfase e respeito 

aos saberes legítimos dos educandos.  Freire nasceu e viveu parte de sua vida no sertão 

do Nordeste, lugar onde vivenciou realidades tipicamente brasileiras, como a fome e os 

problemas financeiros.  Embora tenha se formado em Direito, acabou abandonando a 

carreira para dedicar-se à educação.  

O hoje já conhecido ―Método Paulo Freire‖, tão difundido em várias partes do 

mundo, quanto combatido por elites econômicas quando estão no poder, surgiu com o 

trabalho realizado pelo educador na década de 60, em parceria com o Movimento 

Cultura Popular do Recife (MCP). Porém, a mais notável experiência aconteceu em 

Angicos, Rio Grande do Norte, onde 300 pessoas foram alfabetizadas em 45 dias. 

Embora Angicos não tenha sido a primeira ocasião de aplicação do método, foi a 
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experiência que atraiu mais atenção, pois tratava-se da terra natal de João Goulart, 

presidente da República à época. A preparação dos professores aconteceu anteriormente 

ao trabalho, numa busca por captar expressões vocabulares próprias do povo para 

utilizar como base no processo de alfabetização, que não se reduzia à escrita e leitura da 

palavra, mas a uma percepção mais ampla do mundo. Esse processo, Paulo Freire 

intitulava de educação libertadora, que se alicerçava na conscientização dos sujeitos via 

práxis educativa, numa constante relação de ação-reflexão, entre teoria e prática. 

O importante do ponto de vista de uma educação libertadora, e não 

―bancária‖, é que, em qualquer dos casos, os homens se sintam sujeitos de 

seu pensar, discutindo o seu pensar, sua própria visão do mundo, manifestada 

implícita ou explicitamente, nas suas sugestões e nas de seus companheiros. 

Porque esta visão da educação parte da convicção de que não pode sequer 

presentear o seu programa, mas tem de buscá-lo dialogicamente com o povo, 

é que se inscreve como uma introdução à pedagogia do oprimido, de cuja 

elaboração deve ele participar. (FREIRE,1987, p.20) 
(...) o homem, que não pode ser compreendido fora de suas relações com o 

mundo, de vez que é um ―ser-em-situação‖, é também um ser do trabalho e 

da transformação do mundo. O homem é um ser da ―práxis‖; da ação e da 

reflexão. (FREIRE, 2013, p.19) 
 

É importante salientar que a ruptura colocada pelo posicionamento de Paulo 

Freire é um percurso em processo, visto que vai na contramão da intencionalidade 

educativa, ainda fortemente presente, regida pelos ideais neoliberais.  

Segundo Muniz Sodré, o tipo de educação que entra em cena numa era pós 

concepção ―fordista‖, está relacionada ao aparecimento das tecnologias digitais na era 

da sociedade da informação.  Nessa concepção, as práticas pedagógicas  dialogam com 

a ideia de ―fluxos horizontais de informação e comando‖ e não mais aos esquemas 

verticais característicos do fordismo.  Nesse sentido, entram em cena nas instituições 

educacionais palavras e expressões ligadas ao mundo do trabalho empresarial, como 

―flexibilização dos processos, trabalho em equipe e participação‖. ―Tudo isto faz parte 

das novas exigências de estrutura do chamado capitalismo flexível.  Pode-se chamar 

esse novo sistema de toyotismo.‖ (SODRÉ, 2002, p.89) 

Entram em cena os valores inseridos pelo mercado, via consumo, que procura, 

através de peças publicitárias, transformar bens simbólicos em signos de status e 

distinção social. Assim, a cultura da mídia e a de consumo atuam de mãos dadas no 

sentido de gerar pensamentos, posicionamentos e comportamentos ajustados aos 

valores, às instituições, às crenças e às práticas sociais e de poder vigentes na sociedade 
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contemporânea, constituindo um modo pasteurizado de expressão da subjetividade que 

vale como ―passaporte‖ para qualquer lugar do globo. 

O nomadismo – cada objeto contém a identidade pessoal de cada um – seria 

a forma de vida excelsa nessa nova ordem mercantil e social, caracterizada 

pela rápida mobilidade espacial e identitária dos indivíduos.  Graças aos 

novíssimos objetos, em qualquer lugar, o ―nômade‖ poderá sentir-se ―em 

casa‖. (SODRÉ, 2002, p. 91) 

Pensar um novo paradigma educacional capaz de dar conta dos tempos em que 

estamos inseridos deve levar ao entendimento dos contextos ―sociotécnicos‖ ou 

―tecnoculturais‖, permitindo, assim, a compreensão das diversas linguagens como uma 

questão fundamental para a avaliação das práticas educativas.   

As novas tecnologias da comunicação transformam as relações culturais e as 

condições de produção de conhecimento levando a um novo estilo de 

sociedade,  no qual, a inteligência é produto de interações/relações entre 

pessoas e dispositivos tecnológicos. (SANTOS, 2010, p. 19) 
 

Atualmente, a escola convive com discursos híbridos, alguns ainda advindos 

do mundo analógico em diálogo com o digital. Essas sinergias entre as linguagens 

afetam certamente os modos de produzir/receber a informação e o conhecimento, 

constituindo-se num desafio constante de adaptação e reelaboração de conteúdos, tanto 

para o professor quanto para o aluno.  A utilização dos dispositivos tecnológicos nos 

leva a pensar a relação simbólica com o real, bem como criar alternativas para um 

diálogo profícuo que permita construir tanto uma ponte entre diferentes linguagens, 

quanto a inauguração de inéditas possibilidades. 

Não há de fato como deixar de reconhecer que as neotecnologias 

comunicacionais afetaram, nas últimas duas décadas do século XX, a forma 

de transmissão do conhecimento acadêmico.  Tais ―afetações‖ dizem 

respeito ao advento de um provável novo paradigma de conhecimento, a que 

se poderia chamar de analógico-digital.  (SODRÉ, 2002, p. 93) 

Quem nasceu numa estrurura análogico-digital acaba por vezes trazendo os 

―cacoetes‖ de uma realidade análógica para o mundo digital.  Sendo assim, não seria 

muito produtivo nos munirmos de toda sorte de tecnologias móveis e digitais, se não 

amadurecermos uma conduta que permita retirar as potencialidades da tecnologia, a fim 

de criar um ―novo sensório‖.   

Jesús Martin Barbero (2001) apresenta o conceito de ―novo sensório‖ como 

uma linha de análise que mostra porque a educação precisa considerar a comunicação 

como instância estratégica necessária à produção e circulação do conhecimento. De 

acordo com essa ideia, a escola tem como desafio articular códigos e linguagens plurais, 
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nelas compreendidas as video tecnologias como parte fundamental do universo da sala 

de aula. O autor colombiano reitera que a educação formal dos jovens clama por 

mudanças no que tocante às práticas enciclopédicas, justamente porque novos modos de 

ver, perceber, conhecer estão em vigor na sociedade contemporânea, permeando a vida 

de estudantes e dos próprios educadores, bem como toda a comunidade 

escolar.  Todavia, levar em conta a comunicação como instância estratégica, não 

implica legar ou atribuir a ela a resolução dos problemas estruturais complexos e 

conflitos do campo da educação, pois 

 
Do fascínio centralizado na atividade da mídia e nas proezas da computação 

pode decorrer uma prática ideológica que atribui à inovação tecnológica em 

si mesma um poder mágico de solução dos problemas, independente das 

condições sociais e humanas.  A ele não escapa a educação, 

confrontada  com a extraordinária facilidade de acesso às informações 

propiciadas pelo computador e pelas redes telemáticas. (BARBERO, 2001, 

p. 101) 

Diante disso, a chamada ―tentação tecnicista‖ (contato puro e simples com as 

novas tecnologias) deve ser evitada, tanto no sentido de atender apenas a interesses 

comerciais, quanto de alimentar um desejo de simplesmente responder às demandas do 

mercado, pois é dessa maneira que a economia mercantil acaba ―transformando tudo 

isso numa mercadoria espetacular.‖  (idem, p.110)  

 

 

2.1.1 Relações com o saber, a informação e o conhecimento – possibilidades e 

limites da internet 
 

Um dos grandes desafios do mundo contemporâneo, pós advento e 

popularização da internet, refere-se a uma possível transformação da sociedade da 

informação em sociedade do conhecimento. Tal concepção refere-se a uma mudança 

cognitiva no estatuto, da passagem de um modelo calcado em acúmulo e memorização 

de conteúdos para um modelo focado em análise crítica dos mesmos.  Isso implica 

numa educação com foco na criatividade e no desenvolvimento da capacidade não só de 

acessar, mas de interpretar e partilhar conteúdos de forma profícua, a fim de reinventar a 

relação com o saber e, consequentemente, com as potencialidades de ensino e 

aprendizagem.  O acesso aos aparatos tecnológicos e, em especial, às redes, nos 

apresenta outros espaços de sociabilidade e construção de saberes, abrindo uma gama de 
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novas vivências e possibilidades de lidar com múltiplas linguagens e novos contextos de 

aprendizagem. 

O computador não nos coloca apenas diante de um novo tipo de tecnicidade, 

mas traz consigo uma linguagem híbrida, ou seja, o hibridismo sígnico e 

midiático que é próprio do ciberespaço. É notório que os conceitos de 

escritura e de texto vêm passando por transformações profundas desde que as 

tecnologias digitais emergiram. A integração do texto, das imagens dos mais 

diversos tipos, fixas e em movimento, e do som, música e ruído, em uma 

nova linguagem híbrida, mestiça, complexa, que é chamada de hipermídia, 

trouxe mudanças para o modo como não só o texto, mas também a imagem e 

o som costumavam ser entendidos. (SANTAELLA, 2007, p.84) 

 

Apesar de não, necessariamente, implicar em conhecimento, um volume 

gigantesco de informações está disponível no cotidiano dos educandos do mundo 

contemporâneo, colocando-os em estado de submersão e impedindo, muitas vezes, o 

estabelecimento de um foco mais específico. Nesse sentido, mergulhar no oceano de 

informações pode ser um salto no vazio, no sentido de culminar num processo de 

dispersão, discrepância e incoerências, gerando alienação, visto que é salutar atentar 

para a fonte, a assertividade e a credibilidade das informações. É importante destacar, 

também, a necessidade de saber processar criticamente aquilo que é lido e visto. 

Sobre o comportamento de indivíduos que estão sob influência constante das 

conexões possibilitadas pelos dispositivos móveis, Bauman (2004) destaca 

a  importância do movimento e de um certo nomadismo que emerge do estilo de vida 

contemporâneo. ―Estando com o seu celular, você nunca está fora ou longe. Encontra-se 

sempre dentro, jamais trancado em um lugar.‖ (BAUMAN, 2004, p. 54).  Ele reforça 

que quanto mais atenção humana e esforço de aprendizado o usuário dedicar às 

conexões e acessos virtuais, menos interesse terá na aquisição de habilidades para a 

proximidade não virtual. 

Monteiro (2000) compreende a internet como uma grande vitrine de 

informações, mas não de conhecimento. Para o autor, a rede é apenas um transporte 

físico de documentos, ou uma ferramenta que trouxe mudanças cognitivas para o meio 

de comunicação, mediante suas formas textuais.  

Amplia-se a cada dia o debate a respeito da internet como território 

democrático, no qual o conhecimento pode ser compartilhado e acessado livremente.  É 

como se múltiplas possibilidades de acesso estivessem disponíveis para quem 

desejar.  Todavia, é preciso comentar que as redes podem ser usadas com objetivo de 
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manipulação, tanto por parte de quem produz e difunde conteúdo com intenções 

espúrias, quanto em relação aos indivíduos nos quais essa informação produz eco.  Sem 

a capacidade de um uso crítico das mídias, no sentido de analisar a procedência dos 

dados, o ideal de democracia no universo cibernético tende a ser falacioso.  Sem que 

haja o conhecimento dos mecanismos cognitivos de produção e difusão de conteúdo, o 

volume de informações pode vir a perder-se num mar de enganos. 

Mas na nova ordem sociocultural, dá-se a crise de conhecimento comum (do 

sujeito individual ou coletivo detentor da verdade) e, consequentemente, da 

metacognição ou saber sobre si mesmo, isto é, da infinita reflexividade do 

saber.  As informações perdem estabilidade e, fragmentadas, aceleram-se 

por efeito das neotecnologias.  Sua transmissão no espaço midiático assume 

as formas da persuasão ou da fascinação (tanto pela alegria fácil do 

espetáculo do consumo, quanto pelas gratificações narcísicas advindas do 

automatismo das operações), contrapostas ao pathos do disciplinamento 

pedagógico. (SODRÉ, 2002, p. 99-100) 

Sendo assim, a relação entre qualidade e quantidade de informação é posta em 

cheque no contexto da sociedade. É por isso que um dos grandes desafios está em 

transformar o intenso fluxo de informações em conhecimento. A informação é um fator 

inerente a qualquer atividade cognitiva.  Por isso, Maraschin (2000) evidencia que o 

papel da escola e do professor na sociedade da informação deixa de ser o de divulgar 

informações, mas sim instigar o conhecimento.  

 

2.2 A escola, os novos padrões de sociabilidade nas redes e a cibercultura 
 

A escola é uma das grandes ―fontes do sentido coletivo‖ (GOMEZ, 2006) que, 

na atualidade, coexiste com outros espaços de sociabilidade e coletividade, dentre os 

quais está o que Lévy (1999) denomina e define como ciberespaço, atrelando-o ao 

conceito de cibercultura: 

O ciberespaço (que também chamarei de ―rede‖) é o novo meio de 

comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ele abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo ―cibercultura‖ especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e 

intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LEVY, 

1999, p. 17) 
 

Os processos de significação que se constroem nesses contextos se 

intercambiam. As relações e interações vivenciadas no ciberespaço configuram 
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pensamentos, valores e culminam em práticas sociais que se refletem e afetam as 

dinâmicas do processo escolar – mais do que isso, interferem no processo de ensino-

aprendizagem, dadas as novas formas de experienciação que produzem impactos na 

vinculação direta entre as novas e múltiplas formas de acesso à informação e ao 

desenvolvimento de mecanismos de apreender o mundo, mediante reconfigurações nas 

formas de pensar, perfazendo outras conexões cerebrais (GOMEZ, 2006), já que  

 [...] as redes informáticas, ao transformarem nossa relação com o espaço e o 

lugar, mobilizam figuras de um saber que escapam à razão dualista com que 

estamos acostumados a pensar a técnica, pois se trata ao mesmo tempo de 

movimentos que são de integração e de exclusão, de desterritorialização e 

relocalização, nicho no qual interagem e se misturam lógicas e temporalidades 

tão diversas como as que se entrelaçam no hipertexto, as sonoridades do relato 

oral com as intertextualidades da escrita e as intermodalidades do audiovisual. 

(GOMEZ, 2006 apud BARBERO, 2006, p. 82) 
 

Assim, a vida on-line dá lugar a outros tipos de interação que têm reflexos 

comportamentais na vida cotidiana e, por consequência, no ambiente escolar.  Esses 

modos de interação transformam-se cada vez mais rápido, na medida em que a 

velocidade das inovações assim o requerem.  Sodré (2010, p.18) afirma que 

―a  exacerbada mobilidade contemporânea torna aguda a consciência de que é preciso 

acompanhar as mudanças, mesmo sem que se conheça exatamente a sua 

natureza.‖   Depreende-se dessa ideia que os indivíduos imersos nas tecnointerações – 

entendendo-se, aqui, as tecnointerações como processos interacionais mediados por 

tecnologias e mídias digitais, vivenciados nas redes – acabam por criar uma espécie de 

dependência da tecnologia e, consequentemente, da velocidade de sua atualização e das 

narrativas nela contidas.   

Sodré (2010) e Santaella (2007) afirmam que a sociedade atual está sob a 

regência da midiatização, o que acarreta em uma tendência completa de ―virtualização‖ 

das relações humanas. Sodré descreve esse fenômeno como ―multiplicação das tecno 

interações setoriais‖ e, a partir dela, vários hábitos sociais apareceram e/ou foram 

modificados.  

 Todas as tecnologias complexificam nossa visão de mundo.  A escrita, a 

imprensa, o carro, os satélites, o telefone, o rádio, a televisão são tecnologias 

ou complexos tecnológicos que mudaram para sempre o nosso modo de 

vida.  O ciberespaço e a realidade virtual enquadram-se bem nessa 

perspectiva.  Estes não estão desconectados da realidade, mas são 

complexificadores do real.  (SANTAELLA, 2003, p. 229) 
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Em uma perspectiva similar, é possível considerar como referência para esta 

discussão os pressupostos teóricos de Baudrillard (1999), que pensa o fenômeno da 

produção subjetiva nas redes como a criação de simulações que suprimem a troca 

verdadeira entre seres humanos, gerando uma certa espectralização da vida por meio de 

simulacros. Tal modalidade produz transformações significativas no indivíduo, o que 

pode acarretar em ilusões para os usuários de recursos e ferramentas disponíveis na 

internet, a exemplo das redes sociais.  

Com a exuberância tecnológica contemporânea, mais que a ampliação 

concomitante do poder de produzir e difundir conhecimentos – o que, para 

alguns, seria democracia cibernética, e certamente, para todos, poderia ser 

um grande objetivo a alcançar – , parece-me que hoje assistimos a um 

crescente despoder social que aumenta geometricamente em sociedade como 

as latino-americanas, justamente por meio ou através das tecnologias da 

informação.  Um despoder particularmente comunicacional, que desafia as 

tentativas de fortalecer as cidadanias e tornar possível o fortalecimento da 

democracia.  Um despoder que há de se estender em sua complexidade para 

não sermos idealistas com as grandes coisas que a tecnologia promete. 

(GOMEZ, 2006, p.88)  
  

O advento das redes criou ambientes de sociabilidade caracterizados pela 

exposição de gostos e de preferências culturais que refletem traços e características das 

identidades dos participantes.  Isso tende a ocorrer de acordo com as circunstâncias e 

interesses envolvidos nessas interações. Priorizam-se os aspectos considerados 

positivos, na maioria dos casos, sendo a customização de perfis o resultado desse 

processo. 

 Nesta cultura das aparências, do espetáculo e da visibilidade, já não parece 

haver motivos para mergulhar naquelas sondagens em busca dos sentidos 

abissais perdidos dentro de si mesmo. Em lugar disso, tendências 

exibicionistas e performáticas alimentam a procura de um efeito: o 

reconhecimento nos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu de ser visto. 

Cada vez mais, é preciso aparecer para ser. Pois tudo aquilo que permanecer 

oculto, fora do campo da visibilidade – seja dentro de si, trancado no lar ou no 

interior do quarto próprio – corre o risco de não ser interceptado por olho 

algum. E, de acordo com as premissas básicas da sociedade do espetáculo e da 

moral da visibilidade, se ninguém vê alguma coisa é bem provável que essa 

coisa não exista (SIBILIA, 2008, p. 111-112). 
 

Para alcançar um aprofundamento maior sobre os jovens da 

contemporaneidade, é preciso estarmos atentos àquilo que produzem, através de suas 

diferentes narrativas e expressões na rede, já que a comunicação mediada por imagens e 

mensagens ressignifica as formas de se relacionar e interagir. Bauman (2004) aponta 

uma série de análises considerando essas formas de socialização, não só dos mais 

jovens, mas de todos que habitam o universo das mídias. 
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 É preciso dizer que as conexões virtuais não só criam simulacros, mas também 

aproximam os usuários e, neste sentido, Bauman (2004, p. 5) destaca que os celulares 

―assinalam, material e simbolicamente, a libertação em relação ao lugar‖. Portanto, não 

há mais necessidade de uma tomada para estar conectado, pois a mobilidade é um fator 

de destaque na comunicação atual. Por outro lado, o autor afirma que a proximidade 

virtual traz consigo certa distância virtual. A proximidade potencializada pelos recursos 

tecnológicos torna desnecessária a contiguidade física, que por sua vez não determina 

mais a proximidade. 

Nesse contexto, podemos dizer que há a incidência de uma certa alienação de 

si mesmo e a crescente ilusão e camuflamento do real, no qual as vivências e 

sentimentos adquirem para os sujeitos um certo status de ficção.  Por outro lado, 

também é possível reconsiderar escolhas e reorientar a autoidentificação, além de 

subjetivamente experimentar  novas maneiras de ser, de existir, mascarando aspectos 

indesejados.   

  

  

2.2.1 O papel das redes sociais  
 

O uso das novas tecnologias digitais que, assim como as redes sociais, tem na 

internet seu epicentro, gerou uma forma específica de cultura conhecida pelo conjunto 

de processos tecnológicos, midiáticos e sociais surgidos a partir da década de 1970, com 

a convergência das telecomunicações, da informática e da sociabilidade contracultural 

da época (CASTELLS, 1999). Retomamos aqui, no sentido de aprofundarmos a 

discussão, o conceito de ―cibercultura‖, apresentado por Santos e Ribeiro (2010): 

O termo cibercultura e todo sentido a ele conferido no contexto atual está 

diretamente relacionado com as transformações dos novos artefatos 

tecnológicos de informação e comunicação inseridos no cultura das 

instituições e no cotidiano das pessoas comuns. (p.19) 
 

Desse contexto, emergiram as redes sociais que hoje ocupam boa parte do 

tempo destinado ao lazer, ao consumo e à informação no cotidiano 

contemporâneo.  Para além de mero entretenimento ou troca de mensagens, imagens, 

fotografias e vídeos, proporcionados por esses espaços virtuais, é possível observar o 

desenrolar de um tipo relativamente novo de sociabilidade, de exercício da 
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subjetividade, por assim dizer e, com isso, o desenvolvimento de uma forma específica 

de relacionar-se, de ter contato com outros sujeitos.    

Seja qual for a forma do tipo preponderante de narrativa desses meios de 

comunicação, o fenômeno merece um olhar atento no que se refere à questões relativas 

ao desenvolvimento da personalidade e da auto-imagem, sobretudo entre os mais jovens 

que já nasceram inseridos numa realidade largamente mediada pelo digital.   

O advento dos sites de redes sociais data do final da década de 1990.  A 

primeira surgiu em 1995, criada pelo norte-americano Randy Conrads, com o objetivo 

de reunir colegas do liceu e da faculdade. A partir de então, outras surgiram como o 

SixDegree, em 1997,  pioneiro nesse tipo de serviço. O nome da plataforma refere-se ao 

sistema de classificação de amigos, em seis graus diferentes (Six Degrees, em 

inglês).  Foi através dele que os usuários tiveram, pela primeira vez, a chance de criar 

um perfil virtual que reunia registros de publicações e de contatos, características 

intrínsecas de uma rede social (de relacionamento) na internet.   Mais tarde, vieram o 

Friendster, em 2002; My Space e Linkedin, em 2003. A partir de 2004, uma nova era 

iniciou-se na Internet com o avanço e disseminação das redes sociais e de seus usuários; 

era inaugurado, com grande rebuliço, o Orkut, serviço que rapidamente se tornou 

popular, tendo grande adesão pelos brasileiros. Nos anos seguintes, surgiram o Flickr, o 

Twitter e o Facebook.   

Atualmente, o Facebook é a maior rede social em número de usuários (já havia 

ultrapassado os 2 bilhões de assinantes em 2020) e também o site mais acessado do 

mundo.  Seu lançamento ocorreu em 2004, permitindo que associados criassem perfis e 

listas de interesses; além disso, tornou possível o compartilhamento de recursos 

multimídia, como fotos e vídeos,  assim como, o uso de bate-papo restrito aos contatos 

de cada um.  No Brasil, estima-se que 66% das pessoas estejam ativas nas redes socais, 

o que configura um total de 140 milhões de usuários, que passam cerca de 4 horas e 

41minutos na internet com seus dispositivos móveis, segundo relatório Digital In 2020, 

da wearesocial
4
. 

 

 

                                                 
4
 Agência de marketing digital, especializada em mídias sociais, com sede em Londres.  O Relatório 

Digital In 2020 foi feito em parceria com a Hootsuite e está disponível em https://wearesocial.com/ 
 

https://wearesocial.com/digital-2020
https://wearesocial.com/digital-2020
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Figura 1 – Usuários de internet e rede social no Brasil. 

 
Fonte:  https://wearesocial.com, 2020. 
 

 
Figura 2 – Usuários de internet por dispositivos móveis no Brasil. 

 
Fonte:  https://wearesocial.com, 2020. 
 

Neste ponto, cabe fazer um esclarecimento a respeito do entendimento de rede 

social. No início dos anos 2000, a expressão rede social foi associada, quase que 

exclusivamente, à tecnologias da informação. Por isso, faz-se necessário distinguir da 
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ideia da rede social como uma estrutura composta por indivíduos, organizações, 

associações, empresas ou outras entidades sociais, designadas por atores, que estão 

conectadas por um ou vários tipos de relações que podem ser de amizade, familiares, 

comerciais, sexuais etc. Nessas relações, os participantes desencadeiam os movimentos 

e fluxos sociais, através dos quais partilham crenças, informação, poder, conhecimento, 

prestígio, etc.  

Já com os aplicativos de relacionamento (networking social) disponíveis na 

internet, tais como Facebook, Twitter, Youtube Snapchat, Instagram, MySpace, entre 

outros, podemos perceber manifestações que permitem a explicitação digital de redes 

tácitas e o estímulo e desenvolvimento de novas redes com características 

particulares.  Nesse sentido, a tecnologia evidencia e potencializa contatos, a despeito 

do fator espacial, que deixa de ser um empecilho para o estabelecimento da 

comunicação em tempo real. 

Se, por um lado, hoje, grande parte da população mundial pode ter acesso a 

uma enorme gama de informações disponíveis nas redes sociais e exercer alguma 

atuação autoral no interior delas, também é verdade que está aberta a possibilidade de 

negociação de identidades, falseamento e da construção de uma certa ―auto-ficção‖ 

cibernética para satisfação do ego, aplicação de golpes ou mera busca de aceitação 

social através dessas mídias.   

É preciso atentar para o papel essencial da plateia num mundo de simulação e 

representação.  Cabe a ela legitimar da imagem construída do ethos desejado. No 

Facebook, por exemplo, assim como no Instagram e Youtube, é através dos comentários 

que o público irá validar o papel que o ator social desempenha e torno da imagem 

filtrada e das narrativas que cria sobre si mesmo.  

O ―espelho‖ midiático não é simples cópia, reprodução ou reflexo, porque 

implica uma forma nova de vida, com um novo espaço e modo de 

interpelação coletiva dos indivíduos, portanto, outros parâmetros para a 

constituição das identidades pessoais.  Dispõe, consequentemente, de um 

potencial de transformação da realidade vivida, que não se confunde com a 

manipulação dos conteúdos ideológicos (como se pode às vezes descrever a 

comunicação em sua forma tradicional).  (SODRÉ, 2002, p. 23) 
  

Ao ator do teatro virtual, resta apenas a validação e o retorno positivo da 

plateia, que curte e comenta o que gosta e exclui ou bloqueia o que incomoda.  Isso 

porque, muitas vezes, ao conhecer os bastidores ou a região de fundo da 
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representação,  plateia pode tentar desmascarar a canastrice do ator que se esforça para 

preservar a sua fachada (GOFFMAN, 1985). 

A função do outro, nesse contexto, reduz-se ao fornecedor da legitimidade 

desejada; ele torna-se alguém do qual se espera o papel de cúmplice apenas, jamais de 

julgador, cobrador ou crítico.  Todavia, se assim acontecer, basta expulsá-lo da ―bolha‖, 

lançando mão da estratégia do bloqueio, do apagamento ou da desativação.  E o silêncio 

virtual pode ser tão difícil de lidar quanto a porta fechada ou o não para quem o recebe, 

mas confortável e sedativo para quem oferece. Assim, nesse mundo, tanto conflitos, 

quanto relações afetivas resolvem-se sem a incômoda presença do olho do outro.   

Uma das questões mais importantes da cultura da mídia diz respeito ao modo 

como as diversas representações veiculadas nos meios massivos induzem os 

espectadores a identificar-se com as ideologias, as posições e as representações sociais e 

políticas dominantes. Todavia, não se trata de um sistema de doutrinação ideológica 

rígida que induz à concordância com a sociedade capitalista, mas uma sedução 

aos  prazeres propiciados pelo consumo.   

Em meio a essa realidade, encarcerado e diluído em si mesmo está o sujeito 

contemporâneo em busca de um sentido para sua vida.  Em pleno século XXI, num 

momento em  que já se esperava o alcance de uma existência mais profícua em razão 

das conquistas e confortos trazidos pela tecnologia, o mercado global nos impõe um 

modelo no qual esse mesmo indivíduo entende que precisa consumir para ser, que ser é 

consumir. 

 

2.3 Usos da mídia e os processos cognitivos  
 

Um aspecto crucial que precisa ser levado em consideração na discussão 

acerca dos processos de ensino e aprendizagem nos dias atuais diz respeito à relação 

entre os usos da mídia na sociedade e os mecanismos cognitivos a ela atrelados.  Isso 

porque as inúmeras formas de expressão decorrentes da hipermídia aumentaram em 

muito as possibilidades de criação, acarretando discursos cada vez mais mesclados.  Tal 

reflexão considera a esfera da linguagem como o elemento crucial no campo da 

comunicação, pois quanto mais aparatos tecnológicos emergem no cotidiano, maiores se 

tornam as possibilidades de formação de novas sintaxes.  Nesse sentido, 

(...) vale a pena retomar que mídias são simplesmente meios, isto é, suportes 

materiais, canais físicos, nos quais as linguagens se corporificam e pelos 
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quais transitam. Por isso mesmo, o veículo, meio ou mídia de comunicação é 

o componente mais evidente, quer dizer, aquele que primeiro aparece no 

processo comunicativo. (SANTAELLA, 2007, p. 77) 

Pensar na primazia dos processos sígnicos (SANTAELLA, 2007) acrescenta 

um dado muito relevante ao processo de midiatização discutido até aqui, sem no 

entanto, minimizar a importância do processo de saturação midiática e sua influência na 

vida contemporânea.  Lúcia Santaella recorre a Barbero para levantar o papel da 

tecnologia, que diz respeito não apenas aos aparatos tecnológicos, mas sim ―a novos 

modos de percepção de linguagem, a novas sensibilidades e escritas que modificam 

tanto o estatuto cognitivo quanto institucional das condições do saber e as figuras da 

razão‖. (SANTAELLA, 2007). A autora argumenta que a tecnologia sempre esteve 

associada à novidade e à evolução das linguagens; assim ocorreu com a chegada da 

fotografia em 1839 e depois com o aparecimento do cinema no final século 

XIX.  Observamos, da mesma forma, a expansão da televisão nos anos 1950 e a 

mundialização recente da imagem digital e da arte tecnológica. 

A fotografia é um exemplo interessante que rende boas noções a respeito do 

entendimento de originalidade e autoria, uma vez que a forma de produção imagética 

experimentada na atualidade utiliza-se de uma gama de recursos que acoplam camadas 

de significado à imagem original.  Temos à disposição os filtros, recortes e recursos 

quase infinitos, que podem fazer com que o momento capturado se distancie do instante 

original, a ponto de parecer uma realidade inventada ao gosto do criador.    

A profusão de  imagens que experimentamos a partir do advento da internet e 

dos softwares e aplicativos digitais poderia mesmo representar uma nova expressão 

artística, uma estética particular do nosso tempo. Nota-se que existem diferenças entre 

um trabalho feito de maneira ―artesanal‖ pelo artista e uma imagem criada com o 

auxílio do computador e de outros aparatos como o celular. O trabalho analógico possui 

uma marca de autoria e, portanto, ninguém poderia modificá-lo a princípio. Todavia, 

com todos os recursos disponíveis, uma obra em formato digital poderá ser alterada a 

qualquer momento. 

A formalização e a difusão das imagens geradas por computador anunciam a 

implantação onipresente de ―espaços‖ visuais fabricados, radicalmente 

diferentes das capacidades rniméticas do cinema, da fotografia e da 

televisão. Pelo menos até meados da década de 1970, estes três últimos 

eram, em geral, formas de mídia analógica que ainda correspondiam aos 

comprimentos de onda ópticos do espectro e ao ponto de vista, estático ou 

móvel, localizado no espaço real.  (CRARY, 2012, p.11) 
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Segundo Santaella (2007), a mistura de linguagens de gêneros ocasionada a 

partir da televisão seria apenas o começo no caminho de uma evolução que 

desembocaria na hipermídia, hoje constituída como a ―linguagem miscigenada das 

redes‖.  O indivíduo imerso no universo das tecnologias digitais, segundo a autora, 

desenvolve um tipo específico de raciocínio e expressão própria, pois seu pensamento 

se desenvolve de maneira diferente das gerações anteriores, trata-se de indivíduos de 

―mentes heterogêneas‖. 

Tudo isso parece comprovar que a peculiaridade do desenvolvimento 

cognitivo humano está na sua condução para o desabrochar de mentes 

híbridas, consubstanciadas em redes de conhecimento, redes de sentimentos 

e redes de memória. De fato, a hibridização dos processos cognitivos 

humanos pode ser observada na hibridização cada vez mais acentuada dos 

meios de comunicação e das linguagens que são próprias deles. 

(SANTAELLA, 2007, p.84) 

Tendo em vista uma realidade mediada pelo uso das tecnologias como forma 

de comunicação e expressão, a autora também apresenta o conceito de linguagem 

―cíbrida‖, como um tipo de expressão própria da cibercultura. O termo ―cíbrido‖ 

foi  emprestado do arquiteto Peter Anders, que designa um meio híbrido no qual se 

desenvolvem práticas relacionadas à cibercultura.  Segundo o autor (apud 

SANTAELLA, 2007), cíbrido diz respeito à conexão entre a realidade que contém os 

objetos concretos e a virtualidade, que abriga os objetos simulados. Os objetos 

concretos são os tridimensionais do espaço físico real em que habitamos, enquanto os 

virtuais estão relacionados ao espaço computacional e suas unidades denominadas bits. 

Assim, nossa mente seria estimulada pelos dados eletrônicos e interpretados 

sensivelmente, o que acaba produzindo uma nova realidade, denominada  cíbrida.  

Atualmente uma das discussões em pauta pelos teóricos e críticos da cibercultura e 

novas mídias diz respeito à chamada ―cultura remix‖.  Sendo um princípio típico da  era 

digital, o modo remix se manifesta de diferentes formas no tocante às linguagens. No 

entendimento dos recursos criativos a partir das diferentes mídias, o remix pode 

percorrer caminhos complexos que envolvem termos como citação, remake, apropriação 

e colagem. 

Embora não requeira necessariamente a modularidade, a remixabilidade 

beneficia-se enormemente dela. Isso pode ser verificado nos mixers 

multicanais na música. Quando cada elemento da música se tornou 

disponível para a manipulação separada, a remixagem intensificou-se. Além 

disso, Manovich lembra que, enquanto a modularidade pré-computacional 

levava à repetição e redução, a modularidade pós-computação produz 
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diversidade ilimitada. Todas as práticas remix têm suas bases na 

hibridização cultural, que é a grande tônica do presente.    (SANTAELLA, 

2007, p.91) 
  

O termo remix descrito por pelo professor e teórico russo Lev Manovich (apud 

SANTAELLA, 2007) remonta ao sampler, equipamento armazenador de sons que 

permite reproduzir diferentes efeitos, de acordo com as ordens do Disck Jockey, mais 

conhecido como DJ. Em seu  estudo, Manovich 

relaciona  a  prática  do  remix  ao  advento  dos  aparelhos  conhecidos como multi-

track  mixers, que são 

tecnologias  capazes  de  separar  em  canais  diferentes  cada  instrumento  gravado de 

uma canção.  Através da lógica combinatória, chamada de remixabilidade, os elementos 

destacados podem ser reagrupados dando origem a um sem número de novas obras. 

Fatores como o barateamento dos dispositivos tecnológicos e a popularização 

das tecnologias digitais em rede acabaram por criar um cenário para o exercício de 

práticas relacionadas à combinação, à bricolagem, ao remix. Essas tarefas possibilitaram 

o surgimento do que passou a ser denominado como ―remix digital‖ ou, num 

entendimento mais amplo, ―ciber-cultura-remix‖ (LESSIG, 2008; LEMOS 2005).  

Na visão de Lawrence Lessig (2008), as novas possibilidades de reprodução 

técnica oferecidas pelos dispositivos tecnológicos alteram a forma como a sociedade se 

relaciona com os bens culturais e formas de consumo.  O autor destaca dois momentos 

cruciais nesse processo. O primeiro diz respeito à cultura RO (read/only), que designa 

algo como ―apenas leitura‖), cuja ênfase se coloca na reprodução técnica, ou seja, esta 

modalidade pressupõe uma postura mais passiva em relação às produções. Um segundo 

momento seria caracterizado pelo RW (read/write – lê/escreve). Aqui está colocada a 

apropriação cultural por meio da prática de uma cultura participativa que utiliza 

procedimentos do remix para dar origem a novas obras (LESSIG, 2008).  Trata-se de 

recombinar os conteúdos da cultura, reorganizar fragmentos, fazer releituras diversas de 

textos, imagens, vídeos, etc. 

Diante do exposto, é preciso destacar a articulação do desenvolvimento de 

novas linguagens com a essência da educação, já que a forma de transmissão de 

conhecimento se modifica com a inserção de novas tecnologias.  Assim, pode ocorrer 

um favorecimento do processo de ensino-aprendizagem, pois os recursos utilizados 
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estão em consonância com a estrutura cognitiva dos discentes na sociedade 

contemporânea, conforme aponta Sodré (2002):  

A hipermídia (sistema que dá margem à interatividade informativa baseado 

em computador) é um instrumento cognitivo de grande importância nos 

processos de aprendizagem que outorgam ao estudante um papel ativo na 

construção/reconstrução do conhecimento.  Os recursos combinados do 

hipertexto (tecnologia eletrônica de conservação e conexão de conteúdos 

informativos), vídeo, som, imagens estáticas e animadas, os chamados 

―softwares educativos‖, os CD-ROMS informativos (enciclopédias, tratados 

geográficos e históricos, etc) estimulam as atividades de pesquisa e de 

associação de informações. (p. 115) 

No intuito de responder às demandas colocadas pela escola na 

contemporaneidade, torna-se imprescindível exercitar a compreensão sobre as 

possibilidades de diálogo, interação e criação de diversas linguagens híbridas no 

contexto da midiatização.  Assim, pode-se abrir aos professores e alunos as 

possibilidades de pensar e utilizar de forma criativa os recursos didáticos e  redesenhar 

as prática pedagógicas, no intuito de maximizar as possibilidades oferecidas pelas 

mídias digitais. 

 

 

3. ANÁLISE SOBRE OS PROCESSOS DE MIDIATIZAÇÃO NO CONTEXTO 

ESCOLAR – CAMINHOS DA PESQUISA 
 

No curso da pesquisa realizada no contexto desse trabalho, buscamos 

compreender, mediante inserção no cotidiano escolar, de que forma a tecnologia e as 

mídias digitais foram representadas pelos estudantes e quais eram as suas relações com 

a escola e os processos educacionais.  Sendo assim, intentamos, desenvolver uma 

análise partindo das representações sociais dos alunos sobre tecnologias digitais, 

ampliando nosso olhar para os processos de midiatização vivenciados por eles.   

   Seguindo essa linha de ação investigativa, colocamos uma lente de aumento 

sobre as especificidades encontradas no grupo pesquisado, a partir de uma análise 

microssocial para compreendermos os fenômenos de midiatização relacionados ao 

campo das práticas de comunicação cotidianas tendo como foco a escola. 
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3.1 Metodologia 
 

A realização deste trabalho contou com duas etapas principais.  Primeiro foi 

realizada a pesquisa que consistiu em levantamento bibliográfico acerca dos temas 

tratados que versam sobre educação, comunicação e tecnologias digitais.  Esses 

temáticas foram amplamente debatidas durante toda a trajetória do mestrado junto ao 

grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Contemporâneos em Educação, Etnografia e 

Representações Sociais (NECEERS/UFF/CNPq).  

Os materiais produzidos mediante o trabalho de campo, durante os encontros dos 

pesquisadores com os participantes da pesquisa, registrados em cadernos de anotações, 

foram compartilhados pelos integrantes do NECEERS nas reuniões de estudo 

(realizadas todas as sextas-feiras) e utilizados como disparadores para discussões e 

análises.    

A análise dos dados coletados foi realizada por meio da Análise de Conteúdo e, 

visto que Bardin (2000, p. 153), dentre as diversas alternativas para a categorização, 

afirma que esta é ―rápida e eficaz na condição de se aplicar a discursos diretos e 

simples‖.  A análise temática, de acordo com Bardin (2000), exige leitura dos registros e 

das entrevistas, inúmeras vezes, até que deles sejam levantados temas que, 

posteriormente, sirvam como orientadores para a categorização dos dados e análise à luz 

dos pressupostos teóricos. 

 A tematização das categorias e resultados das análises aponta para ampliação de 

horizontes dos aspectos concernentes à melhoria dos processos de ensino-aprendizagem, 

buscando a qualidade da educação básica pública e colocando em relevância a autoria e 

o protagonismo do aluno. 

   

 

3.1.1 Objetivo geral 
 

O objetivo geral da pesquisa é verificar o impacto da presença das tecnologias 

digitais no cotidiano escolar, bem como apresentar análises e resultados acerca dos 

processos de midiatização e suas implicações no cotidiano dos alunos de uma escola 

pública, localizada no município de Niterói, RJ. 
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 3.1.2 Objetivos específicos 
 

Realizar investigação teórica sobre os temas pertinentes à pesquisa, a saber:  

tecnologias digitais, educação, alfabetização midiática, narrativas transmídia, 

midiatização, política educacional. 

Identificar as representações sociais que os alunos têm da escola e das 

tecnologias digitais. 

Observar de que forma o processo de midiatização está imbricado no contexto 

escolar. 

Refletir sobre a comunicação como meio elementar e potencializador da 

produção de conhecimento. 

 

 

 3.1.3 Questões de pesquisa 
 

Nas sociedades contemporâneas, a presença das diversas mídias exerce cada vez 

mais influência nas interações coletivas e, a partir disso, é possível compreender que as 

formas de ensinar e aprender também sofram alterações, tantos para professores quanto 

para alunos, que os métodos convencionais se revelam ultrapassados.  Diante do 

exposto, torna-se necessário o questionamento:  Em que sentido mudar e como ensinar e 

aprender em uma sociedade cada vez mais interconectada? 

Em face disso, torna-se imprescindível pensar a relação entre a mídia e a 

educação e a articulação entre as Tecnologias e a Sociedade, assim como a construção 

de políticas públicas a fim de compreender as relações que se estabelecem entre esses 

diversos campos do saber. 

É possível observar que a cada dia mais as instituições de ensino investem nas 

tecnologias para ter classes conectada à internet, educação a distância, educação 

contínua e cursos de curta duração. Todavia, é fundamental pensar em um uso mais 

profícuo desses recursos.  Nesse sentido, é necessário perseguir um empoderamento de 

pessoas por meio da Alfabetização Midiática e Informacional (Media and Information 

Literacy - MIL) é um pré-requisito importante para promover o acesso igualitário à 
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informação e ao conhecimento e sistemas de mídia e informação livres, independentes e 

plurais. 

Embora estejamos cientes de que nem sempre a demanda da sociedade tenha a 

necessária resposta do setor educação e que diante de nossa realidade política os 

recursos apresentem-se escassos, o importante papel que as mídias desempenham na 

sociedade da informação deve ser discutido na formação inicial e continuada de 

educadores. Por mais que se afirme que as atuais gerações de jovens estejam rodeadas 

pelas tecnologias e mídias digitais, o entendimento a respeito das mudanças propiciadas 

por esses recursos ainda precisa ser muito problematizado na prática pedagógica em 

vários âmbitos.   

 

 3.1.4 Justificativa 
 

Diversos estudos e projetos dão conta de que as tecnologias e mídias digitais 

(cinema, audiovisual, games, jogos, videologs, etc) podem ser muito poderosas quando 

aliadas aos conteúdos formais escolares no processo de aprendizagem, pois suas 

narrativas incorporam a música, a literatura, as artes cênicas e plásticas, bem como 

outras áreas do conhecimento. Além disso, servem como um suporte poderoso para a 

ampliação do repertório do um indivíduo a fim de torná-lo mais crítico, criativo e 

consciente, haja vista que atualmente os jovens convivem com diversos suportes e 

linguagens por meio do cinema, TV, celular, tablet, seja em casa, na rua ou na escola.   

Pensando nisso, dentre as referências teóricas utilizadas neste projeto, foram 

elencados alguns autores com notória contribuição para o campo da comunicação.  Um 

deles é Douglas Kellner, para o qual os modos de viver são condicionados pela cultura 

da mídia e nela o ser humano está submetido a intermináveis processos de avaliação, o 

que gera, segundo Deleuze (ano), uma grande ―impotência de exprimir-se‖.  Um dos 

aspectos importantes da cultura da mídia diz respeito ao modo como as diversas 

representações veiculadas nos meios massivos induzem os espectadores a identificar-se 

com as ideologias, as posições e as representações sociais e políticas dominantes.  Outro 

autor fundamental, Henry Jenkins, fundamenta seu famoso livro ―Cultura de 

Convergência‖ (ano) em  um tripé composto por três conceitos básicos: convergência 

midiática, inteligência coletiva e cultura participativa. Inteligência coletiva refere-se à 

nova forma de consumo. A expressão cultura participativa, por sua vez, serve para 
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caracterizar o comportamento do consumidor midiático contemporâneo, que deixou de 

se tornar um receptor passivo. 

Como será tratado tema da autonomia na educação, seria quase impossível não 

mencionar as contribuições de Paulo Freire para o tema, quando oferece propostas de 

práticas pedagógicas que visam a desenvolver a autonomia, a capacidade crítica e a 

valorização da cultura e conhecimentos empíricos dos indivíduos.  

 

 

 3.1.5. Procedimentos metodológicos 
 

A realização da pesquisa deu-se através dos princípios da abordagem 

etnográfica (ERICKSON, 2001; MATTOS, 2011), com o intuito de investigar o papel 

das tecnologias digitais e os processos de midiatização no cotidiano de uma escola 

pública, localizada em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, tendo como 

ponto de partida as representações que  emergem das situações observadas e 

considerando-se a ótica dos atores sociais envolvidos, sobretudo a dos alunos.  

 A etnografia estuda preponderantemente os padrões mais previsíveis das 

percepções e comportamento manifestos em sua rotina diária dos sujeitos 

estudados.  Estuda ainda os fatos e eventos menos previsíveis ou manifestados 

particularmente em determinado contexto interativo entre as pessoas ou 

grupos. (MATTOS, 2011, p. 51) 

 

No contexto dessa pesquisa, que buscou investigar o cotidiano escolar 

integrando elementos e perspectivas teórico-metodológicas das áreas da educação e da 

comunicação,  a abordagem etnográfica se apresenta como meio de 

desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia da prática 

escolar, descrever as ações e representações dos seus atores sociais, 

reconstruir sua linguagem, suas formas de comunicação e os significados que 

são criados e recriados no cotidiano do seu fazer pedagógico. (ANDRÉ, 

1995, p.41) 
 

A pesquisa etnográfica é um processo investigativo de abordagem qualitativa, 

desenvolvido originalmente por antropólogos enquanto método para o estudo da cultura 

e da sociedade, visando o estudo das interações sociais e os significados que constroem 

a partir da perspectiva dos próprios sujeitos que constituem o grupo pesquisado. Geertz 

(1989) define a etnografia enquanto pesquisa descritiva e interpretativa dos atos dos 

sujeitos, afirmando que 

(...) praticar a etnografia é estabelecer relações, selecionar informantes, 

transcrever textos, levantar genealogias, mapear campos, manter um diário, e 

assim por diante. Mas não essas coisas, as técnicas e os processo 
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determinados que definem o empreendimento. O que o define é o tipo de 

esforço intelectual que ele representa: um risco elaborado para 

uma  ―descrição densa‖, tomando emprestada a noção de Gilbert Ryle. (...) 
  
Como sistema entrelaçados de signos interpretáveis, a cultura (...) é um 

contexto dentro do qual [os acontecimentos sociais, os comportamentos, as 

instituições ou os processos ] podem ser descritos de forma inteligível – isto 

é, descritos com densidade.  (p.15, 24) 
  

Essa metodologia de pesquisa tem como foco principal a imersão do pesquisador 

no campo de pesquisa, mediante acompanhamento do cotidiano do grupo pesquisado, a 

escuta atenta, observação acurada dos acontecimentos, interações e significações e o 

registro sistemático dos eventos observados.  

O processo da pesquisa de cunho etnográfico se desenvolve a partir das 

questões propostas pelo pesquisador, alinhadas aos elementos que emergem a partir da 

dinâmica de imersão no locus de estudo. A utilização de técnicas e procedimentos é 

delineada a em diálogo com o perfil dos participantes e do objeto de estudo, no entanto, 

dialoga também com o processo investigativo, de modo a ampliar as possibilidades de 

acesso aos dados produzidos com o universo pesquisado. O pesquisador lida com uma 

linha de ação atenta a fatos que particularizam determinado evento que se mostra 

significativo para o contexto da pesquisa. Diante dessa premissa, o trabalho se 

desenvolve a partir de hipóteses progressivas (HAMMERSLEY e ATKINSON, 1983). 

Tal conceituação trata a mobilidade de construção das hipóteses da pesquisa em 

processo constante de interação com o campo, a partir das significações que emergem 

das situações observadas, considerando-se a ótica do próprio sujeito da pesquisa. 

Durante a realização da pesquisa, os instrumentos metodológicos, foram: 

observação participante, descrição densa, gravação em áudio e vídeo, entrevista tipo 

grupo focal (focus group) e a técnica de associação livre de palavras, mediante 

aplicação de questionários de evocação livre (QEL).   

A técnica de associação livre de palavras vem das técnicas projetivas ligadas 

originalmente à aplicabilidade da psicologia clínica, no entanto, foi apropriada e 

desenvolvida no contexto de pesquisas realizadas na área da Psicologia Social em 

interface com os estudos da Teoria das Representações Sociais (MOSCOVICI, 2003; 

ABRIC, 2001). Essa técnica foi considerada relevante devido à natureza do estudo, pois 

possibilita acessar as representações dos estudantes de modo mais direto e claro.  
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A escolha dos instrumentos de pesquisa foi realizada com base no escopo do 

estudo. Buscamos ampliar as fontes de coleta de dados a fim de se possibilitar a 

triangulação para a análise interpretativa indutiva. 

A observação participante permite uma visão do campo das representações, do 

―texto e do contexto‖ dos indivíduos e do meio em que estão inseridos. Os 

acontecimentos observados foram registrados através das anotações de campo e de 

gravações de áudio e vídeo.  

O grupo focal é, na prática, uma entrevista de grupo, a fim de se obter maior 

aprofundamento sobre o tema dentro do universo pesquisado. Permite que o 

pesquisador tenha acesso à visão de um grupo restrito sobre determinado assunto. O 

objetivo da sua utilização é compreender quais são as dimensões afetivo-volitivas dos 

participantes em relação ao tema enfocado. Essa técnica possibilita ampliar o foco de 

observação e captação de dados do pesquisador, pois, mediante as interações 

estabelecidas nas discussões propostas, pode-se captar elementos verbais e não-verbais 

que sinalizam o envolvimento do grupo com o tema pesquisado, refletindo também a 

sua compreensão e análise. 

A interpretação dos dados foi realizada com base no método indutivo, 

associada à metodologia de análise de conteúdo, que permite a interpretação dos dados 

mediante a recorrência de palavras e frases que conectam as falas dos atores sociais 

envolvidos, dos eventos observados, codificando os elementos textuais das notas de 

campo e transcrições de dados, possibilitando a emersão de temas e categorias que 

configuram as significações do campo. A metodologia análise de conteúdo tem uma 

tradição ligada aos estudos do campo da comunicação, assim como das pesquisas 

qualitativas da área das ciências humanas. 

  
A formação do campo comunicacional não pode ser compreendida sem se 

fazer referência à análise de conteúdo.  Desde sua presença nos primeiros 

trabalhos da communication research às recentes pesquisas sobre novas 

tecnologias, passando pelos estudos culturais e de recepção, esse método 

tem demonstrado grande capacidade de adaptação aos desafios emergentes 

da comunicação e de outros campos do conhecimento.  (JUNIOR, 2005, p. 

280) 

As observações realizadas durante a pesquisa e registradas no caderno de 

campo enriqueceram as possibilidades de utilização da metodologia, pois através da 
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descrição densa, revelam-se aspectos mais subjetivos nas falas e atitudes do grupo 

analisado.   

O caderno de campo é um documento de registro sequencial, de onde foi 

possível extrair do corpus uma amostragem com ênfase na regra da homogeneidade 

(JUNIOR, 2005).  Assim, as anotações feitas em cada dia representam um documento 

da mesma natureza com a descrição do momento vivido em sala de aula ou em alguma 

atividade ocorrida no locus de estudo. Segundo a regra da homogeneidade, os 

documentos obtidos durante a pesquisa não podem ser de gêneros diferentes, nem se 

reportar a assuntos que não dialoguem entre si.  

A aplicação dos questionários de evocação livre e a realização do grupo focal 

também se inserem nessa dinâmica, pois abarcam questões trabalhadas ao longo do ano 

letivo e com o mesmo grupo social aqui analisado. 

É importante destacar que a fase de codificação na análise de conteúdo é 

aquela que estabelece um elo entre a teoria e o material analisado pelo 

pesquisador.  Dessa forma, a mesma base de dados poderá ser trabalhada com enfoques 

diferentes, tendo em vista o referencial escolhido. Para uma melhor compreensão desse 

referencial, a unidades de registro utilizadas devem girar em torno de palavras-chave a 

partir dos temas elencados na pesquisa.  

Por fim, o aspecto crucial da análise de conteúdo está focado na inferência 

que, em linhas gerais, guarda aspectos mais subjetivos do conteúdo a ser analisado.  

Na literatura especializada, é possível encontrar diversos tipos de 

inferências, tais como, por exemplo, a inteligência, a facilidade de 

comunicação, a origem racial, a ansiedade, a agressividade, a estrutura 

associativa, as atitudes, os valores, os hábitos linguíticos do emissor. 

(JUNIOR, 2005, p. 299) 
  

O tratamento informático é, aqui, o último item a ser considerado na análise de 

conteúdo e divide-se em três espécies principais:  a)  Análises estatísticas, mais voltadas 

às análises numéricas; b) Auxílio nos estudos e descobertas, utilizado quando houver 

uma grande quantidade de material para estabelecimento de um panorama geral e 

c)  Análise de conteúdo por computador, que será utilizado aqui para representar 

características inferidas de um determinado contexto social de dados.  

O software utilizado para tanto foi o IRAMUTEQ (Interface de R pour les 

Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires), desenvolvido por Pierre 

Ratinaud (2009). O programa, de acesso gratuito e código aberto (open source),  foi 
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escolhido por permitir diferentes formas de análises sobre o corpus textual, tais 

como:  clássicas, pesquisa de especificidades de grupos, classificação hierárquica 

descendente, análises de similitude e nuvem de palavras. O IRAMUTEQ traz muitas 

contribuições para os estudos em ciências humanas e sociais, que têm o conteúdo 

simbólico advindo dos materiais textuais como uma fonte importante de dados de 

pesquisa. 

Tendo em vista que o trabalho está focado nas representações dos alunos e a 

técnica de evocação livre, foi escolhida, dentre as possibilidades de análise lexical a 

modalidade ―nuvem de palavras‖.  Nessa variante, os termos aparecem agrupados 

e  organizados graficamente em função da sua frequência. É uma análise lexical mais 

simples, e visualmente interessante, na medida em que possibilita a rápida identificação 

das palavras-chave de um corpus. De acordo com Bardin (2011), a presença ou ausência 

de determinados elementos, como palavras e temas, pode ser compreendida como um 

aspecto significativo da análise, bem como a frequência em que aparece dada unidade 

de registro.  

Ademais, foi aplicado o conceito de representação baseado em Goffman 

(2005).  É interessante considerar que o autor focaliza a influência das representações 

nas relações e atividades dos indivíduos no interior de seus grupos sociais. De forma 

resumida, os indivíduos na vida cotidiana, tornam-se conhecidos, entre outros fatores, 

pela representação. Desse modo, acentua-se o potencial da mesma como forma de 

conhecimento.  Os estudos das representações sociais (MOSCOVICI, 2003; ABRIC, 

2001) também serviram de base para o processo de análise. 

 

3.2 O locus de estudo e o desenvolvimento da pesquisa 

A pesquisa se realizou durante o ano de 2018. Foi enfocado o processo 

formativo desenvolvido em uma Classe de Aceleração do Ensino Fundamental II, com 

cerca de 20 alunos, entre 15 e 17 anos, de uma escola municipal localizada na cidade de 

Niterói/RJ, no bairro da Ilha da Conceição, em parceria com Núcleo de Estudos 

Contemporâneos em Educação, Etnografia e Representações Sociais (NECEERS/UFF). 

Os responsáveis pelos entrevistados assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido para a utilização dos dados obtidos na pesquisa.  
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As visitas à escola foram realizadas uma vez por semana, por um período de 

oito meses. A observação participante foi realizada em sala de aula, nos demais espaços 

da escola (pátio, no momento do intervalo), em atividades culturais da escola (internas e 

externas) e em conselhos de classe. 

Em sala de aula, a pesquisa acompanhou o desenvolvimento de um projeto de 

robótica educacional realizado pela professora de Artes e o professor de Ciências.  O 

programa faz parte de uma Formação Continuada destinada aos professores do Ensino 

Fundamental, a partir do 2° ciclo e aplicado nas escolas com o objetivo de expandir o 

conhecimento científico e a interação entre os alunos.  Na prática, a iniciativa fomentada 

pela Fundação Municipal de Niterói, está divida em oficinas ministradas mensalmente, nos 

períodos da manhã e tarde, durante as quais os professores são orientados para mediar 

atividades envolvendo linguagem de programação e montagem de peças com Lego, 

materiais de baixo custo e sucata.  Já dentro da escola, ao longo do ano, os protótipos são 

construídos pelos alunos e posteriormente apresentados na Mostra de Robótica Educacional, 

na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, que integra o calendário da cidade 

na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

A instituição de ensino pesquisada faz parte do projeto ―Escolas Conectadas‖
5
, 

que consiste numa parceria entre a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e 

Tecnologia (SEMECT), a Fundação Municipal de Educação (FME) e a Fundação 

Telefônica Vivo.  Essa iniciativa tem como objetivo inserir educadores na cultura 

digital, bem como estimular a adoção de competências tecnológicas em sala de aula. A 

plataforma digital ―Escolas Conectadas‖ provê aos professores acesso a cursos online 

com a finalidade de apoiar sua prática pedagógica, bem como inspirar os docentes para 

o uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC‘s) na Educação.  

Em face dessa situação, as escolas e outra instituições enfrentam o desafio de 

incorporar as novas tecnologias como conteúdos do ensino e, também de, a partir das 

percepções que os alunos têm sobre essas tecnologias, elaborar, desenvolver e avaliar 

práticas pedagógicas capazes de promover o desenvolvimento de uma disposição crítica 

e reflexiva sobre as possibilidades de uso da tecnologia.   

Como as tecnologias digitais estão a cada dia mais presentes na vida cotidiana 

de grande parte dos indivíduos, em especial dos mais jovens, os chamados ―nativos 

                                                 
5
  https://www.escolasconectadas.org.br/ 

https://www.escolasconectadas.org.br/
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digitais‖, o ciberespaço se constitui como locus de comunicação, construção e troca de 

saberes, significados e representações. O uso das tecnologias digitais e das redes amplia 

o contexto midiático e apresenta configurações diferenciadas de interação, construção e 

acesso ao conhecimento e às informações. Segundo Lévy (1999), desse espaço de 

contextualização emergem significações, linguagens e ―modos de uso‖ que caracterizam 

o que se denomina cibercultura. 

Assim, acreditamos que  a relação entre as representações dos alunos sobre a 

escola e as tecnologias digitais no contexto contemporâneo possam servir de base 

para análise sobre as possibilidades de interação com o que acontece no cotidiano da 

escola para, a partir daí, buscar possibilidades de desenvolvimento de estratégias e 

práticas de inovação nas práticas educativas. 

 

3.2.1 A aplicação dos Questionários de Evocação Livre (QEL) e o diálogo 

interpretativo com os dados 
 

Um dos primeiros métodos utilizados no trabalho de campo para a coleta de 

dados foi a aplicação do Questionário de Evocação Livre (QEL).  Na ocasião, foi feita 

uma explanação oral aos estudantes em sala de aula, que ocorreu em combinação prévia 

com os professores e alunos.  Os participantes preencheram um termo de consentimento 

livre e esclarecido para a utilização dos dados obtidos na pesquisa, que foi assinado 

pelos seus responsáveis. Assim, durante a aplicação do questionário, cada questão foi 

lida e explicada para a turma.   

Figura 3 - Aplicação do questionário de evocação livre e entrevista de grupo focal (08/2018). 

 
Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa NECEERS 
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A técnica da evocação livre visa a associação de palavras com o intuito de 

estabelecer relações entre alguns termos e as representações apresentadas pelos 

participantes da pesquisa. O instrumento foi utilizado por ser abrangente em relação ao 

que os estudantes pudessem apresentar sobre sua relação e entendimento acerca das 

tecnologias digitais e a ordem de importância das ferramentas elencadas em seu 

cotidiano. 

Essa técnica (evocação livre) consiste em pedir aos participantes para que 

evoquem o que têm em mente quando se deparam com o indutor, que 

geralmente é o objeto de representação social do estudo. Não existem limites 

ou regras para a quantidade de palavras a serem evocadas, pois ficam a 

critério do pesquisador. Usualmente os pesquisadores solicitam de três a 

cinco. (WOLTER, WACHELKE, 2013, p.2) 
  

No momento da aplicação do teste havia nove alunos presentes, participantes 

do projeto, com idade entre 15 e 17 anos e, praticamente, todos moradores do bairro 

onde se localiza a escola.  A primeira questão consistia em enumerar as cinco palavras 

que imediatamente surgem à mente quando o assunto é tecnologia digital e a segunda 

utiliza o mesmo enunciado referente à representação sobre a escola.  Posteriormente, a 

turma  deveria elencar as palavras por ordem de importância de 1 a 5 e, em seguida, 

utilizar sinais de negativo e positivo de acordo com que considerassem como tal. 

Os dados coletados através do QEL foram tabulados e, também processados 

pelo software Iramuteq, sendo utilizada a ferramenta de nuvem de palavras. 

Nas tabelas abaixo estão compiladas as respostas contidas nos questionários.  

As nuvens de palavras serão mostradas a seguir. 

Tabela 1. Respostas ao Questionário de Evocação Livre. Termo indutor: Tecnologia digital 

TECNOLOGIA DIGITAL 

Palavras 
Quantidade 

de  ocorrência 

Hierarquização Valoração 
(positivo/negativo) 1

o
 2

o
 3

 o
 4

 o
 5

 o
 

Celular 8 3 3 1 1 0 todos + 

Televisão 7 1 0 3 2 2 todos + 

Câmera 5 0 0 0 3 2 todos + 

Internet 4 1 2 1 0 0 todos + 

Relógio 2 0 1 0 0 1 todos + 

Ar condicionado 2 0 0 1 1 0 todos + 

Ventilador 2 0 0 0 1 1 todos + 

Notebook 1 0 1 0 0 0 todos + 

Robô 1 0 0 1 0 0 todos + 

Tablet 1 0 0 1 0 0 todos + 

Geladeira 1 0 1 0 0 0 todos + 

Lâmpada 1 0 0 0 1 0 todos + 

Video game 1 0 0 0 1 0 todos + 

Fonte: A autora 
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Tabela 2. Respostas ao Questionário de Evocação Livre. Termo indutor: Escola 

ESCOLA 

Palavras 
Quantidade 

de  ocorrência 

Hierarquização Valoração 
(positivo/negativo) 1

o
 2

o
 3

 o
 4

 o
 5

 o
 

Livro 6 1 2 0 1 2 4+ 2- 

Caderno 4 3 0 1 0 0 todos + 

Caneta 4 0 2 0 1 1 + 

Professores 4 2 0 1 0 1 4+ 1- 

Estudar 3 1 2 0 0 0 todos + 

Armário 2 0 0 1 0 1 + - 

Quadro 2 0 0 0 2 0 + - 

Aula 2 0 2 0 0 0 + 

Estudar 2 1 1 0 0 0 2+ 

Apontador 2 0 0 0 1 1 + 

Lápis 2 0 2 0 0 0 + 

Ventilador 1 0 1 0 0 0 + 

Matéria 1 0 0 0 1 0 + 

Dever 1 0 0 1 0 0 + 

Palavras 1 0 0 0 1 0 + 

Borracha 1 0 0 0 0 1 + 

Carteira 1 0 0 1 0 0 + 

Chatice 1 0 0 0 0 1 - 

Copiar muito 1 1 0 0 0 0 + 

Acordar cedo 1 0 0 3 0 0 + 

Mayra 1 0 0 0 1 0 + 

Tesoura 1 0 0 0 1 0 + 

Fonte: A autora 
 

Figura 4 – Nuvem Respostas ao Questionário de Evocação Livre. Termo indutor: Tecnologia digital 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Banco de dados do grupo de pesquisa NECEERS 
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Figura 5 – Nuvem Respostas ao Questionário de Evocação Livre. Termo indutor: Escola 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Banco 

de dados do grupo de pesquisa NECEERS 

 

A nuvem de palavras corresponde a uma representação gráfica obtida por meio 

de um corpus textual, aqui no caso, composto pelas respostas dos questionários 

apresentadas pelos alunos.  Nas imagem geradas,  é possível visualizar quais os termos 

mais evocados e como se relacionam, de acordo com a proximidade do núcleo da 

nuvem e tamanho da letra utilizada, de modo que quanto maior a fonte mais 

representativa é a palavra ou o termo. 

Na organização das palavras em nuvem, é possível inferir que o grande 

destaque dado aos termos celular, televisão, câmera e internet representam o que os 

percebem como tecnologia em seu cotidiano. O estudo foi realizado tendo como 

contexto de referência a escola, possível razão pela qual aparecem na nuvem mais 

distantes do núcleo, as palavras relógio, ventilador, ar-condicionado, objetos comuns ao 

espaço fisico do cotidiano escolar. 

Professor, estudar, caneta, caderno e livros aparecem mais fortemente quando 

o termo indutor é Escola, evidenciando elementos que indicam suas representações de 

escola quanto à sua função elementar.  As palavras elencadas, na visão dos alunos, 
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representam que os métodos de ensino e avaliação da escola estão atrelados à pedagogia 

tradicional focada quase que exclusivamente na aula expositiva e na memorização dos 

conteúdos, na figura protagonista do professor e em elementos que indicam avaliação 

classificatória. 

 

3.2.2 Inferências sobre as notas de campo nas observações de sala de aula e na 

realização do grupo focal (baseado na aplicação do QEL). 
 

Os processos educacionais e a formação de cidadãos autônomos e conscientes 

dialogam com a utilização da tecnologia, por isso muitas instituições de ensino têm 

investido nesse campo na tentativa de modificar os paradigmas das concepções de 

ensino-aprendizagem. Todavia, a simples presença e o uso estanque dessas ferramentas, 

configura-se como uma ―tentação tecnicista‖ e por si só não garante inovação ou o 

surgimento de novas representações, uma vez que a tecnologia não se encerra no objeto, 

mas engloba também um conjunto de processos cognitivos engendrados em sua 

utilização.   

A tentação tecnicista – redução de toda atividade racionalista a uma técnica 

em geral – é considerar que, à mediade em que avança o saber, diminui a 

distância entre o objeto verdadeiro e o conhecimento, sendo o real, portanto, 

presumidamente esgotável pelo conhecimento técnico. Nasce daí uma 

ideologia teórica, que atribui às bases técnicas em si mesmas o poder de 

impulsionar a acumulação do capital numa sociedade 

determinada.  (SODRÉ, 2002, P. 101-102) 

A escola, enquanto locus privilegiado de promoção de processos de ensino-

aprendizagem intencionais, com conteúdos pré-selecionados, se constitui enquanto uma 

―tecnologia de época‖ (SIBILIA, 2012), um artefato com objetivos específicos de 

produção que entra em contraste com outros espaços de aprendizagem e produção de 

saberes da sociedade contemporânea: as mídias, as redes, o ciberespaço.  

Os indivíduos que participam do contexto escolar veem-se diante de 

dimensões díspares dentro e fora deste ambiente que, demarcado por muros e paredes, 

por vezes, parece manter-se estanque às dinâmicas de aquisição de conhecimentos que 

ocorrem no seu exterior. Mas não. Essa cisão já não é possível, pois as subjetividades 

que constituem esse cotidiano estão imersas e conectadas com outras representações e 

outras formas de conhecer, ser, interagir. 

Nessa conjuntura, surgem questionamentos sobre a relação entre o acesso às 

informações e conteúdos disponibilizados pelas tecnologias digitais e pelas redes e o 
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desenvolvimento do conhecimento no contexto escolar. O indivíduo, em contato com as 

tecnologias de informação e comunicação, desenvolve processos cognitivos 

semelhantes aos preconizados em sala de aula? Qual a relação entre a ―realidade 

virtual‖ vivenciada pelos alunos em seus processos de interconectividade e midiatização 

e a realidade que vivencia no cotidiano da escola?  Para discussão inicial destas 

questões, apontamos elementos observados e analisados a partir da imersão no campo. 

Mediante as observações realizadas, verificou-e que o projeto Robótica 

Educacional desenvolvido ao longo do ano letivo de 2018 mobilizou a turma, no 

entanto, foi constatado que os alunos se mostraram mais conectados e envolvidos na 

etapa de construção das peças.  Na montagem das peças com sucata –  etapa que 

permite maior desafio e criatividade – houve mais engajamento do que na primeira fase, 

composta por peças e etapas já pré-determinadas e compartilhadas com os alunos por 

um tutorial apresentado através de slides.   

Nessa segunda etapa, os participantes se envolveram no processo de buscar 

materiais de sucata e criar, através da mediação dos professores, as peças, engrenagens e 

encaixes; fazer a montagem; utilizar o software para programar o movimento das peças; 

motorizar e criar uma ambientação para as peças – uma maquete, que foi apresentada na 

Feira de Ciência e Tecnologia, organizada pela Fundação Municipal de Educação de 

Niterói. 

Os dados e o processo analítico desenvolvido na pesquisa podem apontar 

pistas no sentido de compreendermos que as representações dos jovens sobre a 

tecnologia estão entremeadas e diretamente relacionadas às mídias e aos produtos 

midiáticos veiculados majoritariamente pela internet e também pela TV. O acesso à rede 

foi apontado como fator preponderante, mediado pelo uso de aparelhos celulares.  O 

"consumo midiático" está muito relacionado ao acesso a jogos (online e offline), redes 

sociais, séries e filmes.
6
 

Em muitos momentos do trabalho de campo foi perceptível  a presença maciça 

das redes sociais na vida dos alunos funcionando como um sistema de valoração;  elas 

                                                 
6
 Segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (http://www.ibge.gov.br) , 70,5% dos 

lares brasileiros passaram a contar com acesso à internet  em 2017, isso significa 49,2 milhões de 

domicílios conectados. Esse número representa um crescimento significativo em relação aos 44 milhões 

(63,6%) registrados em 2016, ainda mais se incluirmos na conta que até 2013 menos da metade das 

residências tinha algum tipo de acesso à internet no país. 

Fonte:  https://tecnologia.ig.com.br/2018-04-27/acesso-a-internet.html 

 

https://tecnologia.ig.com.br/2018-04-27/acesso-a-internet.html
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tornam-se espelhos de um temor cuja origem está na dinâmica social  que incita os 

indivíduos à competição permanente, pois coloca como impossível a possibilidade de 

algum sucesso para todos, já que parte do princípio de que há uma única forma de ser 

bem sucedido: o consumo.    

[...]  o consumo é ele mesmo uma forma de mediação, à medida que os 

valores e significados dados de objetos e serviços são traduzidos e 

transformados nas linguagens do privado, do pessoal e do 

particular.  Consumimos objetos.  Consumimos bens.  Consumimos 

informação.  Mas nesse consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos 

nossos próprios significados, negociamos nossos valores e ao fazê-lo, 

tornamos nosso mundo significativo.  Sou o que compro, não mais o que 

faço ou, de fato, penso. (SILVERSTON, 2005, p. 150) 
 

Outras falas dos alunos apontam que a presença de tecnologia na escola se dá 

mais exclusivamente quando ela é central na proposta pedagógica. Os presentes durante 

a realização do grupo focal relataram que não enxergam interligação entre os projetos 

envolvendo tecnlogia e as outras disciplinas, ou seja, as tecnologias digitais e as mídias, 

em geral, não permeiam as aulas nos processos educacionais cotidianos, o que aponta 

um distanciamento dos fazeres pedagógicos do contexto que Lévy (1999) chama de 

cibercultura. As seguintes falas foram transcritas so grupo focal: 

 

Tabela 3 – Transcrição das respostas ao grupo focal 

Pergunta Respostas 

Em que momento vocês enxergam a 

tecnologia no seu dia a dia na escola? 

 

―Celular‖ 

―É mais fácil para fazer pesquisa escolar‖ 

O que vêm à cabeça de vocês quando 

falamos em tecnologia? 

 

―Rede social‖   

―Celular‖ 

―Orkut‖  

―Whatsapp‖ 

Vocês têm uma visão geral sobre o que é 

o projeto de Robótica? 

―Achei bom, legal, maneiro‖ 

 

Vocês acham que esse projeto ajuda nas 

outras matérias? 

 

―Só nos pontos‖ 

O que deixaria o projeto de Robótica 

mais interesante?‖ 

―Poder escolher as coisas que a gente 

quisesse‖ 

―Assistir a um filme sobre a matéria‖ 

O que vocês sentem de expectativa com 

relação a esse projeto?‖ 
―Ganhar prêmios‖ 
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―Ganhar títulos‖ 

―A competição‖ 

―No projeto passado nós ganhamos um 

tablet‖ 

Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa NECEERS 
 

 
Figura 6 – Descrição do grupo focal. 

 
Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa NECEERS 

 

A Robótica, no caso da escola estudada, é veiculada em atividades específicas, 

geralmente realizadas no laboratório de informática. Os processos educacionais formais 

dentro de sala de aula estão desconectados tanto de instrumentos tecnológicos quanto da 

própria dinâmica que é provocada pelos usos cotidianos das mídias e redes digitais - o 

processo cognitivo hipertextual, de múltiplas conexões (MAMMEDE-NEVES E 

DUARTE, 2008). 

As novas tecnologias da comunicação transformam as relações culturais e as 

e as condições de produção de conhecimento levando a um novo estilo de 

sociedade,  no qual, a inteligência é produto de interações/relações entre 

pessoas e dispositivos tecnológicos. (SANTOS e RIBEIRO, 2010, p. 19) 
 

Diante dessa constatação, faz-se necessário promover boas práticas no uso e na 

interação com as mídias, além de estimular o acesso igualitário à informação e ao 

conhecimento e sistemas de informação livres, independentes e plurais, visando 

contribuir para a formação do olhar crítico e interventivo no campo da educação e da 

comunicação. 
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As experiências aprendentes com/no uso das tecnologias digitais em rede 

tem nos mostrado que a imersão, a aprendizagem colaborativa, a abertura 

para a navegação e comunicação livre a autoral e condição para ampliação 

dos níveis de letramento e para uma graduada inserção no uso das interfaces 

de comunicação e conteúdos.  As práticas educativas estão sendo sim, 

gradativamente ampliadas por professores e alunos que, como praticantes 

da/na cibercultura enxergam o novo tempo, as novas formas de aprender, se 

comunicar, de tecer redes de conhecimento. (SANTOS, 2010, p.31) 
  

O desenvolvimento de uma ―competência midiática‖ na sociedade da 

informação torna-se, assim, requisito fundamental para o exercício de uma cidadania 

ativa e para a utilização plena dos direitos de expressão, construção e manutenção da 

democracia. 

As representações sociais que permeiam o cotidiano contribuem para a 

construção e embasamento de práticas, comportamentos, concepções e imagens acerca 

dos elementos da realidade, do contexto de vida dos indivíduos. Elas, enquanto produto 

do diálogo constante entre individual e o coletivo, num movimento dialético, 

configuram e são configuradas nas e pelas dinâmicas estruturais da sociedade 

(MOSCOVICI, 2003). Diante dessa condição, as subjetividades são fortemente 

influenciadas pelas condições sociais que se colocam nos processos coletivos, do 

mesmo modo que dão retorno e colaboram para significar e dar sentido aos mesmos. 

No contexto atual, encontramo-nos num enquadre em que as tecnologias 

digitais demarcam um papel importante que entremeia a formação das representações 

sociais. As tecnologias não provocam este fenômeno por si só, mas pelo processo 

humano de sua apropriação nos modos de vida e de interação, que acabam por 

configurar o que Lévy (1999) denomina por ―cibercultura‖. Neste cenário, os processos 

de acesso à rede se ampliam, reconfigurando o ser e o estar dos indivíduos no mundo. 

 

 

3.3.3 Inferências sobre as notas de campo nas observações de atividades externas e 

realização de grupo focal, mediado por atividade crítico-reflexiva.   
 

Este tópico pretende apresentar as análises sobre os usos das tecnologias 

digitais e o processo de midiatização no cotidiano escolar, tendo como base a 

observação de uma atividade externa da escola, e a realização de um grupo focal com a 

turma pesquisada, a partir de uma atividade crítico-reflexiva. Ambas ocorreram no final 

do ano letivo de 2018 e complementaram as anotações do caderno de campo, assim 

como o processo de produção de dados.   
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Uma delas, tratou do acompanhamento da realização da V Feira Anual de 

Robótica, na qual os alunos da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos apresentaram o 

resultado de seus projetos de robótica.  A outra atividade, aconteceu logo em seguida, e 

como elemento indutor da discussão do grupo focal, utilizou o audiovisual como 

suporte para  acessar a percepção dos alunos, suas representações sobre o uso da 

tecnologia e do discurso midiático, os processos sígnicos (SANTAELLA, 2007) que 

circulam no interior dos dispositivos tecnológicos e seus possíveis impactos. 

É importante destacar que a relevância dessas atividades enquanto fonte de 

dados, em diálogo com os temas propostos e servindo como disparadoras de discussões 

relacionadas à pesquisa.  Esse acompanhamento, assim como a realização da atividade, 

foi proposto com antecedência, dentro da intencionalidade da pesquisa, em parceria com 

os professores das disciplinas regulares e durante essas atividades ―complementares‖, a 

observação ocorreu de maneira similiar à dos dias normais de aula.   

  

  

3.2.3.1 Feira Anual de Robótica – observações e análises 
  

A V Feira Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Niterói, realizada 

em Outubro de 2018, no Campo de São Bento, Icaraí, Niterói, foi uma oportunidade 

para observar o resultado concreto do trabalho realizado durante todo o ano, no âmbito 

do projeto Robótica Educacional.  Nesse ano, o tema norteador do evento foi 

―Bioeconomia: Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável‖.   No 

espaço, estavam reunidas todas as escolas participantes do projeto, bem como a 

produção científica e cultural elaborada pelas unidades de educação básica (escolas 

públicas municipal, estadual,  federal e, também, as particulares).  

A feira contou com a parceria de universidades e instituições de produção e 

pesquisa técnico-científica, visando possibilitar o intercâmbio entre os 

participantes.  O  chamamento foi feito mediante edital público, aberto à participação e 

visitação da sociedade em geral com o objetivo de mobilizar a população, em especial 

os estudantes, em torno de temas e atividades de ciência, tecnologia e inovação, 

valorizando a busca por conhecimento, a criatividade e o empirismo. 

O evento contou com duas modalidades: 

● Exposição Interativa, em que as apresentações consistiram em mostras variadas que 

exibam, de forma acessível, lúdica, dinâmica e interativa, aspectos relevantes das 
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principais Áreas do Conhecimento e seus correlatos campos do saber preconizadas 

pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), tendo como fundamento a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC); 

● Apresentação Cultural, no caso de apresentações sob a forma de danças, esquetes 

teatrais, apresentação musical, desfile e outras expressões do gênero. 

Os trabalhos apresentados na Feira Municipal foram avaliados por uma 

Comissão organizada pela Assessoria de Mídias e Novas Tecnologias da Fundação 

Municipal de Educação de Niterói, sendo classificados, de acordo com a categoria 

informada no ato da inscrição, em acordo com os critérios concernentes à metodologia, 

clareza, criatividade, acessibilidade e inovação, de forma a concorrer ao Prêmio Jovem 

Pesquisador de Niterói, concedido em uma solenidade em que as unidades escolares 

receberam uma placa em reconhecimento pela participação e os alunos expositores, 

juntamente com os professores orientadores. Além disso, trabalhos pertencentes às 

categorias Ensino Fundamental II e Ensino Médio na modalidade Expositiva Interativa 

concorreram ainda à participação na Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação 

do Rio de Janeiro – FECTI. 

Figura 7 - Escolhas Públicas de Niterói apresentado o resultado de seus projetos. 

 
Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa NECEERS 

 

Os alunos da escola estudada nesta pesquisa desenvolveram projetos 

relacionados à acessibilidade, utilizando o programa Scratch e placas de arduíno para 

movimentar os objetos/elementos através de programação, utilizando a lógica prevista 

no algorítimo.   

A observação realizada na feira permitiu perceber que o projeto Robótica 

Educacional ofereceu aos alunos um contato criativo e crítico com a tecnologia, através 

do desenvolvimento de movimentos integrados ao tema proposta.  Dessa forma, além de 
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construírem modelos utilizando materiais diversos como garrafas pet, pequenas latas, 

diversos tipos e gramaturas de papel, também realizaram a programação dos 

movimentos das peças.  

Foi possível constatar também que o trabalho permitiu a integração de diversas 

disciplinas, como ciências, artes e língua portuguesa.  Além disso, os próprios alunos 

apresentaram o conceito de seus trabalhos ao público, alcançamdo a finalidade do 

projeto que é valorizar o conhecimento, a criatividade, a pesquisa, o desenvolvimento e 

a atitude científica. 

 
Figura 8 – Nuvem de palavra Feira de Robótica 

 
Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa NECEERS 

 

A etapa final do projeto Robótica Educacional evidenciou uma clara demanda 

por protagonismo,  envolvimento e colaboração, o que resultou em maior autoria e 

apropriação do processo de construção, tendo sido refletido no dia da apresentação.  

Neste sentido, foi possível entender que, para além das tecnologias, é 

fundamental que os alunos vivenciem projetos que possibilitem autonomia, 

interatividade, primando pela contribuição de um processo educativo que fomente nos 

jovens o sentimento de participação ativa e amplie espaços de conscientização, ação 

democrática e coletiva. É possível compreender que o papel das tecnologias e das 

mídias é importante no sentido de aproximar os processos escolares dos processos 
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cognitivos que os alunos desenvolvem no contato com estes artefatos e com essas 

múltiplas linguagens. 

 

 

3.3.3.2 Grupo focal – atividade crítico-reflexiva – sessão audiovisual Nosedive 

 

A última atividade realizada no ano foi a realização de um grupo focal com a 

turma pesquisada, utilizando como termo indutor da discussão acerca das tecnologias e 

mídias digitais, a exibição de um episódio da série Black Mirror
7
, veiculada na 

plataforma de streaming NETFLIX, intitulado Nosedive.  O filme em questão aborda 

criticamente uma sociedade mediada pela tecnologia e pelo mundo em rede com um 

poder de influência cada vez maior sobre nossas vidas. A ênfase da crítica, nesse caso, 

recai sobretudo na obsessão pela imagem, construída artificialmente através das redes e 

que acaba tendo por objetivo gerar valoração social.  Verificou-se, no desenrolar da 

atividade, as representações e os usos possíveis dos meios digitais na sociedade 

contemporânea. 

 

Figura 9 – Divulgação do episódio Nosediv, da série Black Mirror, da NETFLIX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Pinterest 

A exibição aconteceu em novembro de 2018, na sala de leitura da escola. Após 

o filme, foi realizado o grupo focal, ao longo do qual emergiram questões relevantes 

para a pesquisa, como as representações sobre o papel das tecnologias móveis no 

cotidiano dos alunos e a forma como os mesmos utilizam as redes sociais e a mídia em 

                                                 
7
  No ar desde 2011, a série de Charlie Brooker é uma antologia de ficção científica marcada pela crítica 

ao uso indiscriminado da tecnologia, frequentemente ambientada em futuros distópicos. 
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seu dia a dia.  Apesar de não conhecerem a série a princípio, a maioria dos alunos ficou 

bastante envolvida com o episódio, embora, em geral, tenham reclamado do desenrolar 

narrativa, considerada lento por eles.  As questões estéticas, como enquadramento, 

paleta de cores, figurinos, não apareceram muito em seus comentários.  Em geral, o foco 

maior esteve no conteúdo, nas situações inusitadas da obra e nas correlações com sua 

vida social e pessoal, o que dialogou com a intenção da proposta investigativa. 

 

 

 

Figura 10 – Nuvem de palavras Nosedive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do grupo de pesquisa NECEERS 
 

Articulando a nuvem de palavras aos relatos obtidos dos alunos durante o 

grupo focal, foi possível perceber como a questão do sentimento (palavra que aparece 

com um dos destaques) é atravessado e midiatizado no contexto cotidiano dos alunos. 

Articulando esses dados aos demais colocados no contexto da pesquisa, foi observado 

que o artefato midiático representado pelo telefone celular se configura como um objeto 

central no cotidiano dos alunos, pois através dele os mesmos relataram a possibilidade 

de mascarar sentimentos indesejados ou expressar outros mais facilmente pela falta de 

necessidade da presença física dos interlocutores.  Um deles relatou que só consegue 

conversar com a mãe pelo celular, mesmo estando ambos dentro de casa.  Levando em 

conta esse detalhe, foi possível notar que as tecnologias muitas vezes revelam uma certa 

incomunicabilidade e estimulam o afastamento dos corpos e mascaramento dos 

sentimentos, já que os dispositivos permitem a utilização de disfarces ou podem ajudar 
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a construir versões melhoradas de si mesmo, conforme ilustrou o episódio 

Nosedive.  Essa opção permite a muitos abrir mão de um contato direto com situações 

incômodas que podem esconder incertezas,  medos e outros sentimentos.  Os sujeitos, 

em situação de interação, ―representam‖ como atores em uma peça teatral, lançando 

mão de conceitos relacionados ao teatro, como: desempenho, cenário, expressão e 

platéia. (GOFFMAN, 2007).  

Ambientes de sociabilidade como as redes sociais, muito inseridas no 

cotidiano de grande parte dos estudantes se caracterizam pela exposição, entre outras 

coisas, dos gostos e de preferências culturais que refletem traços e características das 

identidades dos participantes.  Isso tende a ocorrer de acordo com as circunstâncias e 

interesses envolvidos nessas interações. Na maioria dos casos, priorizam-se os aspectos 

considerados positivos, sendo a customização de perfis o resultado desse processo. 

Nesta cultura das aparências, do espetáculo e da visibilidade, já não parece 

haver motivos para mergulhar naquelas sondagens em busca dos sentidos 

abissais perdidos dentro de si mesmo. Em lugar disso, tendências 

exibicionistas e performáticas alimentam a procura de um efeito: o 

reconhecimento nos olhos alheios e, sobretudo, o cobiçado troféu de ser 

visto. Cada vez mais, é preciso aparecer para ser. Pois tudo aquilo que 

permanecer oculto, fora do campo da visibilidade – seja dentro de si, 

trancado no lar ou no interior do quarto próprio – corre o risco de não ser 

interceptado por olho algum. E, de acordo com as premissas básicas da 

sociedade do espetáculo e da moral da visibilidade, se ninguém vê alguma 

coisa é bem provável que essa coisa não exista (SIBILIA, 2008, p. 111-112). 
  

Nesse contexto, percebe-se no comportamento dos alunos a incidência de uma 

certa alienação de si mesmo e a crescente ilusão e camuflamento do real, no qual as 

vivências adquirem para os sujeitos certo status de simulação.  Por outro lado, também 

é possível reconsiderar escolhas e reorientar a autoidentificação, além de subjetivamente 

experimentar novas maneiras de ser, de existir, mascarando aspectos indesejados, como 

também acontece no episódio da série Black Mirror. 

Enfatiza-se, a partir do atividade proposta e em interlocução com as 

representações dos alunos, um movimento de ―compromisso subjetivo‖ que os 

indivíduos destinam a suas atividades nas redes sociais como consequência de uma 

necessidade de autoexposição, em especial na preocupação de se transmitir uma ―boa 

imagem‖. Entendemos que essa dinâmica reflete um possível mal-estar e alguma 

frustração que vem a reboque do repertório tecnológico contemporâneo.  Não que a 

tecnologia seja apontada como causa, mas ela nos ajuda a explicitar os sintomas de uma 
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inclinação social para a competitividade como forma principal de sobrevivência no 

mundo contemporâneo.   

Dentro dessa lógica individualista, seria preciso rejeitar qualquer traço de dor e 

sofrimento, celebrar a positividade, a felicidade permanente, o sucesso, segundo os 

critérios estabelecidos pela sociedade capitalista globalista.  Nesse sentido, a televisão, o 

cinema e os outros produtos da indústria cultural fornecem os modelos daquilo que pode 

ser entendido bem-sucedido   ou   fracassado,   poderoso  ou impotente. Além do mais, a 

mídia também oferece o material com o qual milhares de pessoas constroem o seu senso 

de classe, de etnia e raça, de nacionalidade, de sexualidade, etc, uma vez que ―o 

entretenimento é o principal produto oferecido pela cultura da mídia, que espetaculariza 

o cotidiano de modo a seduzir suas audiências e levá-las a identificar-se com as 

representações sociais e ideológicas.‖  (ROCHA e CASTRO, 2009). 

Moscovici (2003) apresenta o fenômeno das representações sociais como uma 

produção de saber advinda do senso comum, fruto das vivências, experiências e 

significações que delineiam os frames da vida cotidiana (GOFFMANN, 2006). Na 

interface entre o individual e o coletivo, numa via de mão dupla, as práticas cotidianas e 

as tomadas de decisão se configuram mediante a internalização das representações ao 

mesmo tempo em que os sujeitos são, também, atores do processo de sua construção. 
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Considerações Finais  

 

Levando-se em consideração os  dados obtidos no decorrer da pesquisa, é 

possível inferir que, apesar das vivências cotidianas dos jovens estudantes serem 

mediadas pelas tecnologias digitais, estas ainda não dialogam diretamente com as 

práticas desenvolvidas no contexto do cotidiano escolar, o que causa distanciamento e, 

por vezes, desinteresse dos alunos, mesmo diante de iniciativas diferenciadas dos 

padrões educacionais mais tradicionais.   

É possível dizer que a realidade da escola estudada em Niterói seja bem 

semelhante à de grande parte das escolas públicas do Brasil.  Ainda que o projeto 

―Robótica Educacional‖ e outros apareçam como uma tentativa de aumentar a 

concentração dos alunos e despertar o interesse deles para a utilização das tecnologias 

digitais de forma crítica, a tentativa esbarra em muitos empecilhos.  Alguns deles 

são:  absenteísmo, evasão escolar, situações de violência vividas pelos alunos, falta de 

quórum em diversos momentos na turma, além de situações específicas do período 

estudado como greve dos caminhoneiros, greve dos professores, falta de docentes, etc.   

Em face dessa situação e, conforme já foi discutido, as escolas e outras 

instituições enfrentam o desafio não apenas de incorporar as novas tecnologias como 

conteúdos do ensino, mas também de,  a partir das percepções que os alunos têm sobre 

essas tecnologias, elaborar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas capazes de 

promover o desenvolvimento de uma disposição crítica e reflexiva sobre as 

possibilidades de uso da tecnologia.  Isso porque essas mudanças afetaram uma grande 

parcela da humanidade mas, sobretudo os jovens e os adolescentes que, por terem 

nascido em uma realidade digital experimentam formas específicas de convivência, 

comportamento e maneiras de enxergar o mundo, bem como o aprendizado. 

Diante disso, é preciso ressaltar que o entendimento da relação dos jovens 

com as novas tecnologias e com o discurso midiático faz-se necessário e urgente, pois 

o papel formativo da educação e das mídias no cenário contemporâneo potencializa 

ações capazes de ampliar a perspectiva e compreensão do espaço da escola como 

interconectado ao contexto global em que se estabelece a dinâmica da interação em 

rede, ja que  
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O mundo digital abre possibilidades para a convergência de mídias, 

estruturada em uma malha híbrida de linguagens reconfiguradas em uma 

ordem simbólica que transforma a nossa constituição como sujeitos sociais, 

nossos hábitos de comunicação/interação e os laços sociais que 

estabelecemos.  O acesso à diversidade textual, em sua composição 

semântico e sócio comunicativa, seja na estrutura de narrativas, desenhos, 

teatro, filme, dança, música, etc, encontra na mídia digital a possibilidade 

de transitar, de permutar, de migrar de uma mídia para outra. (SANTOS e 

RIBEIRO, p. 21) 
 

A partir dessa compreensão, entendemos o papel fundamental do aluno como 

agente prospectivo de mudança da escola em interface com os usos e concepções das 

tecnologias digitais nos processos interativo-reflexivos viabilizados na escola e nos 

demais espaços de atuação social.  

Nesta perspectiva, buscou-se fomentar problematizações e estratégias capazes 

de apontar caminhos para a construção do uso crítico das mídias – dentro e fora dos 

muros escolares – em diálogo com o exercício de cidadania autônoma e autoral,  que 

apresente efetiva contribuição para a construção de uma sociedade democrática, mais 

justa e igualitária. 

Quanto à influência da midiatização, em que os modos de interação são 

alterados em razão do crescimento da mídia, podemos observá-la no contexto escolar 

de forma direta e indireta (HJARVARD, 2012).  O primeiro caso podemos 

exemplificar através de uma atividade que, dentro do próprio contexto pesquisado é  

mediada diretamente pelos meios de comunicação, como o contato dos estudantes com 

os slides apresentados na oficina de robótica, via uso de laptops ou exposição em tela, 

no laboratório de informática; por outras vezes, os estudantes (em grupo) utilizavam o 

laptop conectado à internet para pesquisar sobre peças a construir, mecanismos de 

robótica, assim como possibilidades de material reciclável para a construção das peças. 

Já no segundo caso, a atividade sofre influência dos símbolos midiáticos e a 

verificação ou acesso a esse dado, se daria de forma mais pormenorizada e subjetiva, 

como as representadas nos modelos de comportamento ou personagens advindos das 

narrativas midiáticas, como filmes, séries e jogos – tal situação foi observada mediante 

os relatos dos estudantes, que se identificaram e falaram sobre suas vivências com 

referência a seus comportamentos nas redes sociais e como a forma de certas 

―exigências sociais‖ interferem em suas performances e assunção de papéis 

(GOFFMAN, 2007).  
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Uma vez que esses processos passaram a vigorar na escola, torna-se 

necessário avaliar as possibilidades de implementação de uma ―pedagogia crítica da 

mídia‖ (KELLNER, 2001), visto que essa sensibilização reflexiva vai auxiliar na 

compreensão do contexto social e cultural no qual o indivíduo se insere, acarretando 

numa atuação mais consciente no mundo. 

Assim como os outros pensadores da escola dos Estudos Culturais 

Ingleses,  Kellner aqui citado está preocupado com os receptores e as possibilidades de 

que ele possa  interagir com  os produtos  midiáticos de maneira profícua para que não 

venha a sofrer as consequências políticas das mensagens manipuladas.  E o mundo 

atual está repleto desses usos nocivos, a exemplo das fake news, do bombardeio 

cinematográfico de modelos de ―heróis‖ salvadores da pátria (estadunidense) e de 

matérias tendenciosas que injetam posicionamentos ideológicos nos fatos.    

Uma análise da construção de sentidos na escola, a partir das falas dos alunos, 

remete ao contexto situacional de sua inserção na sociedade brasileira e no mundo 

globalizado (ALVES, 2012). Diante da responsabilidade de educar, levanta-se a 

necessidade urgente de problematizar as questões sociais que circundam a realidade 

dos alunos, a fim de se possibilitar aos indivíduos a formação de cidadania crítica, com 

potencial transformador das relações opressor-oprimido (FREIRE, 

1987).  Acreditamos que a relação entre as representações sociais desses alunos sobre a 

escola e o contexto contemporâneo sirvam de base para analisarmos as possibilidades 

de interação com o que acontece no cotidiano e, a partir daí, buscar soluções no 

desenvolvimento de estratégias para inovação no campo da educação.  

Isso porque, nos dias atuais, a escola lida com alunos que ampliaram seus 

espaços de aprendizagem, em especial com o uso das redes e a interatividade 

promovida por elas. Nesse sentido, pode-se afirmar que o espaço de aprendizagem do 

educando hoje é o mundo em suas múltiplas dimensões.    

A interconectividade virtual possui amplo alcance, possibilitando que esse 

aluno evolua em seus processos de contato com informações e conteúdos diversos que 

vão para além dos muros da escola, das carteiras e das paredes da sala de aula. Tal 

mudança de perfil entra em choque com as formas tradicionais de se pensar os 

processos de mediação do conhecimento que se desenvolvem na educação formal, 

fazendo com que haja dissonância entre aquele que chega com sua mente aberta a 
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múltiplas conexões e ao sistema que persiste num modelo em que ainda 

parece permanecer estático diante das transformações pelas quais está passando a 

sociedade e os indivíduos que a compõem.  
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

TCLE 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Educação 

Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano (IACS) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Título do Projeto de Pesquisa:  

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, TECNOLOGIAS DIGITAIS E O 

CONTEMPORÂNEO: INVESTIGANDO A ESCOLA. 

 

Informações sobre o projeto: 

 Você está sendo convidado a participar voluntariamente neste projeto. O estudo tem 

como objetivo investigar as redes de significação que se configuram mediante as 

representações sociais circulantes no ambiente escolar permeadas pelos usos e conceitos 

relacionados à tecnologia digital no contexto contemporâneo. 

Durante este estudo, será realizado acompanhamento das atividades pedagógicas 

cotidianas na sala de aula e na escola, realização de entrevista em grupo ou individuais e 

observação/realização de atividades que envolvam a tecnologia enquanto instrumento 

didático. Todos esses procedimentos terão caráter sigiloso. 

Algumas situações ocorrerão: será realizada observação participante e entrevistas com 

os alunos, professores, equipe pedagógica, pais ou responsáveis e direção da instituição, 

visando coletar dados que possam contribuir para o avanço do conhecimento sobre a 

relação entre a tecnologia e a educação. Tais procedimentos serão gravados, 

fotografados e/ou filmados, sempre orientados pelo pesquisador que acompanhará este 

estudo com fins exclusivos da pesquisa educacional. 

Riscos possíveis na participação da pesquisa: Não há qualquer tipo de risco e o 

pesquisador orientará para que sua participação seja a melhor possível. Você estará todo 

o tempo acompanhado e apoiado pelo pesquisador. 

Benefícios da pesquisa: Acreditamos que a participação dos alunos, professores, 

gestores e demais atores sociais da comunidade escolar será um facilitador para a 

promoção de práticas educativas e políticas públicas que considerem efetivamente as 

necessidades colocadas pela realidade contemporânea em que se insere a educação 

brasileira. 

Garantias: Garantimos que você tem o direito a retirar-se do presente estudo a qualquer 

momento, antes ou durante sua realização, sem sofrer penalidade alguma ou ônus de 

qualquer tipo. Você poderá fazer perguntas a qualquer momento e pedir quaisquer 

esclarecimentos. Os resultados desta pesquisa, quando divulgados, não mencionarão a 
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identidade dos voluntários. A confidencialidade de seus dados será assegurada pelos 

pesquisadores. Você não terá despesas pela sua participação neste estudo. 

Divulgação: A divulgação dos resultados poderá ocorrer em artigos científicos, aulas, 

palestras, dissertações acadêmicas, vídeos ou outras formas audiovisuais de 

comunicação, em âmbito local, regional, nacional ou internacional, tendo como autores 

os pesquisadores responsáveis com finalidade, exclusivamente, acadêmica e científica, 

respeitando as questões de ética na pesquisa, o consentimento e a confidencialidade dos 

dados. 

CONSENTIMENTO: Declaro ter sido suficientemente informado sobre o estudo 

acima citado, tendo lido as informações e/ou obtido esclarecimentos dos pesquisadores. 

Ficaram claros os propósitos da pesquisa e os procedimentos a serem realizados. Ficou 

claro, também, que minha participação é isenta de despesas ou remunerações para mim. 

Entendo que poderei retirar meu consentimento a qualquer momento. Entendo, também, 

que estou cedendo voluntária e gratuitamente os dados e imagens provenientes deste 

estudo, que poderão ser explorados, analisados e divulgados, a qualquer tempo, com 

fins educacionais, pelos pesquisadores e colaboradores por eles indicados e nada tenho a 

reclamar a respeito no presente e no futuro. 

ATENÇÃO: Caso você tenha dificuldade em entrar em contato com o pesquisador 

responsável, comunique o fato ao Departamento Sociedade, Educação e Conhecimento -  

R. Prof. Marcos Waldemar de Freitas Reis, s/nº - Bloco D - 4º andar, Niterói, RJ, e-

mail: sse@vm.uff.br – Tel.:(21)2629-2074. 

Dados do participante:  

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Nº RG/CPF: ___________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________ 

 

Dados do responsável (em caso de participante menor de idade):  

Nome: ________________________________________________________________ 

Endereço: _____________________________________________________________ 

Nº RG/CPF: ___________________________________________________________ 

Telefone: _____________________________________________________________ 

 

 

Niterói, ______/______/_________. 

 

_______________________________________________________________ 

Assinatura do participante/ responsável (em caso de participante menor de idade) 

 

Prof.ª Dr.ª Walcéa Barreto Alves 

SIAPE 2133465 

Universidade Federal Fluminense 

Faculdade de Educação 

Departamento Educação, Sociedade e Conhecimento 

 

 


