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RESUMO 

Esta dissertação busca compreender as mudanças nos costumes e comportamentos no 

cotidiano escolar, a partir da inserção das mídias digitais, focando no paradigma da escola do 

século XXI, em especial no que se refere à formação para a reflexão crítica do educando, com 

foco na interface da Comunicação com a Educação pela perspectiva da Educação Crítica para 

as Mídias. A abordagem teórica se baseia principalmente nos escritos de Paulo Freire (1967; 

2011; 2015b) e na revisão bibliográfica da área de interface (APARICI, 2014; BACCEGA, 

2009; BUCKINGHAM, 2005; CITELLI, 2011; COSCARELLI, 2016; FEDOROV, 2008; 

FRAU-MEIGS, 2006; FREIRE; GUIMARÃES, 2011; GRIZZLY; CALVO, 2013; 

KELLNER; SHARE, 2008; OROZCO-GÓMEZ, 2011; SOARES, I., 2011) sob a perspectiva 

de diferenciação entre o conceito de mídias digitais (ALBURQUEQUE; BRITO, 2018; 

BELLONI, 2018) e de tecnologia (MILL; BERTOLDO, 2018). Para a elaboração deste 

trabalho, foram entrevistados 10 educadores em três escolas da Rede Estadual do Estado do 

Rio de Janeiro e, ainda, realizada a Pesquisa Participante no locus de seus cotidianos para 

fundamentação da observação. Com base na Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) das 

entrevistas, percebeu-se que os educadores se dividem em dois grupos: (a) os que utilizam as 

mídias e buscam exercer uma educação crítica e (b) os que utilizam de maneira acrítica as 

tecnologias ou que se recusam ao uso. Dessa análise, portanto, a pesquisa ressalta que a 

existência do primeiro grupo se deve, com maior peso: (1) à formação do educador; (2) à 

realidade em que está situada a escola; e (3) ao apoio recebido da escola e do governo.  

 

Palavras-chave: Educação Crítica para as Mídias; Prática Docente; Mídias Digitais; 

Cotidiano Escolar.  



 

 

ABSTRACT 

This dissertation seeks to understand the changes in customs and behaviors in school 

everyday life, from the insertion of digital media, focusing on the paradigm of the school of 

the 21st century, especially with regard to training for the critical reflection of the student, 

with a focus on interface of Education with the perspective of Critical Education for Media. 

The theoretical approach is based mainly on the writings of Paulo Freire (1967, 2011, 2015b) 

and the bibliographic review of the interface area (APARICI, 2014; BACCEGA, 2009; 

BUCKINGHAM, 2005; CITELLI, 2011; COSCARELLI, 2016; FEDOROV, 2008; FRAU-

MEIGS, 2006; FREIRE; GUIMARÃES, 2011; GRIZZLY; CALVO, 2013; KELLNER; 

SHARE, 2008; OROZCO-GÓMEZ, 2011; SOARES, I., 2011) under the perspective of 

differentiation between the concept of digital media (ALBURQUEQUE; BRITO, 2018; 

BELLONI, 2018) and technology (MILL, BERTOLDO, 2018). For the elaboration of this 

work, 10 educators were interviewed in three schools of the State Network of the State of Rio 

de Janeiro and, also, the Participant Research was carried out in the locus of their everyday 

life to substantiate the observation. Based on the Content Analysis (BARDIN, 1977) of the 

interviews, it was noticed that the educators are divided into two groups: (a) those who use 

the media and seek to exercise a critical education and (b) those who use in an uncritical way 

or refuse to use. From this analysis, therefore, the research emphasizes that the existence of 

the first group is due, with greater weight, (1) to the formation of the educator; (2) the reality 

of the school; and (3) support from school and government. 

 

Keywords: Critical Media Education; Teaching Practice; Digital Media; Everyday life 

school. 
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INTRODUÇÃO: “AONDE ESTÃO MEUS OLHOS DE ROBÔ?”
1
 

O sinal toca e os educadores se entreolham. “Vai ser mais um dia de cão”, dispara uma 

educadora de Língua Estrangeira que insiste em dizer que os alunos não querem aprender a 

disciplina dela. O corredor é tomado pelas crianças e jovens que correm se empurrando para 

entrar na sala. Sorrisos e gritaria, alternados, findam ao abrir as portas. O educador vem por 

último e, quando se percebe, todos continuam em pé e sem a alegria com a qual chegaram e 

com os olhos fixos em seus smartphones.  

A história alegórica apresentada acima se repete diariamente há aproximadamente 

cinco anos desde que recebi o telefonema de convocação para tomar posse na Secretaria de 

Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC). Levei os documentos, preenchi 

as fichas e escolhi a escola na qual trabalharia em uma tarde de terça-feira, já no final de 

2012, após quatro anos de estágios e tutorias também na Rede Estadual.  

“- Ninguém quer esta Unidade Escolar”, confidenciou a funcionária do setor de 

alocação de professores. A justificativa, segundo ela, era que ficava em uma região 

complicada em São João de Meriti e pela dupla dificuldade de acesso: tanto em transporte 

público quanto por se localizar no alto de um morro. No entanto, seus comentários não me 

desestimularam, visto que era conveniente para mim a localização da Unidade Escolar, e o 

fato de “estar num morro” não me intimidou, pois como sempre relato nas minhas turmas, por 

ter sido formado em uma Universidade pública, acredito no papel social do magistério e de 

minha formação na educação pública.  

Ao escrever o parágrafo anterior, a falta de estímulo da funcionária me fez retornar à 

época em que eu era apenas um estagiário. Cheguei à “melhor escola estadual” de São João de 

Meriti assustado e sem saber se toda a minha formação pedagógica – quase que incipiente – 

ajudaria a me tornar um bom profissional. “- Filho, você tem certeza de que quer isso para a 

sua vida? Você é jovem e deve procurar outra coisa”, sentenciou o educador de Geografia 

com bigodes amarelados pelo café que era seu vício ou ponto de fuga daquela realidade que 

eu desconhecia até então. 

Quando comparo meus anos de estagiário (2009-2010) na “melhor escola”, ao período 

em que atuei como tutor em um programa de ensino (2011-2012) na mesma escola e, por fim, 

                                                 
1
  A utilização do trecho da música “Admirável Chip Novo”, composta por Pitty, apresenta-se pelo viés de 

observar a dinâmica social com outros olhos, mais críticos e de estranhamento frente a naturalização das 

práticas cotidianas. 
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ao meu exercício de regência como concursado (2012-2017) na “escola que ninguém quer”, 

ressalto o projeto político que nos coloca como meros produtos de um sistema que não se 

preocupa com o processo de formação humana dos profissionais de ensino, dos jovens que 

ingressam cheios de sorrisos e, menos ainda, com a instituição pública que chamamos de 

escola.  

Somado a isso, aparecem as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) como 

um oásis no meio desse deserto posto diante da sociedade. Evidente que não tenho o interesse 

de romantizar minhas observações ou história para que possam virar parte de uma peça, filme 

ou novela. Aliás, todas as possibilidades anteriormente listadas acabam por fornecer pressões 

diversas sobre o trabalho que todos julgam entender e poucos se colocam como aptos a 

desempenhar: a prática docente, aqui entendida pelo viés da reflexão crítica acerca dos 

cotidianos. 

Talvez, por conta disto, acredito que a formação e a prática dos educadores precisem 

ser postas sob a interpretação cuidadosa para evitar o que mais se vê no senso comum: uma 

crítica generalista que culpa os educadores por sua má formação e por sua atuação cotidiana 

nas escolas. O que pretendo, e ressalto, enquanto crítica às demais leituras, é analisar a 

ocultação da perversidade de um sistema que diminui a formação de um docente ou mesmo 

que o coloca para trabalhar em uma sala de aula sem estrutura física e com turmas com mais 

de 40 alunos sob o discurso de que a mudança chegaria através do fornecimento das TIC 

como a solução do problema
2
. 

Mesmo tendo trabalhado cinco anos de minha regência em uma escola com poucos 

educandos matriculados, convivi com todas as formas de assédio moral que possam ser 

praticadas por uma Secretaria que pensa gerencialmente a Educação como uma empresa que 

precisa dar lucro, ou seja, que cada aluno forneça números e estatísticas satisfatórias para 

ganhos políticos. Esta prática, ressalto, permanece em todas as escolas pelas quais passei 

enquanto educador e pesquisador. Por isso, afirmo que para a SEEDUC não importa o 

processo de aprendizagem, mas o resultado final para ilustrar capas de jornais para evitar 

críticas aos governantes – tal como aconteceu em 2009 quando o Estado ficou em penúltimo 

                                                 
2
  Neste ponto, ressalto o Centro Nacional de Mídias da Educação (CNME), lançado ao findar de 2018 pelo 

Ministério da Educação (MEC), como aquele que permitiria um “professor mediador” na sala de aula com as 

tecnologias e um “professor especialista” em um estúdio. Cf. 

<https://www.youtube.com/watch?v=MXtd9JPP1i0>. Acesso em: 27 dez. 2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=MXtd9JPP1i0
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lugar na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)
3
 e uma série de 

medidas foram implantadas, dentre elas a bonificação por metas que levou muitos educadores 

e escolas a aprovar para atingir altos índices avaliativos e, assim, garantir mais verbas. 

De forma concomitante, a grande maioria das diretorias das Unidades Escolares (UE) 

seguem as ordens sem se reconhecer enquanto profissionais de Educação. Dezenas são as 

escolas em que esta categoria administrativa se comporta como um eficiente e agressivo 

porta-voz dos desejos e metas do governo: desde ameaçando corte de ponto de profissionais 

que optam pelas greves e paralisações até oferecendo benesses para aqueles que evitam o 

confronto e atendem a todas as necessidades da SEEDUC. 

Assim, não há como considerar que o trabalho do educador possa ser criticado sem 

que levemos em conta o processo que se enraíza nos cotidianos, tais como: a desigualdade 

socioeconômica do país; a violência que se apresenta pelo viés das facções que ocupam as 

regiões periferias do Estado ou pela truculência policial; o avanço de setores conservadores 

sobre as famílias ou instituições públicas, essencialmente pelo viés religioso. Desse modo, ao 

considerarmos nosso enfoque sobre os cotidianos escolares, observamos, portanto, a sua 

multiplicidade e disparidade que influencia o funcionamento da escola. Parto, deste modo, da 

junção de minha realidade enquanto educador e de minhas leituras acadêmicas, que formam 

meu arcabouço conceitual, para propor as reflexões teóricas sobre a prática dos profissionais 

entrevistados nesta pesquisa. 

Mídias digitais e prática docente 

O capitalismo, atuando a partir do Estado e de suas instituições, pauta um consumo 

individualista que simula todos os problemas que afetam aos cidadãos e se coloca como a 

solução possível a partir da satisfação de prazeres. Deste modo, em uma ode ao narcisismo, o 

indivíduo desloca-se do projeto coletivo para uma atuação fragmentada dentro de escolhas já 

pré-estabelecidas pela dinâmica econômica (BAUMAN, 2001). Ou seja, a ação do sujeito 

pautado pela solução de problemas sociais passa a ser substituída por uma prática 

individualista
4
, tal qual a lógica do camping citada por Bauman (2001), baseada em uma 

                                                 
3
 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ideb-estado-do-rio-o-penultimo-do-ranking-

2983727>. Acesso em: 12 ago. 2017. 

4
  “A ‘individualização’ consiste em transformar a ‘identidade’ humana de um ‘dado’ em uma ‘tarefa’ e 

encarregar os atores da responsabilidade de realizar essa tarefa e das consequências [...] de sua realização. 

Em outras palavras, consiste no estabelecimento de uma autonomia de jure [...]” (BAUMAN, 2001, p. 44) 

https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ideb-estado-do-rio-o-penultimo-do-ranking-2983727
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/ideb-estado-do-rio-o-penultimo-do-ranking-2983727
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concepção hedonista em nome do preenchimento do vazio que, paradoxalmente, surge da 

velocidade que o consumo impõe à sociedade. 

[...] O lugar está aberto a quem quer que venha com seu trailer e dinheiro 

suficiente para o aluguel; os hóspedes vêm e vão; nenhum deles dá muita 

atenção a como o lugar é gerido, desde que haja espaço suficiente para 

estacionar o trailer, as tomadas elétricas e encanamentos estejam em ordem e 

os donos dos trailers vizinhos não façam muito barulho e mantenham baixo 

o som de suas TVs portáteis e aparelhos de som depois de escurecer. [...] O 

que os motoristas querem dos administradores do lugar não é muito mais 

(mas tampouco menos) do que ser deixados à vontade. Em troca, não 

pretendem desafiar a autoridade dos administrados e pagam o aluguel no 

prazo. (BAUMAN, 2001, p. 35) 

O cotidiano escolar, então, baseando-nos prioritariamente em Heller (2016) e Kosik 

(1976), é pensado como o espaço para que o conhecimento, não dissociado do senso comum 

(MARTINS, J., 2010), propicie uma tomada de posição a partir do exercício da reflexão sobre 

a produção constante, volumosa e rápida das mídias na contemporaneidade
5
. Logo, é preciso 

compreender o cotidiano escolar como um dos múltiplos cotidianos (CANDAU, 2011) 

existentes na sociedade e, por conta disto, não podendo se dissociar das relações muitas vezes 

antagônicas estabelecidas na vida social. Assim, compreender os olhares sobre estes 

conflitos/disputas sociais é a essência da teoria reflexiva da prática social sobre o cotidiano à 

qual o presente trabalho de alinha. 

Deste modo, a formação dos educadores deveria se orientar para a reflexão crítica e, 

em especial, sobre como as mídias estão penetrando na prática educativa. Alinhado a isso, 

precisaria, também, evitar que a inserção das “tecnologias” no ambiente escolar se dê por um 

viés de prótese (SODRÉ, 2012a), ou seja, como mero aparelho pronto a substituir o educador, 

entreter o estudante ou manter a ordem econômica vigente – como o CNME se apresenta e 

alinha à reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017b). 

“Mídias” e “tecnologias” aparecem constantemente no corpo do presente trabalho. 

Optamos pela utilização da primeira por uma questão conceitual, também relacionada à 

inserção da pesquisa em Mídia e Cotidiano. Salientamos a diferenciação, portanto, na 

compreensão de que,  

[...] as mídias são dispositivos técnicos de comunicação e de produção de 

sentidos, ou significações, extremamente sofisticados e importantes em todas 

as esferas da vida social, na qual exercem funções efetivas de controle social 

                                                 
5
  Reconhecemos a existência do debate sobre o período compreendido pela contemporaneidade a partir de 

múltiplas perspectivas, entretanto, não é nosso objetivo entrar nesta seara na presente dissertação. 
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(político, ideológico, psicológico, mercadológico etc.) e também atual na 

formação dos indivíduos, gerando novos modos de perceber a realidade, de 

aprender, de produzir e difundir conhecimentos e informações. (BELLONI, 

2018, p. 449) 

Deste modo, ao alinharmos a interpretação adotada para mídias com sua vertente 

digital, procuramos estabelecer um recorte que permita identificar, 

[...] qualquer mídia que utilize, como meio, um computador ou equipamento 

digital para criar, explorar, finalizar ou dar continuidade a um projeto que 

tem como suporte a internet, em comunicação on-line ou off-line. Esses 

projetos podem envolver produções gráficas, videogames, conteúdos 

audiovisuais etc. (ALBURQUEQUE; BRITO, 2018, p. 452) 

Esta compreensão se dá pela naturalização no senso comum de que as escolas 

necessitam de “tecnologias”, aqui entendidas como sendo algo que foge do controle humano, 

já que, como Mill e Bertoldo (2018, p. 597) compreendem, ela “[...] não se limita a ele, pois 

tem sua própria história e especificidade”. Desse modo,  

[...] a tecnologia se encontra sempre diante de uma realidade que resiste às 

nossas estratégias de explicação, controle e manipulação, com ou sem o uso 

das mais avançadas técnicas matemáticas e estatísticas. Com “resiste”, não 

queremos afirmar que não haja avanço. Significa tão somente que a 

realidade por meio da tecnologia não nos entrega facilmente a “verdade” (ou 

as verdades, por assim dizer) e que é preciso um esforço constante em 

“desvelá-la”, um descobrimento com feição de ser humano, com os limites 

características de nossa condição humana. (Ibid., p. 597) 

Portanto, para que ocorra uma melhoria no ensino, as políticas públicas que orientam 

as reformas pedagógicas que buscam o desenvolvimento crítico dos educandos precisam 

migrar, em nossa compreensão, da “tecnologia” para as “mídias digitais”. Como exemplo, os 

materiais divulgados que veiculam as necessidades de inserção tecnológica acabam por se 

orientar mais pelos modos de usar do que pela reflexão sobre as disputas hegemônicas pelo 

poder que circundam o desenvolvimento dessas tecnologias. Como analisam Selma Pimenta e 

Umberto Pinto (2013), precisamos tornar o processo produtivo capitalista mais próximo dos 

estudantes para que, dentro da sociedade, se possa pensar e debater transformações sociais 

enquanto projeto de futuro, ou seja, apropriar-nos da lógica produtiva enquanto discurso para 

que reconheçamos os modos de fazer hegemônico e, ao fim, possamos o subverter. 

Em linhas gerais, o espetáculo das tecnologias acaba por se possibilitar enquanto 

mercadoria no sistema capitalista e, assim, permite uma sofisticação para moldar a vida 

cotidiana. Nesta influência informacional e de disputa pela produção de conhecimento estão 

os educadores consumidores do ambiente virtual e televisivo que devem ensinar às novas 
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gerações já nascidas nesse mundo tecnológico (PRENSKY, 2001; Id., 2012). Por este sentido, 

precisamos repensar o processo educativo para além da mera inserção das tecnologias e, como 

já dito, chegar à formação crítica possibilitada pelas mídias digitais dos que consomem por 

considerarmos que “[...] a informação é hoje um recurso tão valioso quanto o capital. As 

informações custam dinheiro para serem adquiridas, processadas, armazenadas, distribuídas e 

protegidas” (GADOTTI; GUTIERREZ, 2005, p. 18). Em síntese, a veiculação repetida sobre 

a precariedade da educação no país pelos telejornais
6
 e eventos, como o Educação 360

7
, 

sustentados por índices, listas
8
 ou exames encomendados, somada à pesquisa que é 

apresentada como base para a mudança do Ensino Médio
9
, tem entrelaçamentos mais 

profundos e que permeiam as imagens no cotidiano.  

A proposta pedagógica das imagens midiatizadas, então, pode ser compreendida por 

atuar pelo desejo de se expressar “como memória afetiva de uma cultura, um substrato 

ideológico mantido pela comunidade” (MORAES, 2009, p. 29), ou seja, em um imaginário 

social. Contudo, acreditamos que é possível perceber as contradições da formação dos 

espetáculos postos diante de nossos olhos a partir de uma reflexão crítica. Consequentemente, 

perceber a ideologia do consumo posta pelo espetáculo midiático (KELLNER, 2004), 

enquanto uma retórica para mascarar uma dominação, nos faz perceber que, sendo uma 

construção para manutenção desta sociedade capitalista, se expressa nas diferentes práticas e 

seduções hegemônicas (MORAES, 2009; Id., 2010), em especial na escola oferecida como 

“moderna” por ter uma sala cheia de “tecnologias”.  

Assim, reconhecendo o poder estrutural de setores econômicos consolidados pela 

dinâmica capitalista, precisamos avançar para além do olhar de que a classe operária guiaria 

um processo de transformação e, assim, compreender que a escola se coloca como uma das 

instituições que permite a construção da mudança social (PIMENTA; PINTO, 2013) – em 

                                                 
6
  Entre os dias 07 e 11 de agosto de 2017, o Jornal Hoje, por exemplo, fez uma série de reportagens especiais 

sobre a Educação. Na terça-feira, 08, a temática foi a inserção de tecnologias nas escolas. 

7
  O evento anual é realizado pelos jornais O Globo e Extra, patrocinado pelo Colégio PH e pela Fundação 

Telefônica, com apoio da Unesco e Unicef, parceria da TV Globo, Canal Futura, revista Crescer, revista 

Galileu e TechTudo e com a colaboração do Instituto Inspirare e Porvir. 

8
  Como exemplo, o Guia EduTec, estudo feito com mais de 14 mil escolas brasileiras pelo Centro de Inovação 

para a Educação Brasileira (CIEB). O CIEB é uma associação sem fins lucrativos que é mantida pela 

Fundação Lemann, Fundação Roberto Matinho, Instituto Inspirare, Instituto Península, Instituto Sonho 

Grande e Instituto Natura. Ainda conta com parcerias do The Boston Consulting Group, do Conselho 

Nacional de Secretários de Educação, da Cubo coworking - vinculada ao Itaú, da Hackademia, do portal 

Porvir, da Unesco, da Undime e da Vetor Brasil. 

9
  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=iIszj0WWqfA>. Acesso em: 11 ago. 2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=iIszj0WWqfA
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uma subversão, evidente, ao modelo iluminista e industrial consolidado e, também, à proposta 

fluída do que hoje se projeta enquanto o empreendedorismo nas salas de aula.  

Aqui, portanto, reside o papel da escola como força capaz de potencializar a reflexão 

sobre o ciclo da midiatização e, também, de estabelecer os vínculos face a face com os outros 

membros sociais frente à fragmentação advinda das redes virtuais. Dessa forma, recuperar a 

teoria crítica, como propõe Douglas Kellner (2004) é um dos caminhos para que possamos 

perceber as limitações impostas pela utilização das tecnologias pelos sujeitos em seu 

cotidiano e, por conseguinte, gerar outra prática que se oriente pela coletividade, pela 

produção e pela transformação possibilitadas pelas mídias digitais.  

Dito isto, somente teríamos tal possibilidade de rompimento com o modelo tradicional 

de ensinar (FREIRE, 2015a) a partir da efetiva implantação de políticas públicas orientadas 

pela crítica e pela formação de educadores para atuar nas escolas situadas no século XXI.  

Qual prática docente para a escola no século XXI? 

Vive-se uma época em que a liberdade é apregoada como uma das maiores conquistas 

da humanidade. O discurso de ser quem se quer é vendido (KEEN, 2012) como uma realidade 

comum a todos os sujeitos e, ao fim, luta-se pela defesa deste vazio comum a todos que nos 

torna indiferentes a tudo e todos em nome de nossa "individualização" (BAUMAN, 2001, 

p.44). Não nos sentimos pertencentes a grupos, mesmo cercados por pessoas e na vida 

conectada. No mesmo sentido, o medo nos paralisa e nos impede de agir. Seriam a velocidade 

e a instantaneidade do tempo contribuintes para o cidadão se tornar superficial e irreflexivo 

sobre a necessidade de fazer tudo para o ontem? Somado a isto, será que a responsabilidade 

por todos os problemas e questões que surgem é posta sobre os ombros do sujeito de nosso 

tempo? (CITELLI, 2017a). 

Agora, consideremos os dilemas acima e os coloquemos como parte do cotidiano da 

vida nas escolas. Como os educadores ou educandos poderiam lidar com essa imposição 

cultural sem o devido preparo nas salas de aula? Um novo tempo, fundamentado na 

aparelhagem eletrônica, coloca-se, a partir dos interesses empresariais (MARTINS, E., 2016) 

como a saída para o fracasso da escola enquanto instituição. A prática dos educadores é 

menosprezada se não utilizam tecnologias e, quase sempre, questiona-se por qual motivo não 

é uma recorrência seu uso. Vivemos tempos em que a velocidade se torna um deus a ser 

cultuado em nome do progresso e da aptidão em atender aos chamados do cotidiano. Contudo, 

a escola precisa ser outro espaço neste contexto. 
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Em suma, a prática dos educadores na escola do século XXI, em nossa interpretação, 

deveria se pautar em analisar, propiciar a possibilidade de reflexão crítica, utilizar a produção 

midiática como trampolim para a compreensão das desigualdades sociais postas como 

naturalizadas e possibilitar a formação cidadã dos educandos como interventores na vida 

pública
10

. 

Cabe à escola e aos educadores, em especial, resistir às investidas dos movimentos 

empresariais que possuem uma retórica modernizadora que oculta interesses diversos. O 

Movimento Todos pela Base e o Todos pela Educação (TPE), para escolher os campos de 

batalhas atuais, estão impregnados de empresas financeiras (MARTINS, E., 2016) e 

corporações midiáticas que são portadoras de um desejo simples e objetivo: buscar 

consumidores (BAUMAN, 2008) e mão de obra conformada com sua situação precarizada 

(MOTTA, 2009). 

Diante deste cenário, pautando-nos pelos debates realizados, acreditamos que a 

Educação Crítica para as Mídias pode fortalecer a escola e potencializar seu papel de 

formadora de cidadania. Mais do que isto, como defendeu Paulo Freire (1967; 2011), 

precisamos de uma escola que seja formada pelos sujeitos que a compõem, isto é, que ela 

propicie encontros educativos, trocas e a construção de saberes objetivando a autonomia e a 

consciência política. Se decidirmos pela entrada das tecnologias como se coloca, perderemos 

um dos últimos espaços institucionalizados de batalha contra as hegemonias do capital na 

promoção de uma educação com o sentido de prática da liberdade (FREIRE, 1967). 

Assim, compreendemos que o cotidiano, entendido como rotina por observações do 

senso comum, tende a nos colocar em um lugar em que não compreendemos as coisas e 

menos ainda a regularidade, o imediatismo e a evidência das estruturas postas à 

experimentação repetidas vezes. Traduzindo-o como sendo a pseudoconcreticidade (KOSIK, 

1976), sustenta-se pela “noção de imaginário social [...] composto por um conjunto de 

relações imagéticas que atuam como memória afetiva de uma cultura, um substrato ideológico 

mantido pela comunidade” (MORAES, 2009, p. 29). 

Ao se considerar o imaginário social posto pela mídia contemporaneamente, pode-se 

reconhecer a afirmação de que “o homem nasce já inserido em sua cotidianidade” (HELLER, 

                                                 
10

  Zygmunt Bauman (2001) nos coloca, atualmente, como usuários/consumidores que desejamos ser servidos 

enquanto indivíduos e que não nos importamos com os outros. Esta situação impede de nos sentirmos 

realizados por não termos condições de alcançar a nossa condição humana (coletiva). Deste modo, a partir 

das mídias, somos treinados a obedecer e seguir todas as regras que nos criam as rotinas naturalizantes de 

desigualdades para vivermos em um sofrimento perpétuo de nunca sermos completos. 
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2016, p.18) e a de que “o pensamento comum é a forma ideológica do agir humano de todos 

os dias” (KOSIK, 1976). Em síntese, a prática irrefletida e não compreensiva posta pelas 

tecnologias tende a fundar e naturalizar uma rotina em que o ser humano deixa de se portar 

como agente da transformação social (nossa compreensão de cidadão) e passa a ser um 

consumidor hedonista e superficial mantenedor do sistema. 

Portanto, ao reconhecermos os nossos dilemas enquanto educadores, estaremos mais 

abertos a compreender que a escola, enquanto espaço de ensinar-aprender, precisa ser 

recuperada em sua essência formativa. Deste modo, romper com a automatização do ethos 

midiatizado (SODRÉ, 2012a) que nos imputa as tecnologias em concomitância com a 

“aceleração da expansão do capital [...] a que se vem chamando de ‘globalização’” (Ibid., p. 

11) se coloca pelo reconhecimento daqueles a quem servem os meios de comunicação. Em 

outras palavras, precisamos recuperar a escola enquanto espaço de compreensão, análise e 

superação da organização social estabelecida e não como reprodutora das desigualdades 

muitas vezes naturalizadas pela Mídia.  

Ao reconhecermos a força e interferência do capital financeiro na economia e nas 

relações entre os agentes sociais, pensamos que “a mídia é [...] uma técnica política de 

linguagem [...] para requalificar a vida social, desde costumes e atitudes até crenças religiosas, 

em função da tecnologia e do mercado” (Ibid., p. 26). Assim, refletir sobre a escola como 

outro lugar “somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na 

história, não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ‘ordem’ injusta que gera a 

violência dos opressores” (FREIRE, 2015a, p. 41). Portanto, cabe à escola do século XXI (1) 

a promoção do respeito às diferenças identitárias, reconhecendo as lutas socioeconômicas; (2) 

a inserção da teoria crítica na sua prática cotidiana enquanto forma de entrelaçamento entre a 

vida de toda a comunidade escolar com as informações transmitidas pelos meios de 

comunicação; e (3) a práxis com as mídias digitais. 

Assim, compreende-se que a Educação Crítica para as Mídias, a ser implantada nas 

escolas do século XXI, garante a possibilidade da héxis educativa (SODRÉ, 2012a) frente à 

ideologia de consumo que se apregoa socialmente. Tal crença, todavia, requer uma formação 

dos agentes envolvidos criticamente no processo de ensino-aprendizagem e, ainda, a 

reformulação do que se pensa sobre Educação na contemporaneidade. Em suma, precisamos 

repensar a escola como um espaço em que o sujeito social vá além da prática utilitarista da 

tecnologia e se torne um sujeito da ação – utilizando as mídias digitais com uma finalidade 

transformadora dentro de seus cotidianos. Tal compreensão se coloca pela impossibilidade de 

se pensar o cotidiano escolar sem a presença das tecnologias advindas dos múltiplos 
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cotidianos que se colocam para além dos muros das escolas: quantos não são os jovens que 

chegam trocando mensagens por aplicativos e posando para selfies enquanto as aulas não 

começam? E os grupos de educadores nos mesmos aplicativos que são usados para transmitir 

recados de maneira imediata e para avisos sobre atrasos? E quantas não são as escolas que 

recebem as portarias e comunicados via e-mail? Contudo, quais são as reflexões desses 

sujeitos no uso cotidiano (um dos objetivos da pesquisa) e, ainda, sobre cada aplicativo 

baixado para seus smartphones?
11

. 

Portanto, ao nos debruçarmos sobre o termo “mídias digitais”, fica implícito nossas 

inquietações de cunho reflexivo e político – ao contrário do que acontece quando 

mencionamos “tecnologia”. Deste modo, não há como negar que ocorre uma invasão da 

prática utilitária da tecnologia dentro do ambiente escolar. Baseando-nos em Heller (2016) e 

Kosik (1976), devemos problematizar a naturalidade das ações para afastar o fenômeno da 

coisa em si e alcançar a essência que não é posta direta e imediatamente à nossa 

cognoscência
12

. Logo, pensar a utilização da tecnologia, sob a perspectiva das mídias digitais, 

requer a Educação e a Comunicação caminhando juntas aos conceitos de Paulo Freire (1967; 

2011; 2015) para tomarmos posse do conhecimento e nos tornarmos agentes ativos na 

sociedade. 

Assim, ao buscarmos a compreensão e a reflexão dialética sobre os diversos processos 

naturalizados no dia a dia, é possível, então, reconhecermos as estruturas de poder e 

alcançarmos o conhecimento que diferencia a aparência midiatizada e fetichizada do mundo 

real. Ou seja, com uma Educação Crítica para as Mídias, podemos romper com os “[...] 

espetáculos sedutores [que] fascinam os ingênuos e a sociedade de consumo, [que envolve a] 

semiótica de um mundo novo de entretenimento, informação e consumo, que influencia 

profundamente o pensamento e a ação” (KELLNER, 2004, p. 11).  

                                                 
11

  Cabe exemplo do começo de 2018 quando o aplicativo FaceApp coletou diversos dados dos usuários que 

clicaram no teste para saber a aparência que teriam caso fossem do sexo oposto. Cf. 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2018/02/20/interna_tecnologia,661134/por-

que-evitar-o-teste-do-facebook-que-muda-foto-para-genero-oposto.shtml>. Acesso em: 26 fev. 2018. 

12
  Para Kosik (1976), a “coisa em si” não se manifesta imediatamente ao homem. A compreensão, dessa forma, 

fica fragmentada por sua vinculação utilitarista e pautada no senso comum. Portanto, cabe ao processo de 

reflexão a revelação da “essência” e, por conseguinte, a estrutura oculta até então. Para o autor, os fenômenos 

se manifestam dessa forma por operarem na práxis humana. Desta forma, acabam por ser naturalizados e 

retroalimentando o senso comum, servindo ao controle hegemônico da sociedade.  
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Engajamento científico: qual teu lado? 

Todo juízo referente à sociedade é um juízo de valor, na medida em que se 

apresenta no interior de uma teoria, de uma concepção de mundo. Isso não 

quer dizer que seja subjetivo, já que os próprios valores sociais são fatos 

ontológicos. Quanto maior for o número de juízos de fato (de fato na 

realidade e na realidade) iluminados por uma teoria, quanto mais claramente 

ela revelar qual é o caminho de explicitação do valor e quais são os 

obstáculos que se opõem a seu desenvolvimento, tanto mais verdadeira e 

objetiva será tal teoria. O conhecimento e a tomada de posição não são aqui 

duas entidades diferentes, mas dois aspectos distintos de uma mesma 

manifestação de valor [...] na medida em que se apresente no interior de uma 

teoria, de uma concepção de mundo (HELLER, 2016, p. 30) 

A pesquisa obteve avaliação favorável do Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense (CEP/CONEP), cujo parecer consubstanciado, emitido pela 

Plataforma Brasil, obteve o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº 

07016917.6.0000.5243
13

. 

A dissertação parte, ainda, de alguns pontos fundamentais: primeiramente, como já 

mencionado, sou educador de História e comunicólogo. Desse modo pondero, enquanto 

educador, sobre como formar os educandos para que possam desenvolver um olhar crítico 

frente às mídias digitais e aos meios de comunicação. O contato face a face é permeado de 

expressões e materiais diversos que não vejo no trabalho de meus companheiros de 

magistério. Muitos educadores, em especial das redes públicas, acabam por desqualificar os 

jovens como sujeitos e os colocam no estereótipo de bandido em formação. Quando proponho 

trabalhos com celulares e WhatsApp, por exemplo, sou alvo de comentários diversos que 

podem ser sintetizados com os famosos “tem de copiar no caderno e entregar a cartolina” e 

“tem de usar as tecnologias mesmo, pois é o que eles gostam”. Diante desta trajetória e 

posicionamento crítico, adquirido na formação acadêmica, utilizo de noticiários e jornais 

impressos para trabalhar com a História e percebo avanços com uma turma que acompanhava 

desde o sexto ano do Ensino Fundamental. Fica, então, a compreensão de que é possível. 

Minha trajetória enquanto comunicólogo me reservou o espaço da reflexão. Sempre 

fui questionador sobre como os jovens estudantes de Comunicação idolatram o mercado de 

trabalho – especialmente o Grupo Globo – como o local a ser conquistado por merecedores. 

Portanto, debrucei-me sobre teorias e maneiras de pensar a Comunicação e descobri a 

conexão entre minhas duas formações.  

                                                 
13

 Anexo XIV 
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A partir deste momento, considerei diversas possibilidades para construir um 

arcabouço que permitisse o desenvolvimento de uma pesquisa para que os educadores 

pudessem colocar outras lentes para analisar, criticar, intervir e transformar o mundo no qual 

vivem. Assim, a Pesquisa Participante (PERUZZO, 2003; BRANDÃO, BORGES, 2007) 

fornece a possibilidade de preencher as lacunas dos discursos dos educadores obtidos pelas 

entrevistas realizadas e, com isso, estabelecer um pano de fundo para os cotidianos escolares a 

serem analisados na pesquisa.  

Nessa jornada incomum, o Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da 

Universidade Federal Fluminense oferece formação teórico-metodológica para que eu me 

debruce sobre como os educadores constroem suas identidades nessa realidade frenética que é 

a de lidar com múltiplas informações que se apresentam de forma simultânea e constante, via 

redes sociais e outros espaços midiáticos. Mais: entender como estes profissionais lidam com 

a avalanche informacional, exponencialmente ampliada pela Internet, e, também, o papel da 

escola nesse processo de construção de conhecimentos. Portanto, a opção pela linha 

'Linguagens, representações e produção de sentidos' se faz pela análise dos discursos 

existentes sobre a maneira de se educar os jovens para esse cotidiano marcado pela 

instabilidade informacional e esfacelamento da esfera púbica. 

Em síntese, e de maneira geral, a partir de minha dupla identidade nesse processo, o 

texto dissertativo se apresenta com algumas variáveis quanto à pessoa do discurso: sempre 

que for relatada uma experiência pessoal de vivência ou mesmo de observação, será vista a 

primeira pessoa do singular. Quando um processo analítico for expresso, a primeira pessoa do 

plural se fará notar. Ao tratarmos da pesquisa em si, a terceira pessoa do singular será 

utilizada. Acreditamos, assim, que tal diferenciação e explicação permitam construir uma 

melhor compreensão do processo de pesquisa. 

“E qual caminho seguir?” 

Desde as inquietações iniciais, identifiquei que muitos seriam os caminhos possíveis 

para a pesquisa. Contudo, como minha carreira profissional como educador da Rede Estadual 

é uma marca determinante em minha trajetória acadêmica, meus cotidianos escolares são um 

combustível para a definição de meu objeto e meu recorte da pesquisa. 

Esta pesquisa tem por objeto, então, o conjunto das práticas docentes de 

educadores da Rede Estadual do estado do Rio de Janeiro, focalizando os casos da 

Escola A, localizada na Região Metropolitana, da Escola B e da Escola C, localizadas no 
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Norte Fluminense; práticas essas mediadas por mídias digitais que estão postas na 

sociedade e na reflexão sobre seu uso. 

As escolas foram escolhidas como representativas por duas razões, sendo elas: (1) o 

não uso evidenciado de mídias digitais por educadores na elaboração de suas aulas; e (2) 

minha inserção enquanto docente na Rede Estadual e no locus do estudo, o que facilita meu 

acesso aos educadores e permite uma aproximação maior do cotidiano de observação. 

O problema da pesquisa reside em considerar quais são as mudanças nos costumes 

e comportamentos, a partir da inserção das mídias digitais, no cotidiano escolar, a partir 

da Hipótese (H) de que as escolas contemporâneas não atendem ao paradigma da escola 

do século XXI (BANNELL, DUARTE et al, 2016; SOARES, I., 2000), por que não 

fornecem elementos de cooperação, de interação e de formação para o uso e a leitura 

crítica das mídias digitais. 

O Objetivo Geral (OG), assim, busca compreender quais são as mudanças nos 

costumes e comportamentos no cotidiano escolar, a partir da inserção das mídias 

digitais, com foco no paradigma da escola do século XXI, em especial no que se refere à 

formação para a reflexão crítica do educando
14

. Em especial, tenho interesse em entender 

como o pensamento crítico pode se vincular à práxis existente no uso das mídias digitais 

frente à visão dos educadores entrevistados de que o educando piorou com o desenvolvimento 

e popularização das tecnologias. 

Em função da dificuldade em perceber o pensamento crítico, no que concerne ao uso 

das mídias digitais na prática docente, foram elencados como Objetivos Específicos (OE): 

(1) analisar as potencialidades e as limitações da utilização das mídias digitais propostas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN), pelos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, e pela Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) nas práticas dos educadores; (2) compreender as 

possibilidades da Educação  para as Mídias no cotidiano escolar para uma formação 

crítica; (3) avaliar como as práticas que se preocupam com a reflexão crítica a partir do 

uso das mídias digitais se inserem no cotidiano escolar; (4) entender e classificar quais 

são as práticas dos educadores com uso de mídias digitais a partir de sua experiência no 

cotidiano escolar, em especial as que promovem a reflexão crítica dos alunos; (5) 

                                                 
14

  A pesquisa se propõe a compreender a inserção das mídias digitais e a prática docente. Compreender os usos 

ou proposições por parte dos educandos seria um outro projeto de pesquisa a ser desenvolvido. 
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relacionar a prática dos educadores no cotidiano escolar, no que se refere à utilização 

das mídias digitais, com a gestão pedagógica.  

A prática docente, no que se refere ao uso das mídias digitais, é o centro da observação 

dessa pesquisa. A ação de vivenciar a realidade cotidiana, portanto, contribui para perceber 

discursos engajados que mantém a dinâmica do educador herói ou mesmo que sirva de 

desânimo aos novos profissionais que ingressam na carreira, tal qual aconteceu comigo. 

Diante disso, a realidade dinâmica tem variações e o fato de eu estar inserido no cotidiano 

escolar da Rede Estadual pode contribuir a perceber e sinalizar as situações observadas no 

corpo do texto. 

Diante da proposta de pesquisa, esclareço que apesar de focar na prática docente, o 

centro da pesquisa está na compreensão da utilização crítica ou não das mídias digitais pelos 

educadores. Assim, essa pesquisa não visa inibir o seu uso nas escolas. Como já dito 

anteriormente, utilizo diversos materiais e práticas tidas como educomunicativas em meu 

cotidiano – assim como alguns dos educadores entrevistados. Entretanto, saliento apenas que 

nem sempre a sua utilização é necessária ou mesmo desejável. Em síntese, pretendo investigar 

como o uso é percebido pelos educadores e, também, indicar uma possibilidade de reflexão 

crítica da realidade posta cotidianamente de forma midiatizada. 

Resumidamente, apresentamos os capítulos que compõem minha dissertação. A 

presente Introdução explica as motivações e as linhas gerais do tema da pesquisa, assim como 

os objetivos e hipóteses que permeiam as práticas docentes no uso das mídias digitais. 

No segundo capítulo –“O tempo passa e um dia a gente aprende” –, procuramos, 

então, analisar as potencialidades e as limitações da utilização das mídias digitais propostas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996) e suas 

medidas regulamentadoras, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica 

(DCN) (BRASIL, 2013), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) e, 

atualmente, de forma preliminar, pela proposta da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

(BRASIL, 2017) para debatermos o primeiro Objetivo Específico (OE1). Isto dito, 

procuramos analisar, a partir do uso das mídias digitais na reflexão crítica, como o cotidiano 

escolar se apresenta. 

No terceiro capítulo – “De tanto brincar com fogo, que venha o fogo então” -, 

buscaremos compreender as possibilidades da Educação Crítica para as Mídias no cotidiano 

escolar para uma formação crítica e avaliaremos como as práticas que se preocupam com a 

reflexão crítica a partir do uso das mídias digitais se inserem no cotidiano escolar, alinhando-

se, portanto, ao OE2. Ocorre, atualmente, uma convergência entre os veículos midiáticos 
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produtores de conteúdo que acabam por ganhar força por também transmitirem as 

informações sobre os mais variados assuntos. Portanto, os jovens vivem em uma sociedade 

em que a maneira pela qual entendemos a informação, o conhecimento e, essencialmente, a 

comunicação, foram alteradas. Aqui debateremos o papel da Educação Crítica para as Mídias 

na promoção da reflexão crítica por possibilitar a formação para a utilização das mídias 

digitais e oferecer a base para o desenvolvimento humano e cidadão.  

No quarto capítulo – “Vivendo e aprendendo a jogar”: abordagens metodológicas 

–, apresentamos a metodologia utilizada para a análise dos dados obtidos pelas entrevistas 

com educadores da Rede Estadual do Rio de Janeiro em três escolas, que se intercruzam e 

formam o arcabouço teórico-prático da dissertação. Descrevemos, portanto, as ferramentas de 

pesquisa utilizadas e os procedimentos metodológicos adotados, a saber, em síntese: Análise 

Documental das normativas; Revisão Bibliográfica; Pesquisa Participante (BRANDÃO; 

BORGES, 2007; PERUZZO, 2003); Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) de entrevistas 

semiestruturadas (LAVILLE; DIONNE, 1999; LAKATOS; MARCONI, 2003). 

No quinto capítulo – Chão de fábrica: “encontro abrigo no peito de meu traidor – 

buscamos, inicialmente, validar ou refutar a Hipótese (H) da pesquisa, tendo por base os 

dados obtidos pelas metodologias expostas no capítulo anterior, como forma de permitir o 

aprofundamento do olhar sobre a utilização das mídias digitais na prática docente. Assim, a 

estrutura deste capítulo se orienta por apresentar um olhar introdutório sobre os cotidianos 

observados para, a partir destas informações, aprofundar o olhar para as particularidades em 

cada escola. Tendo cumprido este processo de organização, procuramos debater, ao fim, as 

comparações entre os cotidianos a partir dos dados coletados.  

No sexto capítulo – Entre o elixir e o unguento: “mas que sujeito chato sou eu que 

não acha nada engraçado” – procuramos compreender os artifícios das tecnologias a partir 

da imagem do elixir descrita por Ramon García (2012) e, com isso, alcançar os Objetivos 

Específicos OE3, OE4 e OE5 para, ao fim, debater o OG da pesquisa a partir dos dados 

obtidos durante o processo de pesquisa. 

“Invadir, pilhar, tomar o que é nosso”: Considerações Finais, é o momento em que 

realizamos um panorama geral da pesquisa e buscamos apresentar nossas contribuições para o 

campo em análise e encaminhamentos possíveis desse estudo para a interface da 

Comunicação com a Educação.  

Boa leitura. 

  



CAPÍTULO 2 - “O TEMPO PASSA E UM DIA A GENTE APRENDE”
15

 

O respeito aos educandos não pode fundar-se no escamoteamento da verdade 

– a da politicidade da educação e na afirmação de uma mentira: a sua 

neutralidade. (FREIRE, 2014, p. 44) 

Como educador, atuando na rede estadual do Rio de Janeiro há mais de oito anos, 

acompanho o desgaste de colegas em uma disputa diária com o uso dos celulares pelos 

educandos em atividades paralelas à aula. Essa realidade atropela quaisquer planos por parte 

do educador, já que o celular é considerado como o principal meio de acesso à Internet por 

94% dos jovens entre 15 e 17 anos (NIC.BR/CETIC.BR, 2017) em um país com 7,2% (11,8 

milhões de pessoas com mais de 15 anos de idade) de analfabetos (IBGE, 2016). Atualizando 

o que escreveram Paulo Freire e Sérgio Guimarães (2011), por quais motivos a escola não 

pode pedir a ajuda às mídias digitais.
 
Seria possível, se considerarmos o ciberespaço como um 

dos locais da presença dos jovens e da escola ou como uma potência de transformação. 

Como defendem José Anderson Santos Cruz e José Luís Bizelli (2016, p. 339), “[...] o 

avanço da internet, a implantação do sinal digital e a mudança da TV analógica para o digital 

– com acesso à internet propiciado pela convergência tecnológica – exigem uma educação que 

introduza e promova o uso tecnológico”. Na mesma interpretação, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental (1998), em sua quinta parte, versam sobre a importância 

dos recursos tecnológicos no cotidiano e salientam que, 

[...] a sociedade, de modo geral, está constantemente se beneficiando dos 

progressos da tecnologia sem, muitas vezes, ter consciência disso. Ler um 

jornal, uma revista ou um livro, assistir à programação de televisão, utilizar o 

telefone; tomar um refrigerante, pagar uma conta no banco, fazer compras no 

supermercado, viajar de ônibus, trem ou avião são usos da tecnologia que 

fazem parte do cotidiano. (Ibid., p. 135) 

Porém, precisamos compreender que, ao permitir a entrada das tecnologias, uma série 

de discursos e práticas vem em paralelo com o interesse de abrir novos mercados e de formar 

mão de obra já que,  

[...] no Brasil, 51,0% da população de 25 anos ou mais de idade [seleção pela 

compreensão de que já poderia ter concluído a escolarização] estava 

concentrada nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou 

equivalente; 26,3% tinham o ensino médio completo ou equivalente; e 

15,3%, o ensino superior. (IBGE, 2016, p. 2) 

                                                 
15

  A utilização do trecho da música “Senhor do tempo”, composta por Heitor Gomes e Chorão, apresenta-se 

pelo viés de pensar a vida cotidiana para, ao fim, propor formas de se transformar a realidade. 
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O capítulo procura, então, analisar as potencialidades e as limitações da utilização das 

mídias digitais propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

(BRASIL, 1996) e suas medidas regulamentadoras, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica (DCN) (BRASIL, 2013), pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(BRASIL, 1998) e, atualmente, de forma preliminar, pela proposta da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) (BRASIL, 2017). Isto dito, o texto procura analisar se um posicionamento 

desinteressado dos jovens, a partir da interpretação dos educadores, ocorre tanto pela falta de 

estrutura física que dê suporte à prática docente quanto pela falta de conexão entre o cotidiano 

escolar e a sociedade – no que se traduz em uma educação conteudista e orientada ao 

consumo, como Mujica sintetiza em entrevista (BAHIANA, 2018). 

Temos muita gente com fome, sem abrigo ou com casas miseráveis, e 

conseguimos, até certo ponto, ajudar essa gente a se tornar bons 

consumidores. Mas não conseguimos transformá-los em cidadãos - os 

processos são lentos demais, é mais fácil resolver de imediato o problema da 

(falta de) comida, porque é algo que fala de imediato à nossa consciência. 

Mas não conseguimos cortar a imensa dependência que temos deste mundo 

atual que se expande cada vez mais. Queremos consumir como o primeiro 

mundo enquanto ainda não resolvemos nossos problemas mais básicos. Isso 

resulta na criação de condições brutais de vida. 

Desta forma, o capítulo discute a naturalização de um discurso exemplificado pelo 

pensamento de Sheila Roppel e Ademir Mendes (2017, p. 29), que afirmam que “não se pode 

mais pensar em ensinar com aulas tradicionais, expositivas e cansativas. [Pois, ...] a maneira 

clássica de lecionar não cabe mais nas novas gerações de estudantes” [grifo do autor] – 

proposição que caminha em paralelo ao argumentado por Cruz e Bizelli (2016). 

Tais ressalvas partem da compreensão dos interesses empresariais na Educação, 

conforme Carlos Rodrigues Brandão (1985, p. 30) sinaliza, ao tratar da formação de uma 

escola pública vinculada aos “interesses e pressões dos setores urbanizados da população 

brasileira”. Portanto, ao compreendermos os interesses velados em certas práticas e discursos, 

podemos perceber as ressalvas que os PCN (BRASIL, 1998) levantam na década de 1990. 

Ao mesmo tempo que a tecnologia contribui para aproximar as diferentes 

culturas, aumentando as possibilidades de comunicação, ela também gera a 

centralização na produção do conhecimento e do capital, pois o acesso ao 

mundo da tecnologia e informação ainda é restrito a uma parcela da 

população planetária. Há uma grande distância entre os indivíduos que 

dominam a tecnologia, os que são apenas consumidores e os que não têm 

condições nem de consumir, pois não têm acesso às novas tecnologias da 

informação e comunicação. Ter informação não significa ter conhecimento. 

Se, por um lado, o conhecimento depende de informação, por outro, a 
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informação por si não produz novas formas de representação e compreensão 

da realidade. (BRASIL, 1998, p. 136) [grifo do autor] 

Assim, ao observamos o exposto nos PCN, percebemos a necessidade de se refletir 

sobre os usos da tecnologia no cotidiano escolar e, por conseguinte, a formulação de uma 

educação que produza conhecimento e transforme a realidade. Sustentam nossa discussão os 

seguintes pontos: (1) a proposta da dialogia (FREIRE, 1967), na medida em que propõe uma 

relação de aprendizagem pautada em desfazer a construção defasada que orienta a escola para 

o mercado de trabalho – discussão análoga ao que Selma Pimenta e Umberto Pinto (2013) 

defendem sobre o papel da escola pública – e, também, a visão soberba que coloca o educador 

como possuidor dos saberes a se transmitir; (2) a distinção entre cotidiano e rotina escolar, a 

partir de autores como Agnes Heller (2016) e Karel Kosik (1976), que problematizam o 

conceito de cotidiano em uma perspectiva de que é necessária uma reflexão crítica acerca da 

realidade posta diariamente para sua superação; (3) a Cultura da Mídia, a partir e Douglas 

Kellner (2001), no sentido que o autor questiona a superficialidade posta diariamente através 

dos veículos midiáticos e, ainda; (4) os interesses hegemônicos que operam através das mídias 

na elaboração das políticas públicas, a partir de Dênis de Moraes (2009; 2010), e vinculados 

aos grupos de empresários interessados na reforma educacional (MARTINS, E., 2016; 

SAVIANI, 2016). 

A partir dessa compreensão, a escola sobrevive, na contemporaneidade, como que com 

o dilema de Sophie Zawistowska
16

. Os educandos estão inseridos
17

 na cultura digital e podem 

utilizar deste ambiente virtual para enriquecer a experiência escolar, contudo, a estrutura 

física, o despreparo/desvalorização dos profissionais e a estrutura de poder econômico que 

tomam os projetos educacionais (MARTINS, E., 2016; SAVIANI, 2013; Id., 2016) são 

pontos limitadores do alcance de um projeto educativo possibilitado pelas mídias digitais 

através da reflexão crítica. Os vídeos postados em canais no YouTube ou em páginas do 

Facebook poderiam ser utilizados pelos educadores caso a estrutura das escolas possibilitasse 

tal ação. Mais: qual não seria o alcance das disciplinas das Ciências Humanas com os filmes 

                                                 
16

  Sophie é uma personagem de William Clark Styron (2010) que, ao ser presa por tropas nazistas por 

contrabando de presunto, precisa escolher qual de seus filhos seria morto para que o outro sobrevivesse. A 

questão foi posta pelo soldado e a recusa de Sophie levaria à morte de ambos. Por critérios físicos e por 

acreditar que teria mais chances de sobreviver, o menino é escolhido para sobreviver, contudo, ela nunca 

mais o viu. 

17
  A pesquisa TIC Kids, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), através do Centro 

Regional de Estudos para o desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), indica que 82% da 

população entre 09 e 17 anos utiliza a Internet. Sendo 97% desse quantitativo por meio de aparelho celular. 

Cf. <http://cetic.br/pesquisa/kids-online/>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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armazenados no Netflix disponíveis para múltiplas interpretações dos conteúdos?
18

 Como 

garantir aos educandos, então, a chance de ampliarem o alcance de seu conhecimento já 

adquirido pela prática cotidiana se faltam condições básicas para o funcionamento escolar? 

Considerando as limitações físicas, rotineiramente, opta-se pela preservação do que ainda 

resta de estrutura funcional arraigada ao modelo bancário (FREIRE, 2015) e sem diálogo (Id., 

1967) como forma de domesticar os educandos. 

Desse modo, utilizam-se rotineiramente as tecnologias como um meio para gerar uma 

escola atrativa, diferente, inovadora e “moderna” – conforme Roppel e Mendes (2017) 

pensam, ao associar a inovação no processo de ensinar com o despertar dos jovens aos novos 

saberes. Porém, utilizando-nos do próprio texto dos PCN (BRASIL, 1998), percebemos que a 

inserção de tecnologias per si não resulta em uma melhoria da educação, já que, 

[...] do ponto de vista econômico e político, basta analisar a história da 

humanidade para constatar como o domínio tecnológico e, 

consequentemente, o desenvolvimento sempre estiveram associados ao 

poder. As novas tecnologias da informação são decisivas no 

desenvolvimento de qualquer país. [...] Do ponto de vista social, as pessoas 

que não têm acesso a esses meios ficam sem condições de plena participação 

no mundo atual, o que acentua ainda mais as desigualdades já existentes. 

(BRASIL, 1998, p. 137) 

Em síntese, precisamos repensar a escola como um espaço em que o sujeito vá além da 

prática utilitarista da tecnologia e, deste modo, torne-se um sujeito da ação
19

 – utilizando as 

mídias digitais, portanto, com uma finalidade que não se encerra em si mesma dentro de seu 

cotidiano. Ou seja, assume-se, aqui, a necessidade desta pauta como política pública para 

romper com o senso comum que exige tecnologia como solução de todos os problemas para 

formar,  

[...] cidadãos críticos e reflexivos, que possam exercer sua cidadania 

ajudando na construção de uma sociedade mais justa, fazendo surgir uma 

nova consciência individual e coletiva que tenha a cooperação, a 

solidariedade, a tolerância e a igualdade como pilares. (Ibid., p. 138) 

                                                 
18

  Aqui cabe refletir sobre a utilização do audiovisual dentro do cotidiano escolar. Como sintetiza Danielle 

Divardin (2016, p. 211), a “pedagogia transmissiva” pensa o audiovisual como um ponto de apoio, de 

exemplo, à prática docente. Nesse sentido, a aprendizagem linear limita outras formas de aprendizado que 

poderiam ser potencializadas a partir de uma reflexão do educador envolvido na atividade. 

19
  Os PCN (1998, p. 139) afirmam que “o maior problema não diz respeito à falta de acesso a informações ou às 

próprias tecnologias que permitem o acesso, e sim à pouca capacidade crítica e procedimental para lidar com 

a variedade e quantidade de informações e recursos tecnológicos. [...] Ou seja, aprender a localizar, 

selecionar, julgar a pertinência, procedência, utilidade, assim como capacidade para criar e comunicar-se por 

esses meios. A escola tem importante papel a cumprir na sociedade, ensinando os alunos a se relecionar de 

maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que têm acesso no seu cotidiano. 
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O espetáculo das tecnologias 

Diante do exposto nas páginas anteriores, consideremos em uma história. O educador 

chega à escola e ouve em bom tom que a mudança chegou. Pensa em todos os pais de alunos 

que devem ter conseguido trabalho digno
20

; pensa no salário dos terceirizados terem sido 

pagos
21

; pensa que a quadra de esportes agora passará a ter a estrutura para a prática de todas 

as modalidades de desportos
22

; pensa que o seu salário, congelado há mais de cinco anos sem 

reajuste ou aumento vai propiciar menos turmas para trabalhar. Pensou em todas as 

possibilidades efetivas de se transformar o cotidiano escolar, mas não se deu conta que a 

mudança é o tablet
23

 entregue pela Secretaria de Educação. 

A história contada acima em forma de exemplo pode parecer desprendida do capítulo 

como um todo, mas precisamos reconhecer que o senso comum acredita que a simples 

inserção de um aparelho tecnológico é capaz de revolucionar o sistema educacional repleto de 

problemas de diversas origens. Apoiando-nos nas leituras de Noéli Correia de Melo Sobrinho 

(2003, p. 19), sobre a pedagogia de Nietzsche, precisamos ir “contra o utilitarismo que faz da 

cultura um modo de ganhar dinheiro atendendo as demandas dos interesses dominantes”. Tal 

crença permanece pela, 

[...] astúcia das ideologias tecninisctas [que] consiste geralmente na tentativa 

de deixar visível apenas o aspecto técnico do dispositivo midiático, da 

‘prótese’, ocultando a sua dimensão societal comprometida com uma forma 

específica de hegemonia, onde a articulação entre democracia e mercadoria é 

parte vital de estratégias corporativas. (SODRÉ, 2012a, p. 22) 

Deste modo, as mídias precisam ser pensadas em sua complexidade. Em primeiro 

momento, a partir de seu poder comparável à prática pedagógica e às instituições sociais 

                                                 
20

  Com a “crise” do sistema capitalista, ocorre o aumento do desemprego e, em uma relação simétrica, a 

transferência dos estudantes das escolas privadas para a rede pública sem que ocorra a mudança de 

mentalidade que considera o particular melhor que o público. Como exemplificação, Cf. 

<https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/cresce-a-procura-nas-redes-municipal-e-estadual-do-rj-por-

alunos-de-escolas-particulares.ghtml>. Acesso em: 11 fev. 2018. 

21
  Como exemplificação, cito o atraso de pagamentos dos servidores do Governo do Estado do Rio de Janeiro. 

Cf. <https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/terceirizados-da-faetec-estao-ha-3-meses-sem-receber-

salario-e-beneficios.ghtml>. Acesso em: 11 fev. 2018. 

22
  Cf. <https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/seis-em-dez-escolas-publicas-do-brasil-nao-tem-quadras-

para-atividade-fisica-19871349>. Acesso em: 11 fev. 2018. 

23
  Conforme consta no site da SEEDUC, os “vão entrar de vez na era da tecnologia do século XXI”. Disponível 

em: <http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1532476>. Acesso em: 10 mar. 2018. 

https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/cresce-a-procura-nas-redes-municipal-e-estadual-do-rj-por-alunos-de-escolas-particulares.ghtml
https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/cresce-a-procura-nas-redes-municipal-e-estadual-do-rj-por-alunos-de-escolas-particulares.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/terceirizados-da-faetec-estao-ha-3-meses-sem-receber-salario-e-beneficios.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/terceirizados-da-faetec-estao-ha-3-meses-sem-receber-salario-e-beneficios.ghtml
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/seis-em-dez-escolas-publicas-do-brasil-nao-tem-quadras-para-atividade-fisica-19871349
https://oglobo.globo.com/sociedade/educacao/seis-em-dez-escolas-publicas-do-brasil-nao-tem-quadras-para-atividade-fisica-19871349
http://www.rj.gov.br/web/imprensa/exibeconteudo?article-id=1532476
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(SETTON, 2015), precisamos pensar que são produzidas por hegemonias
24

 que aceleram as 

formas midiatizadoras em nome da manutenção de estruturas de poder vigentes para 

massificar informações ou condutas. Noutra perspectiva, salientamos o conhecimento de 

pesquisas que, baseadas na literatura de Nestor Garcia-Canclini (1995), tendem a ver o 

aspecto positivo do consumo na sociedade por se apoiarem na relação entre indivíduos em um 

regime de colaboração – que contraria o exposto por Mujica (BAHIENSE, 2018) e analisado 

por Bauman (2008). Como exemplo do pensamento de Canclini (1995), Dayse Araújo, 

Rosana Barreto e Felipe Mello (2016, p. 145) apontam que o consumo é confundido com o 

consumismo por ser “compreendido como uma prática compulsiva e incessante de compra de 

futilidades e inutilidades realizada por um sujeito alienado e dominado por suas paixões; 

predisposto a sucumbir a todo instante aos imperativos da propaganda e do marketing”. Para 

os autores, “a cidadania no mundo contemporâneo não deve ser compreendida como somente 

os direitos básicos tradicionais reconhecidos pelo Estado, mas deve incluir o direito de todos 

ao acesso aos bens de consumo” (Ibid., p. 147). 

Em posição epistêmica contrária, no que se refere ao consumo sem reflexão, 

compreendemos que, no mundo digital no qual vivemos, solicitamos e consumimos as 

notícias a cada segundo, sendo o que nos faz não perder de vista a tela dos smartphones – 

anualmente trocados pelo avanço das tecnologias - e nos torna espectadores da realidade. 

Assim sendo, a “síndrome consumista” (BAUMAN, 2008) acaba por nos impregnar pelos 

imediatismos, como o da reforma educacional que precisaríamos, pois, 

[...] a prática gerencial de provocar uma atmosfera de urgência [...] é cada 

vez mais reconhecida como um método bastante eficaz, e preferido por 

muitos executivos, de persuadir os gerenciados a aceitarem placidamente até 

mesmo as mudanças mais drásticas que atingem no âmago suas ambições e 

expectativas. (Ibid., p. 124) 

O cotidiano dos educandos, portanto, precisa ser inserido nas práticas dos educadores 

(FREIRE, 2011; KAPLUN, 2011; Id., 2014) e, na mesma medida, a reflexão sobre a produção 

e consumo midiáticos precisa alcançar as salas de aula – como defendem os PCN (BRASIL, 

1998) – para que se possa identificar que tudo o que existe é fruto de trabalho humano em 

diversos níveis de produção e exploração. Desta forma, poderíamos romper ou, no mínimo, 

limitar a midiatização enquanto, 

                                                 
24

  A partir da leitura de Setton (2015, p. 72), compreendemos que “a hegemonia ou poder de uma cultura é fruto 

de um campo de batalha entre muitos atores e suas variadas culturas. Para ele [Martín-Barbero], o poder das 

mídias estaria então na sua capacidade de definir símbolos culturais para a sociedade”. 
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[...] uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a reboque de 

organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de interação [...] 

caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica da 

realidade sensível. (SODRÉ, 2012a, p. 21) 

Nesta compreensão, como salienta Umberto Pinto (2013), sobre a evolução 

tecnológica, divergindo do apontado por Araújo, Barreto e Mello (2016) e Canclini (1995), o 

processo de midiatização
25

 tende a ocultar a produção do trabalho humano e o desumaniza a 

ponto de fortalecer o processo de reificação
26

 para todas as esferas das relações face a face. 

Diante desse contexto, devemos “recuperar o debate ideológico nestes tempos de hegemonia 

do pensamento neoliberal” (PINTO, 2013, p. 37); e precisamos considerar que os meios de 

comunicação e sua utilização nas escolas são decisões políticas – tal qual seu não uso ou, 

ainda, o discurso sobre a utilização deles a partir de grupos hegemônicos. Como escrevem 

Freire e Guimarães (2011, p. 104), 

[...] falta também, muitas vezes, a nós, professores, uma atitude mais 

compatível com a nossa realidade, que é a de primeiro procurar aproveitar os 

meios simples que temos [...] e, a partir do momento em que nós estivermos 

conseguindo desenvolver, já artesanalmente, o conhecimento e o 

envolvimento das pessoas, aí poderemos também partir para os recursos 

industriais. 

Assim, é necessário a nós, educadores, perceber como são utilizadas as mídias digitais 

em nossos cotidianos para, posteriormente, criar mecanismos de inserção em nossas práticas 

docentes. Por conta deste cenário, “[...] é que seria interessante enfatizar: o problema não está 

apenas em trazer os meios de comunicação para dentro das escolas, mas em saber quem eles 

estão servindo” (Ibid., p. 122) – ou seja, não poderíamos nos alinhar integralmente às 

interpretações de Canclini (1995), por exemplo, já que nos orientamos pela compreensão de 

que a prática dos educadores deveria se pautar em analisar; propiciar a possibilidade de 

reflexão; utilizar a produção midiática como trampolim para a compreensão das desigualdades 

sociais postas como naturalizadas; e possibilitar a formação cidadã dos estudantes e de si 

próprios como interventores na vida pública
27

. 

                                                 
25

  A midiatização vai além e, como aponta Muniz Sodré (2012, p. 34), propicia a despolitização midiática ou 

tecnológica.  

26
  Forma de alienação do modo de produção capitalista que, em linhas gerais, é a coisificação das relações 

sociais através da mercantilização dos relacionamentos. 

27
  Zygmunt Bauman (2001) nos coloca, atualmente, como usuários/consumidores que desejamos ser servidos 

enquanto indivíduos e que não nos importamos com os outros. Esta situação impede de nos sentirmos 

realizados por não termos condições de alcançar a nossa condição humana (coletiva). Deste modo, a partir 
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Acreditamos, portanto, que poderíamos encontrar nas práticas citadas o caminho para 

a garantia de uma autonomia pedagógica capaz de compreender que 

[...] a aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional baseado na 

recepção e na memorização de informações. [Assim,] a tecnologia para 

enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de 

conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de 

alunos e professores. [...] É fundamental [, portanto,] que a utilização dos 

recursos tecnológicos seja amplamente discutida e elaborada conjuntamente 

com a comunidade escolar, ou seja, que não fique restrita às decisões e 

recomendações de outros. (BRASIL, 1998, p. 140) 

Assim sendo, ao reconhecermos os nossos dilemas enquanto educadores, estaremos 

abertos a compreender que a escola, espaço de ensinar-aprender, precisa ser recuperada em 

sua essência “transgressora” (BRASIL, 2013, p. 25). Deste modo, romper com a 

automatização do “ethos midiatizado” (SODRÉ, 2012a) que nos imputa o viés utilitário e 

superficial das tecnologias em concomitância com a “aceleração da expansão do capital” 

(Ibid., p. 11) se coloca pelo reconhecimento daqueles a quem servem os meios de 

comunicação. Em outras palavras, como Nora Krawczyk (MATUOKA, 2017) sintetiza em 

entrevista para o Centro de Referências em Educação Integral
28

, 

[...] a escola vem se transformando em espaço mercadológico, em que as 

fundações podem vender projetos, materiais didáticos, consultorias, com 

valores viscerais do capitalismo, como o empreendedorismo, a 

competitividade, o resgate do individualismo em lugar das mudanças por 

meio do coletivo, do pragmatismo em lugar da promoção do pensamento 

crítico. E não é um processo restrito ao Brasil, mas global. 

Para os grupos detentores da hegemonia, neste sentido, especialmente ao que se 

propõe a BNCC (BRASIL, 2017a), “[...] é muito mais fácil [...] sentir-se em paz com a 

transmissão ou a reprodução da sua ideologia através de uma máquina do que através do 

professor” (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p. 124), ou seja, desmotivar e insinuar o 

despreparo dos educadores é uma de suas estratégias de dominação e desvalorização da 

prática docente
29

. Portanto, ao estabelecer o papel da escola no cenário contemporâneo, deve-

                                                                                                                                                         
das mídias, somos treinados a obedecer e a seguir todas as regras que nos criam e as rotinas naturalizantes de 

desigualdades para vivermos em um sofrimento perpétuo de nunca sermos completos. 

28
 Disponível em <http://educacaointegral.org.br/reportagens/por-que-conservadorismo-disputa-avanca-sobre-

escolas/>. Acesso em: 18 mar. 2018. 

29
  Como exemplo, citamos a afirmação de Anthony Seldon, durante o British Science Festival 2017, de que 

máquinas inteligentes substituirão os professores em menos de dez anos. Segundo o pesquisador, ocorrerá 

uma mudança no papel do professor: do ativo ato de transmitir conhecimento para a passividade de 

configurar equipamentos e manter a disciplina na sala. Disponível em: 

<https://www.weforum.org/agenda/2017/12/why-robots-could-replace-teachers-as-soon-as-

 

http://educacaointegral.org.br/reportagens/por-que-conservadorismo-disputa-avanca-sobre-escolas/
http://educacaointegral.org.br/reportagens/por-que-conservadorismo-disputa-avanca-sobre-escolas/
https://www.weforum.org/agenda/2017/12/why-robots-could-replace-teachers-as-soon-as-2027?utm_content=bufferf6a49&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
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se perguntar a quem servem as inovações tecnológicas postas às escolas como uma 

necessidade. Tal proposta, de cunho marcadamente político, estrutura-se a partir do avanço 

dos setores privados sobre a Educação, especialmente no campo das Políticas Públicas
30

, já 

que a BNCC “indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o 

desenvolvimento de competências” (BRASIL, 2017, p. 15). 

A partir das análises de Selma Pimenta e Umberto Pinto (2013), este trabalho de 

pesquisa parte da premissa de que a Educação é o espaço para formação do ser humano 

enquanto cidadão engajado na inserção no/com mundo. Assim, o sujeito estaria apto a 

“aprender pelo trabalho e não somente para o trabalho” (PINTO, 2013, p. 29). Por 

conseguinte, uma escola que se oriente pela formação crítica precisa compreender que “[...] 

educar implica ir além da repetição contingente de um costume pela aceitação dos impulsos 

de liberdade que transformam ethos em héxis” (SODRÉ, 2012a, p. 85), pois “[...] a prática da 

liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha 

condições de, reflexivamente, descobrir-se como sujeito de sua própria destinação histórica” 

(FREIRE, 2015, p. 11). 

A diferença entre o ethos e a héxis, em síntese, reside na compreensão de que o ethos 

“rege-se pela midiatização
31

, quer dizer, pela tendência à ‘virtualização’ ou tele realização das 

relações humanas, presente na articulação do múltiplo funcionamento institucional e de 

determinadas competências individuais de conduta com as tecnologias da comunicação” 

(SODRÉ, 2012a, p. 21), em uma dinâmica de “transmitir saberes e estimular a conformação 

contingente de costumes e das técnicas” (Ibid., p. 108); enquanto que a héxis, 

[...] é a possibilidade de instalação da diferença na imposição estaticamente 

identitária do ethos. O sujeito se apropria dos costumes herdados e 

tradicionalmente reproduzidos [...] com a disposição voluntária e racional de 

praticar atos justos e equilibrados dirigidos para um bem. (Ibid., p. 84) 

Compreendemos, portanto, que a Educação Crítica para as Mídias garante a 

possibilidade da héxis educativa por servir de meio para que a ideologia do consumo não se 

                                                                                                                                                         
2027?utm_content=bufferf6a49&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer>. 

Acesso em: 11 fev. 2018. 

30
  O movimento Todos pela Educação e o Movimento pela Base Nacional são exemplos objetivos desta 

penetração dos setores privados na Educação. Como sinaliza Érika Martins (2016, p. 13), esta ação pauta-se 

pela dinâmica de think tanks que consideram o modo de gestão da iniciativa privada superior e o modelo a 

ser seguido pelo setor público. 

31
  Reconhecemos a existência de um debate sobre o termo ‘midiatização’, que não é nosso objetivo na presente 

dissertação. 
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expanda e, por fim, possa retroceder. Tal crença, todavia, requer uma formação adequada de 

todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e, também, na reformulação do que 

se pensa sobre Educação. 

Em linhas gerais, atua através da Mídia uma ideologia de consumo que se entrelaça 

com as estruturas de poder e, consequentemente, com a forma de se pensar a escola e 

influenciar escolhas que a organizem. Este é um projeto político oriundo dos grupos 

hegemônicos para sustentar seus domínios e acaba por ganhar força a partir da “mundianidade 

mediada” (THOMPSON, 1998), ou seja, por uma compreensão do mundo ampliada e 

exacerbada para além do contato pessoal. Isto precisa ser posto em debate – especialmente 

sobre/com/na a escola.  

Através dos meios técnicos podemos superar longas distâncias, utilizando-nos de 

tecnologias que nos colocam em contato imediato com outras culturas e povos em uma 

relação desproporcional de forças, gerando uma disjunção entre o tempo e o espaço (Ibid.). 

Tal conjuntura poética seria positiva, portanto, se não houvesse a interferência e atuação dos 

grupos hegemônicos que buscam a unificação ideológica através do “[...] monopólio dos 

órgãos formadores de consenso, tais como os meios de comunicação, partidos políticos, 

sindicatos, Parlamento [...]” (MORAES, 2009, p. 46), e incluímos a escola como a última 

fronteira desse avanço. 

Deste modo, o avanço dos grupos hegemônicos na sociedade civil, especialmente 

dentro da escola, acaba por restringir a possibilidade de um projeto educativo que contribua 

nas batalhas pela hegemonia. Este avanço, entretanto, é uma ação ampliada nas últimas 

décadas de crescimento neoliberal na América Latina, especialmente no Brasil – acelerado 

pelo processo de impeachment da presidenta eleita democraticamente. Portanto, 

reconhecemos a possibilidade de rompermos com o sistema vigente a partir da escola em uma 

guerra de posições
32

, entendendo que precisamos nos atentar e refletir sobre a transformação 

proposta pela BNCC, atualmente, que se organiza nos mesmos grupos já detentores dos 

modos de fazer e que controlam o capital financeiro e que estão ocupando as principais 

posições dentro do Conselho Nacional de Educação (CNE)
33

. Assim, como seria possível 

                                                 
32

  “A guerra de posições traduz-se na constante ocupação de espaços táticos na sociedade civil, com vistas a 

reverberar posições ideológico-culturais e políticas” (MORAES, 2009, p. 51). 

33
  Cabe destaque, neste momento, à proposta da do estudo realizado para o CNE sobre uma Base Curricular 

Transnacional para os países do MERCOSUL realizado por Fernando José de Almeida (2017, p. 1) onde os 

"países integrantes do MERCOSUL formem indivíduos e coletivos conscientes e construtivos do processo de 

desenvolvimento, cooperação e integração, tanto no continente como em cada nação em particular". 
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discutir os modos de produção da informação transmitidos pela Mídia e o contexto dos 

entretenimentos propostos se a escola estaria envolvida com setores que produzem tais 

conteúdos? 

Isto dito, ao considerarmos as escolhas postas a partir de uma ordem dominante, não 

há diferenciação entre o mundo com e sem as mídias digitais, já que “as tecnologias sempre 

estiveram presentes como mediadoras na construção do conhecimento” (BANNELL et al., 

2016, p. 7). Portanto, cabe à escola (1) atuar na humanização da sociedade através do respeito 

às diferenças e (2) na inserção da teoria crítica na sua prática cotidiana enquanto forma de 

entrelaçamento entre a vida de toda a comunidade escolar e as informações transmitidas pelos 

meios de comunicação – indo além da mera experiência de media literacy, como cita 

Alexandre Sayad (2011, p. 32) por sua experiência no Colégio Bandeirantes em São Paulo. 

O movimento empresarial em direção da educação 

As instituições escolares foram implantadas no século XVIII, a partir de 

certo padrão normativo, tendo como princípios norteadores valores, culturas 

e expectativas da época, que continuaram orientando as práticas escolares ao 

longo dos dois séculos seguintes. (BANNELL et al., 2016, p. 13) 

O papel da escola vem sendo reduzido sistematicamente
34

 à mera reprodução dos 

valores do capital e manutenção da ordem capitalista, mesmo após 1980 quando passa a “ser 

vista como um direito de todos” (SENA, 2008, p. 11). Baseando-nos nas transformações da 

teoria do Capital Humano (MOTTA, 2009), o sistema educacional é pensado a partir da 

instrumentação/formação dos educandos para o mercado de trabalho com a redução de seu 

papel político e social dentro da coletividade. Como exemplo, 

[...] pode-se afirmar que a proposta para a educação dos governos de FHC 

teve como princípio determinante a estreita relação ciência-capital que é 

quem determina a natureza das políticas educacionais. Na concepção 

educativa do governo, a escola passa a ser o local social privilegiado da 

formação do novo homem para uma nova cultura, isto é, a cultura urbano-

industrial que tem na organização do mundo do trabalho e do capital um dos 

seus principais determinantes. (HERMIDA, 2012, p. 1449) 

                                                 
34

  A concepção de educação como capital humano vem desde os anos 1940 e foi “instituída” com as reformas 

dos anos 1970: preparar a força de trabalho para a expansão do mercado brasileiro, em meio ao projeto 

nacional desenvolvimentista. Com o neoliberalismo, essa concepção introduziu novos elementos. Então, 

trata-se de uma determinada concepção de educação, econômica, que releva a formação humana como um 

todo, determinando somente disciplinas consideradas relevantes para a formação para o trabalho. 
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Neste cenário, Demerval Saviani (2013) traça as diferenças entre o direito social, o 

direito civil e o direito político
35

. Para o autor, tal divisão não corresponde à complexidade da 

realidade já que a Educação seria “condição necessária, ainda que não suficiente, para o 

exercício de todos os direitos, sejam eles civis, políticos, sociais, econômicos ou de qualquer 

outra natureza” (Ibid., p. 745). É, portanto, 

[...] determinação estrutural própria da forma social capitalista [, ou seja,] 

não é de se estranhar, pois, que as necessidades sociais, ao serem levadas em 

conta, seja pela sociedade civil, pela imprensa, por exemplo, seja pela 

sociedade política cujos encaminhamentos configuram a política social, 

sempre são analisadas sob o crivo da “relação custo-benefício”. (Id., 2016, p. 

4) 

A partir da compreensão de Saviani (2013), percebemos a necessidade de acesso aos 

códigos escritos e, dentro da abordagem desta dissertação, ampliamos a análise pela 

compreensão da dinâmica comunicacional como um processo de poder instituído socialmente. 

Assim, a projeção mencionada de correspondência se possibilita pelo autor propor sua 

interpretação baseada na sociedade de informação (expressão considerada mais proveitosa em 

relação à sociedade do conhecimento). Assim, “[...] a escola se torna ainda mais fundamental 

[por] fornecer os elementos que permitam aquele que tem acesso à informação discriminar as 

informações falsas das verdadeiras” (Ibid., p. 745) – tal como se propõe a BNCC nas 

competências gerais de número 2
36

 e 7
37

. 

A formação de leitores críticos envolve também a formação do consumidor 

cidadão, ou seja, a formação de consumidores críticos, capazes de 

reconhecer estratégias de marketing de vários tipos e em várias situações. 

Nossos alunos, cidadãos do século XXI, precisam ser sujeitos capazes de ler 

profundamente a publicidade e as mais diversas ações de marketing usadas 

                                                 
35

  Saviani (2013, p. 744) explica a diferença dos direitos apoiado na classificação de Thomas Humphrey, que 

explica que “[os Direitos Civis] são aqueles ligados ao exercício da liberdade individual, como o direito de ir 

e vir, o livre pensamento, a celebração de contratos e a aquisição e manutenção da propriedade, assim como o 

acesso aos instrumentos de defesa de todos os direitos, o que se traduz no direito à justiça. [...] No segundo 

grupo, o dos direitos políticos, [...] todos os direitos ligados à participação no poder político, o que envolve a 

prerrogativa de alguém se tornar governante e de escolher quem governa (direito de votar e ser votado). Por 

fim, os direitos sociais correspondem ao acesso de todos os indivíduos ao nível mínimo de bem-estar 

possibilitado pelo padrão de civilização vigente”. 

36
 “Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a 

reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, 

formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das 

diferentes áreas” (BRASIL, 2017, p. 8). 

37
 “Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, 

pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência 

socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 

relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta” (BRASIL, 2017, p. 9). 
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atualmente para poderem refletir sobre o consumo excessivo, desnecessário, 

muitas vezes ostensivo e irresponsável, que pode ser gerado por uma 

aceitação não crítica de ações massivas de marketing. (COSCARELLI, 

2016, p. 13) 

Por esta construção, a proposição de uma escola subserviente aos interesses do capital 

e sem vínculos com a compreensão da realidade não é recente na história brasileira e reforça a 

compreensão de que é um “espaço de contrastes. [Já que] o discurso dos documentos oficiais 

sobre a escola
38

 [...] muitas vezes escorrega para emulação pura e simples. [...] A fala oficial 

acaba por idealizar a escola e seus alunos” (SENA, 2008, p. 15) onde, a partir da perspectiva 

da Escola de Frankfurt, sintetizando uma dinâmica reprodutivista, “todos estariam envoltos 

em uma névoa, em uma crença no poder da técnica e do cálculo como responsáveis pelo 

desenvolvimento das nações e dos povos” (SETTON, 2015, p. 42). 

Ao dialogarmos com essa dinâmica, percebemos a mesma emulação na BNCC quando 

em seu texto defende que,  

[...] os jovens têm se engajado cada vez mais como protagonistas da cultura 

digital, envolvendo-se diretamente em novas formas de interação 

multimidiática e multimodal e de atuação social em rede, que se realizam de 

modo cada vez mais ágil. Por sua vez, essa cultura também apresenta forte 

apelo emocional e induz ao imediatismo de respostas e à efemeridade das 

informações, privilegiando análises superficiais e o uso de imagens e formas 

de expressão mais sintéticas, diferentes dos modos de dizer e argumentar 

característicos da vida escolar. (BRASIL, 2017a, p. 59) 

É importante considerar que existam formas de culturas e consumos que se orientem 

criticamente, especialmente, a partir da compreensão das “táticas” mencionadas por Michel de 

Certeau (2014, pp. 93-94), ou seja, a partir da “ação calculada [...] determinada pela ausência 

de um próprio” e não tendo “por lugar senão o do outro”. Nesta lógica, trazer os conteúdos 

pensados/refletidos/consumidos/produzidos por educandos e educadores para dentro da sala 

de aula seria o eixo exato em que ocorrem as intervenções pedagógicas da prática docente, 

conforme fica claro no texto da BNCC. Contudo, optamos por não romantizar ou absolutizar 

ações episódicas por considerarmos que a estrutura econômica influi sistematicamente no 

cotidiano escolar, no cotidiano dos educandos e, também, no cotidiano dos educadores. 

Portanto, levamos em conta que é necessário um aporte teórico que vá além da simples 

enumeração ou observação dos traços proposto por Certeau - no que se refere ao everyday life 

- e possibilite, ainda, a transformação da realidade e debata “o trabalho exaustivo e sem 

                                                 
38

  O autor foca sua análise no Programa Escola Plural, da rede municipal de Belo Horizonte. 
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sentido, ou, [...] [nas palavras de Edgar Morin], o trabalho em migalhas” (SETTON, 2015, p. 

56), que gera “uma realidade ilusória ou que produz alienação das mentes” (Ibid., p. 55) – 

temática debatida dentro desse capítulo. 

Miriam Limoeiro-Cardoso (1999), retornando a compreensão do poder do capital na 

sociedade, associa a globalização da economia com a ideologia do pensamento único a partir 

dos critérios do neoliberalismo/mercado focando, especialmente, na concorrência como o 

paradigma a ser consolidado – marca da década de 1990 no Brasil. A burguesia, inserida na 

lógica do “capitalismo dependente” (FERNANDES, 1973), procura alcançar a modernização 

através da simbiose entre o progresso e a conservação de estruturas anteriores e delegando a 

disputa por postos de trabalho para as classes populares.  

Com isso, a política social acaba sendo considerada invariável e 

reiteradamente um paliativo aos efeitos antissociais da economia, padecendo 

das mesmas limitações e carências que aqueles efeitos provocam na 

sociedade como um todo [...] [e] as medidas tomadas pelo governo, ainda 

que partam de necessidades reais e respondam com alguma competência a 

essas necessidades, padecem de uma incapacidade congênita de resolvê-las. 

(SAVIANI, 2016, p. 4)  

Como observa Saviani, cria-se um ciclo que se retroalimenta no sentido de não intervir 

enfaticamente para o maior volume de investimentos na Educação
39

 - mesmo no atual 

momento em que se busca consolidar e implementar a BNCC. Dessa forma, a manutenção 

destes elementos encontra pontos de reflexão no pensamento de Carlos Nelson Coutinho 

(2006), quando o autor apresenta três possibilidades de interpretação sobre a transição para a 

modernidade. A primeira é compreendida como a “via prussiana”, proposta por Lênin, em que 

é “[...] um tipo de transição ao capitalismo que conserva elementos da velha ordem e, nessa 

medida, tem como pressuposto e como resultado um grande fortalecimento do poder do 

Estado” (Ibid., p. 174). Uma segunda possibilidade reside na “revolução passiva”, pensada em 

Gramsci, que se refere “[...] [a]os processos de transformação em que ocorre uma conciliação 

entre as facções modernas e atrasadas das classes dominantes, com a explícita tentativa de 

excluir as camadas populares de uma participação mais ampla em tais processos” (Ibid., p. 

174). A terceira, por sua vez, seria a “modernização conservadora” pensada por Barrington 

Moore Jr., que “[...] embora não cite nem Lênin, nem Gramsci, Moore Jr. distingue os dois 

                                                 
39

  Nesta dinâmica, Paulo Blikstein, em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, analisa que “não se faz 

melhoria educacional só escrevendo um documento, é preciso um investimento massivo, de bilhões de reais 

por cinco ou dez anos, com gente tecnicamente habilitada para fazer a coisa funcionar”. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873204-em-ciencias-base-curricular-e-tragica-avalia-

especialista-de-stanford.shtml>. Acesso em: 11 mar. 2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873204-em-ciencias-base-curricular-e-tragica-avalia-especialista-de-stanford.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/04/1873204-em-ciencias-base-curricular-e-tragica-avalia-especialista-de-stanford.shtml
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caminhos valendo-se de determinações análogas àquelas apontadas pelos dois marxistas” 

(Ibid., p. 175). 

Segundo Coutinho, o caso brasileiro tem suas próprias particularidades em relação aos 

modelos propostos. Neste sentido, o Brasil teve sua nação formada a partir das elites que 

seriam dominantes sem ser dirigentes – ou seja, uma ditadura sem hegemonia. Assim, quando 

começa a se formar uma sociedade civil no Brasil, por volta dos anos de 1930, tenta-se 

absorvê-la como subordinada – a partir do Estado Varguista e Nacional-Desenvolvimentista. 

Em síntese, o Estado se mantém sob a lógica de interesses privados a partir de sua 

característica patrimonialistas para criar condições favoráveis ao capital privado (Ibid., p. 

183) – mantendo a dinâmica do capitalismo dependente definida por Fernandes (1973). 

Uma velha novidade 

Ao se ponderar sobre a Educação ao longo da história do Brasil, Saviani (2013) 

retorna ao modelo de ensino dos jesuítas para argumentar que a Coroa não investia nas 

estruturas físicas das unidades escolares, cabendo aos religiosos o papel de manter os espaços 

físicos de ensino que não eram destinados à população em geral. Ainda nesse período, os 

jesuítas recebiam apenas investimentos para suas vestes e alimentação e, assim, destinavam 

esses recursos para as necessidades de seu trabalho educacional. Avançando para o período 

compreendido entre 1759 e 1827, regido pela pedagogia pombalina, ocorre o surgimento de 

uma escola pública estatal, destoando do período anterior marcado pela escola pública 

religiosa. O modelo do período se orientava pela laicidade inspirada no Iluminismo, mas 

mantinha a não obrigação do Estado com a estrutura física, cabendo ao professor a 

responsabilidade por tais gastos. Com a instauração do Império no país, pouco se altera na 

condição da estruturação dos prédios escolares. As cidades e vilas populosas passam a contar 

com instituição escolar, a partir da obrigação imposta pela lei das escolas e primeiras letras, 

mas sem o investimento do poder central nessa implantação. 

A escola brasileira, construída inicialmente para transmitir conhecimentos 

essenciais aos filhos das elites locais, vai se modificando diante da 

necessidade de dotar as classes populares de formação básica, capaz de 

mobilizá-las para operarem nas novas condições do desenvolvimento 

brasileiro em meados do século XX. Até esse período, a educação não havia 

se estendido às classes populares, permanecendo como privilégio das elites 

ou um bem individual de alguns pobres, rigorosamente selecionados. 

(SENA, 2008, p. 33) 

Refletindo sobre a manutenção de características arcaicas, entre os anos de 1920 e 

1945, a Educação tornou-se questão nacional para a modernização buscada pelo governo. Este 
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projeto está ligado à burguesia para a apropriação do público pelo privado e encontra seu 

apogeu no pós-guerra, pelo avanço da noção mercadológica na educação. 

No contexto da ‘ideologia desenvolvimentista’, a educação, enquanto 

‘capital humano’, era compreendida como um instrumento de modernização 

e competitividade, pois poderia promover a modernização dos fatores de 

produção, especialmente pela qualificação da mão de obra, e um instrumento 

de equalização entre países e regiões, bem como entre classes; um recurso 

básico de mobilidade e equalização social e de justiça social. (MOTTA, 

2009, p. 561) 

Assim, a partir da década de 1930, o Brasil se consolida como portador da relação 

social capitalista, através do nacional-desenvolvimentismo, em que o Estado se orienta com 

poucos setores sociais, especialmente vinculados ao autoritarismo estatal que molda a 

estrutura econômica (focado na indústria como sinônimo de progresso/modernização).  

A característica talvez mais determinante desse tipo de Estado [varguista] foi 

sempre ter se colocado a serviço de interesses privados ou, mais 

precisamente, dos interesses das diversas facções da burguesia. Ora, é 

precisamente essa característica que o neoliberalismo quer reforçar, não só 

privatizando o patrimônio público na esfera econômica, mas também 

suprimindo os poucos direitos sociais conquistados pelos trabalhadores e 

inscritos na legalidade vigente. (COUTINHO, 2006, p. 194) 

Por isto, a atuação deste Estado na busca da organização e controle de toda a 

sociedade civil permite a inferência de que a revolução burguesa no Brasil não foi clássica, 

pois introjetou as lutas sociais para apaziguar e não para gerar as tensões necessárias para a 

transformação. Pela leitura do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, a ideia 

de um sistema educacional surge como mecanismo de atuação dentro da dinâmica social.  

No período compreendido entre 1946 e 1964, observa-se uma tensão entre 

duas visões de Plano de Educação que, de certo modo, expressa a 

contradição entre as forças que se aglutinaram sob a bandeira do 

nacionalismo desenvolvimentista que atribuíam ao Estado a tarefa de 

planejar o desenvolvimento do país libertando-o da dependência externa, e 

aquelas que defendiam a iniciativa privada, contrapondo-se à ingerência do 

Estado na economia e àquilo que taxavam de monopólio estatal do ensino. 

(SAVIANI, 2016, p. 189) 

A partir das compreensões de Coutinho (2006), o período em que a sociedade civil 

conseguiu se organizar e mobilizar, por mais que fosse reprimida, foi durante a Ditadura 

Civil-Militar instaurada no ano de 1964. Segundo o autor, a ditadura procurou organizar os 

aparelhos típicos da sociedade civil, no qual observamos a escola, porém não conseguiu êxito 

no processo já que nas diretrizes dadas pelo Regime Militar “a escola se abre para o ingresso, 

mas não se torna pública” (MIRANDA apud. SENA, 2008, p. 35). O país viveu, então, nos 
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anos de abertura política um momento em que a ordem capitalista se tornou mais complexa e 

a sociedade civil se pluralizou. Entretanto, mesmo com a alteração política, não houve o 

abandono das características do velho modelo, por parte do Estado no que concerne ao 

investimento na Educação Pública. 

A partir dos debates sobre a Constituição Federal de 1988, há ações de planos e 

vinculação orçamentária para a Educação. Entretanto, como observa Saviani (2013, p. 754), 

[...] no contexto atual a essas tendências protelatórias é acionado outro 

ingrediente, representado pela dimensão do Estado que alimenta o recurso à 

filantropia e ao voluntariado, transferindo para a sociedade civil, em suas 

diferentes instâncias, a responsabilidade pela Educação ‘numa relação de 

promiscuidade público-privada’. 

Deste modo, ocorre outro enfraquecimento da escola pública por conta da influência 

internacional, com força a partir da década de 1980, especialmente por meio do Banco 

Mundial. Tal transformação da mentalidade educacional se encontra vinculada, ainda, ao 

avanço do neoliberalismo enquanto política de enfraquecimento do Estado e sua não mais 

obrigação de investimento no social.  

[O] início dos anos 1990, girava em torno de conceitos como produtividade, 

qualidade, competitividade, eficiência e eficácia. No final da década, o viés 

economicista explícito deu lugar a uma face humanitária por meio da qual a 

política educacional ocuparia o lugar de solução dos problemas humanos 

mais candentes, em especial o problema da sobrevivência na sociedade atual. 

(EVANGELISTA; SHIROMA, 2006, p. 44) 

Assim, como analisa Coutinho (2006), a elite brasileira procura consolidar o modelo 

de modernidade pelo viés norte-americano – mesmo sem o predomínio de uma hegemonia. 

Deste modo, como analisa o autor, “[...] estamos assistindo a uma das características mais 

significativas dos processos de ‘revolução passiva’, aquilo que Gramsci chamou de 

‘transformismo’, ou seja, a cooptação das principais lideranças da oposição pelo bloco no 

poder” (Ibid., p. 193). Em outras palavras, 

[...] na tentativa de formar homogeneamente os indivíduos, seja para atender 

à demanda do mercado ou mesmo para o exercício da cidadania, muitas 

vezes a escola ainda impõe um modo disciplinar orientado por avaliações, 

currículos e, às vezes, suspensões ou reprovações, que agem coercitivamente 

sobre os alunos, impondo-lhes formas de relacionamentos que muitas vezes 

os violentam. (SENA, 2008, p. 40) 

Em diversos debates fomentados por grupos empresariais, a educação fica no centro 

como “culpada” pelo não desenvolvimento (ideia do Capital Humano) para servir ao mercado 

de trabalho ou à noção de cidadania a partir das elites. Neste sentido, considerando o 
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pensamento de Fernandes (1973), percebemos que há uma adequação ao capitalismo com 

uma busca de garantir os próprios interesses e coloca, assim, um subdesenvolvimento social, 

cultural e político da comunidade escolar por vincular os fatores arcaicos e modernos de nossa 

trajetória política. Entretanto, como destaca Martín-Barbero (2014, p. 9), tal contexto não 

deixa de ser uma dupla oportunidade já que permite a atuação da “digitalização”, “[...] 

desmontando a hegemonia racionalista do dualismo que até agora opunha o inteligível ao 

sensível [e a] configuração de um novo espaço público e de cidadania”. 

Neste sentido, não é debater sobre o fracasso ou sucesso da escola ou a má formação 

dos educadores. O ponto chave reside em explicar os problemas sociais em sentido mais 

amplo e debater as políticas em curso como um fruto de disputa ideológica com determinada 

visão de mundo e, dessa forma, acabamos por nos afastar das interpretações de Martin-

Barbero, no que concerne à relação da escola com o mercado de trabalho, pois nos alinhamos 

com “[...] a defesa do ensino público e gratuito e a reivindicação por mais verbas para a 

educação [ como forma de constituir] um aspecto da luta pela valorização da política social 

em relação à política econômica” (SAVIANI, 2016, p. 237). 

Tal proposta se coloca pela falsa informação de que existe uma crise no sistema 

capitalista. A ideia da crise ocorre no sistema de acumulação de capital que não lucra o 

suficiente e, assim, avança em direção aos direitos trabalhistas para gerar mais lucro para as 

classes dominantes. Neste sentido, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) declara a década de 2000 como a década da educação através 

de uma cultura de paz que busca a harmonia entre o Estado, o mercado e a sociedade civil. 

No Brasil, a crônica penúria de recursos para a área social comparativamente 

à área econômica já se tornou lugar comum. Entretanto, tal situação é 

reforçada e agravada por duas outras características que se acentuaram desde 

os últimos anos do período militar: a primeira diz respeito à adoção da 

privatização como forma de execução das diferentes modalidades de política 

social resultando na organização de empresas capitalistas de prestação de 

serviços sociais às quais o Estado repassa os recursos públicos. [...] A 

segunda característica consiste no atrelamento da prestação de serviços 

sociais ao desempenho da economia, o que se expressa seja pela redução dos 

investimentos na área social quando a economia deixa de crescer, seja pela 

captação de recursos para a área social mediante um dos aspectos da política 

econômica que é a política salarial. (SAVIANI, 2016, p. 235) 

A partir da leitura de Osmar Fávero (2005), Saviani (2016) e Carlos Roberto Cury 

(2005), através das várias disputas constituintes, projetos sobre o papel do Estado, do cidadão 

e do sistema de educação entram em debate, com diversos grupos convergindo e divergindo 

em múltiplos pontos (sobre o que seria o modelo de escola técnica, a laicidade e a formação 
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dos professores, por exemplo). O ponto de observação central, portanto, é compreender o 

papel que assume do Estado nesse contexto, sendo quase sempre de isento ou com pouca 

participação em defesa de um projeto que não seja o de interesse das elites. Entretanto, 

[...] é certo que a realização de muitas expectativas postas na Lei Maior e nas 

leis infraconstitucionais entra em choque com as adversas condições sociais 

da sociedade de classes e também com as condições de oferta e de trabalho 

existentes nos estabelecimentos de ensino dos sistemas. (Ibid., p. 27)  

É preciso, então, compreender que as carências dos sujeitos não são particulares, mas 

socioeconômicas (Ibid.), “que submetem à lógica globalizadora do mercado a cultura, a 

educação e a comunicação” (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 7). Logo, um debate superficial 

sobre a questão do trabalho pode se tornar um mero tecnicismo em que se busca adaptar-se às 

dificuldades a partir de competências a serem desenvolvidas em nome de uma meritocracia 

que ignora os fatores políticos e sociais da equação. Ou, ainda, pensa em ser “formado em 

função da empregabilidade – novíssima categoria hegemônica -, que conjuga flexibilidade, 

adaptabilidade e competitividade” (Ibid., p. 8) 

Desse modo, a interferência dos organismos internacionais (LEHER, 1999; MARTÍN-

BARBERO, 2014) se faz orientada por um projeto ético-político por meio de financiamentos 

preocupado com a pobreza (como para estancar o avanço do comunismo, durante a Guerra 

Fria) em nome da segurança do sistema capitalista. Neste sentido, a educação do século XXI 

tende a pensar a formação para a adaptação (MOTTA, 2009) para a conjuntura de desemprego 

que se institui na política neoliberal. 

Portanto, o direito à educação vem sendo esvaziado e ocorre, em contrapartida, um 

aumento de projetos em que a escola não é mais o único setor responsável pela formação, 

tendo instituições privadas fornecendo material e formação para uma ‘aceleração’ de 

conteúdos e/ou pulverizando projetos para ampliar o que se compreende como adequado para 

seu funcionamento tal como pensa Martín-Barbero (2014, p. 10), quando demonstra a 

convicção baseada em uma “sociedade educativa” em que “a educação já não é pensável a 

partir de um modelo escolar que se encontra ultrapassado tanto espacial como temporalmente 

por concepções e processos de formação correspondentes da sociedade em rede”. Assim, a 

penetração da dinâmica privada na educação pública amplia os nichos de mercado através de 

criação de escolas, do trabalho de assessorias e, também, do apostilamento. Como exemplo, 

[...] o movimento dos empresários vem ocupando espaços nas redes públicas 

via União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UDIME) e 

Conselho Nacional de Secretários de Educação (CONSED), nos Conselhos 

de Educação e no próprio aparelho do Estado, como ilustram as ações do 
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Movimento “Todos pela Educação”. É assim também que grande parte das 

redes públicas, em especial as municipais, vêm dispensando os livros 

didáticos distribuídos gratuitamente pelo MEC e adquirindo os ditos 

“sistemas de ensino” como o “Sistema COC”, “Sistema Objetivo”, “Sistema 

Positivo”, “Sistema Uno’, “Sistema Anglo” etc. com argumento de que tais 

“sistemas” lhes permitem aumentar um pontinho nas avaliações do IDEB, o 

que até se entende: esses autodenominados “sistemas” têm know-how em 

adestrar para a realização de provas. É assim, ainda, que os recursos públicos 

da educação vêm sendo utilizados para convênios com entidades privadas, 

em especial no caso das creches. Nesse contexto, é fundamental uma grande 

mobilização dos setores populares articulados pelas várias organizações dos 

educadores reunidas em âmbito nacional, regional e local. Para isso parece 

desejável retomar os Fóruns em Defesa da Escola Pública nos níveis 

nacional, estadual e municipal. (SAVIANI, 2016, p. 339) 

Tal cenário acaba por ganhar força pela mudança do que se compreende como as 

funções de um Estado-Nação para a simples gestão como se fosse um mercado. Tal situação 

se instaura por conta do endividamento dos países, que ficam reféns das condicionalidades 

impostas pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional que seguem a cartilha do 

Consenso de Washington
40

.  

Esta conjuntura cria a ideia de uma ‘necessidade’ de entrar no mercado global – com 

um mascaramento da realidade, como argumenta Miriam Cardoso (2001), pois ocorre uma 

reorientação do Estado a partir de outros interesses e se marginaliza uma parcela da sociedade 

(Ibid., p. 106). Ou seja: não ocorre uma diminuição do poder estatal, mas um processo de 

fortalecimento de determinadas ações para garantir a acumulação de capital a partir de 

políticas sociais compensatórias que mantém o status quo. A educação, portanto, precisa ser 

reestruturada para se racionalizar e, por fim, reduzir custos. Assim,  

[...] ao considerar apenas a dimensão estritamente instrumental da educação 

(habilidades e qualificação requeridas) face à dinâmica do capital, o 

pensamento crítico [citado pela UNESCO como uma característica do século 

XXI] não rompe os marcos do economicismo, contribuindo para a 

hipertrofia da crença no determinismo tecnológico, com significativas 

consequências desmobilizadoras. (LEHER, 1999, pp. 19-20) 

Deste modo, ao considerarmos a década de 1980 como sendo marcada pelo avanço 

dos organismos internacionais e do capital sobre o funcionamento da Educação, percebe-se 

que a formação profissional fica desvinculada de um caráter cientifico-filosófico que acaba 

por afastar a reflexão e o debate sobre os problemas sociais. Portanto,  

                                                 
40

  Recomendação internacional elaborada no ano de 1989 que visava a expansão do neoliberalismo no mundo 

com o intuito de combater crises e a miséria nos países dito subdesenvolvidos. 
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[...] a educação é radicalmente modificada, tornando-se cada vez menos 

politécnica (no sentido conferido por Marx) e cada vez mais instrumental: os 

conteúdos estão fortemente carregados de ideologias apologéticas ao capital 

e o debate institucional é pautado em grande parte pelos ‘homens de 

negócios’ e pelos estrategistas políticos. (Ibid., p. 29) 

A partir da década de 1990, a ideia da competitividade ingressou nas escolas como 

forma de garantir a justiça social por meio da pedagogia do capital, em uma “verdadeira 

contrarrevolução nas esferas social, política e ideológica” (NORRIS apud SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2002, p. 53). Por não necessitar mais de todos os países 

pobres/periféricos, ocorre um abandono do controle direto e se abre uma concorrência entre 

os países mencionados para permanecerem no mercado mundial. Isto acontece pela 

transmissão da ideia de que precisam permanecer no referido mercado ou correriam o risco de 

ficar fora do sistema e tender a se empobrecer mais – sem perceber, contudo, que a 

manutenção da dinâmica de disputa pela posição subalterna na economia mundial aumenta a 

desigualdade e a pobreza no interior deles mesmos. Assim, os governos aceitam baratear os 

custos, reduzir o valor da mão de obra às empresas estrangeiras e gerar as condições 

necessárias para a manutenção dessas práticas – especialmente através da educação. 

O projeto político da pedagogia do capital, portanto, pensa a escola “[...] para 

desmobilizar eventuais resistências, [onde] o poder hegemônico do conservadorismo se vale 

da visão, amplamente difundida, que eleva à virtude e sabedorias supremas o acomodamento 

utilitário [...] às regras do jogo vigente” (Ibid., p. 54). Isto posto, percebemos que o projeto de 

uma educação plural e reflexiva fica condicionado aos interesses privados, sem transformar a 

realidade, como aponta Miriam Cardoso (2001, p. 121), ao afirmar que a utilização da 

tecnologia não transforma a realidade sem compreender os nexos estruturais. Tal situação 

ocorre, conforme analisa Martín-Barbero (2014, p. 12) pelo fato de que,  

[...] a maior parte dos centros escolares primários e secundários europeus já 

disponha de conexão à internet, sua utilização continua escassa e quase 

nunca se produz dentro da aula. [Logo,] a tecnologia só pode contribuir para 

modernizar a ‘decoração’ do ensino, e não para transformação radical das 

estruturas ou metodologias, tampouco para as práticas de aprendizagem. 

A dinâmica instrumental ou decorativa da tecnologia acaba por servir de base para os 

argumentos superficiais que envolvam a prática docente, a reflexão crítica ou, ainda, a 

melhora da estrutura física escolar. Assim, a hegemonia conservadora forma, “[...] uma 

espécie de consenso segundo o qual é inútil opor-se às mudanças, já que expressariam 

legítimas e profundas transformações no sentimento da população, cujo senso comum rendeu-

se finalmente à dura e incontornável facilidade da economia” (SHIROMA; MORAES; 
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EVANGELISTA, 2002, p. 54). Pois, “[...] quando uma sociedade está assim submersa numa 

ideologia tão poderosamente dominante/dirigente, os campos de percepção e do pensamento 

nesta sociedade também sofrem a influência de tal ideologia” (CARDOSO, 2001, p. 124).  

O empreendedorismo – enquanto situação sine qua non para a cidadania no 

capitalismo -, é posto como o discurso principal que traduz as medidas políticas utilizadas 

para a manutenção do capital, reduzindo o que as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica instituem ao afirmar que,  

[...] a escola, face às exigências da Educação Básica, precisa ser reinventada: 

priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, 

cooperativos, preparados para diversificadas inserções sociais, políticas, 

culturais, laborais e, ao mesmo tempo, capazes de intervir e problematizar as 

formas de produção e de vida. (BRASIL, 2013) 

Sob a perspectiva capitalista de subversão das DCN, o conformismo é apresentado 

como uma forma de sociabilidade no sentido de se adaptar às novas realidades, onde “a 

educação tornara-se responsabilidade individual para a empregabilidade” (EVANGELISTA; 

SHIROMA, 2006, p. 45). Por tal ideia, seria encontrada uma saída para a produção de capital 

através dos aparelhos privados de ideologia sem a tensão do conflito – aqui compreendido por 

ocorrer entre antagônicos em um sentido propositivo (GADOTTI; FREIRE; GUIMARÃES, 

1995) - tido como um dos problemas a ser sanado através dos projetos educacionais em nome 

da justiça social e do conformismo. 

Neste sentido, cabe a nós “investigar não só as artimanhas do dominador, mas também 

tudo aquilo que o dominado faz em favor do dominador, ou seja, as múltiplas formas de 

cumplicidade de sua parte e a sedução que acontece entre ambos” (MARTÍN-BARBERO, 

2014, p. 21). 

A mudança de permanência 

No caso brasileiro, as análises mencionadas anteriormente são reiteradas com o 

governo de Fernando Collor de Melo e com o avanço da literatura internacional sobre a teoria 

do Capital Humano, como o novo paradigma de desenvolvimento que requeria uma 

qualificação dos trabalhadores. Em linhas gerais, encontramos “[...] a ideia de que para 

‘sobreviver’ à concorrência do mercado, para conseguir manter um emprego, para ser cidadão 

do século XXI, seria preciso dominar os códigos da modernidade” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2002, p. 56). A partir da lógica posta, o cidadão é compreendido como 

aquele possuidor do  
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[...] conjunto de conhecimentos e destrezas necessários para participar da 

vida pública e desenvolver-se produtivamente na sociedade moderna. Essas 

capacidades seriam as requeridas para o manejo das operações aritméticas 

básicas, a leitura e compreensão de um texto escrito, a comunicação escrita, 

a observação, descrição e análise crítica do entorno, a recepção e 

interpretação das mensagens dos meios de comunicação modernos e 

participação no desenho e execução de trabalho em grupo. (Ibid., p. 64) 

Segundo as autoras, tais necessidades e características seriam preparadas nas escolas e 

apontam o cenário de diversos encontros para se debater o funcionamento do sistema posto a 

serviço das estruturas de poder. Assim, ao refletir sobre a “Conferência Mundial de Educação 

para Todos”, na cidade de Jomtien, na Tailândia, em 1990, tal como Cardoso (2001), ao 

questionar o termo “global”, Shiroma, Moraes e Evangelista (2002) afirmam que a expressão 

“para todos” não correspondia à realidade brasileira. Para a autora, a conferência influenciou 

o “Plano Decenal de Educação para Todos”, em 1993. Deste modo, sinalizam que, “[...] com 

esse plano, o Brasil traçava as metas locais a partir do acordo firmado em Jomtien e acenava 

aos organismos multilaterais que o projeto educacional por eles prescrito seria aqui 

implementado” (Ibid., p. 62), o que faz com que a LDB seja o resultado dessa dinâmica e 

dessas disputas. 

A partir do acordo de Jomtien, assinado em 1990, e do documento “Transformación 

Productiva con Equidad” (CEPAL, 1996) percebe-se que o cenário era propício para a 

vinculação da educação com o sistema produtivo.  

No referente a formação de recursos humanos, destaca-se seu papel crucial 

para a transformação produtiva. Tratar-se da matéria em que melhor se 

conjugam considerações de dinamismo econômico com equidade social. A 

aceleração da mudança técnica, a heterogeneidade dentro e entre os países da 

região, os requerimentos que mudam no referente às habilidades laborais e a 

diversificação dos agentes produtivos, implicam que não se pode esperar que 

um agente único tome como suas as tarefas de formar, capacitar e treinar 

novamente os recursos humanos. Também, a escassez de recursos 

disponíveis para melhorar os sistemas de capacitação obriga a aproveitar ao 

máximo as contribuições que diferentes instituições podem realizar na 

formação de recursos humano. Isto justifica a necessidade de uma estratégia 

em longo prazo voltada para a elevação paulatina e sustentada da oferta 

formativa em suas diferentes fases e âmbitos: ciclos pré-escolar, básico e 

secundário, universidades, centros de pesquisa, sistemas de treinamento, 

programas populares de educação e educação de adultos e programas de 

reciclagem ocupacional.
41

 (Ibid., p. 17) [Tradução do autor] 

                                                 
41

 “En lo referente a la formación de recursos humanos, se destaca su papel crucial para la transformación 

productiva. Trátase de la materia en que mejor se conjugan consideraciones de dinamismo económico con 

equidad social. La aceleración del cambio técnico, la heterogeneidad dentro y entre los países de la región, 

los requerimientos cambiantes en materia de habilidades laborales y la diversificación de agentes 
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“A estratégia da CEPAL se articulava em torno de objetivos (cidadania e 

competitividade), critérios inspiradores de políticas (equidade e eficiência) e diretrizes de 

reforma institucional (integração nacional e descentralização)” (SHIROMA; MORAES; 

EVANGELISTA, 2002, p. 63), em que ocorreria a “transmutação do Estado administrador e 

provedor para um Estado avaliador, incentivador e gerador de políticas” (Ibid., p. 65). 

Entre 1993 e 1996, a UNESCO, através da “Comissão Internacional sobre Educação 

para o século XXI”, produziu o relatório Delors
42

 (UNESCO, 2010) O documento indica as 

principais tensões para o novo século e coloca, entre elas: 

[...] tornar-se um cidadão do mundo, mantendo a ligação com a comunidade; 

mundializar a cultura preservando as culturas locais e as potencialidades 

individuais; adaptar o indivíduo às demandas de conhecimento científico e 

tecnológico [...] mantendo o respeito por sua autonomia; recusar soluções 

rápidas em favor de negociações e consensos; conciliar a competição com a 

cooperação e a solidariedade; respeitar as tradições e convicções pessoais e 

garantir a abertura ao universal. (Ibid., p. 66) 

Tal proposta pensa uma educação ao longo da vida em que a sociedade teria o papel 

de, constantemente, ensinar e aprender. Nessa dinâmica, as empresas entrariam como 

parceiras das escolas no processo tal como a campanha pela BNCC. Tal constatação encontra 

ressonância a partir do ensaio escrito por Salomão Ximenes e Fernando Cássio (2017) para o 

portal Nexo, onde observam que, 

[...] abraçado ao discurso da gestão anterior [governos petistas], o MEC e o 

campo empresarial que o apoia se esforçam para convencer a sociedade 

brasileira de que a BNCC foi construída democraticamente e, mais do que 

isso, que não houve alterações no processo de construção da Base com a 

mudança de governo [pós-impeachment]
43

. 

A partir da compreensão da BNCC, o educando é visto como um empreendedor 

criativo em potencial, cabendo ao educador acreditar ser aquele que dinamizaria o processo de 

garantir aos jovens as melhores condições no futuro onde eles se tornariam responsáveis por 

                                                                                                                                                         
productivos, implican que no puede esperarse que un agente único tome a su cargo las tareas de formar, 

capacitar y readiestrar recursos humanos. Además, la escasez de recursos disponibles para mejorar los 

sistemas de capacitación obliga a aprovechar al máximo los diversos aportes que distintas instituciones 

pueden realizar a la formación de recursos humanos. Lo anterior justifica la necesidad de una estrategia de 

largo plazo abocada a la elevación paulatina y sostenida de la oferta formativa en sus distintas fases y 

ámbitos: ciclos preescolar, básico y secundario, universidades, centros de investigación, sistemas de 

capacitación, programas de educación popular y educación de adultos, y programas de reciclaje 

ocupacional” [Texto original]  

42
 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf>. Acesso em: 27 fev. 2018. 

43
 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/Uma-Base-em-falso>. Acesso em: 23 mar. 2018. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590por.pdf
https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2017/Uma-Base-em-falso
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tudo o que aconteceria em suas vidas, vinculando a preparação à construção e à 

responsabilidade pelo próprio futuro. Contudo, como analisa Gaudêncio Frigotto (1984), a 

economia não pode ser encarada como uma ciência neutra, pois sustenta e defende valores. 

Neste sentido,  

[...] o homo economicus é, pois, o produto do sistema social capitalista. Para 

a economia burguesa não interessa o homem enquanto homem, mas 

enquanto um conjunto de faculdades a serem trabalhadas para que o sistema 

econômico possa funcionar como um mecanismo. Todas as características 

humanas que dificultam o funcionamento desse sistema (reflexão, ética, etc.) 

são indesejáveis e tidas como não científicas. (Ibid., p. 58) 

A Teoria do Capital Humano, assim, faz uma redução em que “[...] o indivíduo, do 

ponto de vista da produção, é uma combinação de trabalho físico e educação ou treinamento 

[...] [e supõe] que o indivíduo é produtor de suas próprias capacidades de produção” (Ibid., p. 

44). Logo, 

[...] o perfil do trabalhador vem sofrendo alterações, e em pouco tempo a 

sobrevivência no mercado de trabalho dependerá da aquisição de novas 

qualificações profissionais. Cada vez mais torna-se necessário que o 

trabalhador tenha conhecimentos atualizados, iniciativa, flexibilidade 

mental, atitude crítica, competência técnica, capacidade para criar novas 

soluções e para lidar com a quantidade crescente de informações, em novos 

formatos e com novas formas de acesso. A tendência mundial é a de que as 

tarefas mecânicas sejam realizadas por máquinas. (BRASIL, 1998, p.138) 

Entretanto, como salienta Vânia Motta (2009), essa é uma característica no contexto 

da globalização, onde a escola continua sendo peça importante para o desenvolvimento do 

indivíduo para a empregabilidade, mas rompe com a lógica do capital humano social. Tal 

transformação reside na alteração da dinâmica de uma educação voltada para o 

desenvolvimento da sociedade, em que se busca a justiça social – marca da retórica dos anos 

1980/1990, para um modelo em que o individualismo e a meritocracia alcançam o status de 

força motriz da educação – marca dos dias atuais.  

Sem negar a contribuição econômica da escolaridade, a concepção de 

educação no contexto da ideologia da globalização passou de uma ‘lógica de 

integração’, relacionada às necessidades e demandas de caráter coletivo [...] 

para uma ‘lógica econômica estritamente privada. (Ibid., p. 563) 

Assim, ainda segundo Motta, buscando a manutenção do sistema, em meio ao cenário 

de desemprego,  

[...] os intelectuais orgânicos do capital chegaram à conclusão de que não 

basta ‘educar para o desemprego’, isto é, não basta atribuir à escola a função 
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de aprender as demandas do capital, qualificando e modernizando as forças 

produtivas para aumentar a capacidade competitiva; não basta atribuir à 

escola a função de atender a demanda do trabalhador de inserção no mercado 

de trabalho – é preciso ‘educar para sobreviver’. (Ibid., p. 564) 

Tal proposta cria a “necessidade” de participação de toda a sociedade civil, em nome 

da solidariedade, na inserção e participação dos marginalizados no processo social, no sentido 

de torná-los produtivos. Neste tipo de sociedade proposta, o conflito é afastado em nome da 

tolerância e da confiança. Ou seja, todas as diferenças (econômicas, sociais, políticas etc.) 

seriam retiradas da análise principal em nome da produtividade individual e a educação seria 

o motor da conformação. Contudo, nos atuais debates sobre da comunidade internacional na 

Assembleia Geral das Nações Unidas, temos o avanço de propostas sobre uma agenda que se 

oriente na busca de um desenvolvimento sustentável que integre o combate às desigualdades 

sociais com a preocupação ambiental, pois, 

[...] as tendências globais dominantes na economia e na sociedade 

intensificam as contradições de um estilo de desenvolvimento que se tornou 

insustentável. Essas contradições são inegáveis. Isso é demonstrado pelo 

aumento sem precedentes da desigualdade global nas últimas décadas, pelo 

agravamento da crise ambiental, especialmente a mudança climática, e pelo 

papel ambivalente da revolução tecnológica que, ao abrir opções para a 

sustentabilidade, gera tensões nos mercados de trabalho que se agravam à 

medida que novas tecnologias se expandem.
44

 (CEPAL, 2016, p. 9) 

[Tradução do autor]. 

A principal consequência do avanço empresarial na educação e, por conseguinte, seu 

fortalecimento a partir da implantação e sustentação do neoliberalismo no país, reside no 

avanço da ideologia de que o Estado não dá conta de gerir um sistema educacional e que 

precisaria de contribuições para que ocorra uma inovação. Aliada a essa compreensão 

amplamente veiculada, vem a ideia sobre a funcionalidade e boa gerência das instituições 

privadas e a desqualificação já tanto debatida do ensino público. Assim, se deteriora o sistema 

público para mascarar a realidade e garantir a formação do conformismo à lógica econômica 

imposta resumida em uma equação citada por Saviani (2013, p. 754): “filantropia + 

protelação + fragmentação + improvisação = precarização geral do ensino no país”. 

                                                 
44

 "Las tendencias mundiales dominantes en la economía y en la sociedad exacerban las contradicciones de un 

estilo de desarrollo que se ha vuelto insostenible. Esas contradicciones son innegables. Lo demuestra el 

aumento sin precedentes de la desigualdad global en las últimas décadas, la agudización de la crisis 

ambiental, especialmente el cambio climático, y el papel ambivalente de la revolución tecnológica que, al 

mismo tiempo que abre opciones para la sostenibilidad, genera tensiones en los mercados laborales que se 

agravan a medida que se expanden las nuevas tecnologías.". [Texto original]. 
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A Cultura da Mídia em nossas interpretações 

O professor agora se encontra na necessidade de competir pela atenção do 

aluno enfocado em seu celular e outros apetrechos eletrônicos. O imaginário 

social infelizmente reforça tal disposição, exigindo do professor a 

capacidade de se metamorfosear em um animador de auditório, com a única 

diferença que, ao invés de haver a distribuição de prêmios, se anseia pela 

distribuição indiscriminada de pontos para satisfação dos alunos. 

(BITTENCOURT, 2013, p. 21) 

A proposta de que o espetáculo segue ampliando seu poderio imagético e, 

consequentemente, propiciando o deslocamento do humano em nós não impede, como 

salienta Douglas Kellner (2004), que reconheçamos possibilidades de resistência de públicos 

diversos – como já debatemos sobre os escritos de Certeau (2014).  

Portanto, seguindo a ótica contida nas análises de Agnes Heller (2016), uma 

compreensão da crise na Educação pode ser compreendida pela diferente construção cultural 

dos agentes escolares a partir do poder das imagens. Assim, ao sinalizarmos as propostas de 

reflexão sobre o espetáculo contidas em Kellner (2004), podemos perceber o entretenimento, 

a velocidade e a informação em excesso, como exemplos de desorientação
45

 social. Ou seja, 

vinculando os autores citados, perceberíamos que somente pelo processo de se distanciar e 

estranhar o naturalizado é que se pode destruir a “pseudoconcreticidade” (KOSIK, 1976). 

Assim,  

[...] ganha visibilidade a compreensão do computador e dos demais 

equipamentos eletrônicos de informação e comunicação como artefatos 

mediadores da atividade, e não como o fim a que a atividade se destina, pois 

[citando Kaptelinin e Nardi] “as pessoas não interagem com os 

computadores, elas interagem com o mundo através dos computadores”. 

(BANNELL et al., 2016, p. 65) 

Alinhado a essa interpretação, a escola, a partir do pensamento de Dênis de Moraes 

(2009), é um dos órgãos formadores de consenso. Mais do que isso,  

[...] a escola deve possibilitar e incentivar que os alunos usem seus 

conhecimentos sobre tecnologia para apresentar trabalhos escritos das 

diferentes áreas; pesquisar sobre assuntos variados; confeccionar convites, 

informes, folhetos, listas; realizar cálculos; exercitar habilidades 

matemáticas por meio de programas, jogos, etc.; sem que a realização dessas 

atividades esteja necessariamente atrelada a uma situação didática planejada 

pelo professor. (BRASIL, 1998, p. 153) 

                                                 
45

  Alexandre Le Voci Sayad (2011) escreve sobre a experiência no Idade Mídia, projeto do Colégio 

Bandeirantes em que os jovens utilizam da comunicação em seu cotidiano escolar. 
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Desse modo, poderíamos questionar as escolhas que fazemos na vida cotidiana e, 

também, as distorções existentes no interior da sociedade a partir do ambiente escolar. 

Utilizando de teses gramscianas, consideramos que a mudança será lenta e gradual com a 

participação da grande maioria da população oriunda de instituições diversas - dentre elas as 

escolas - formadas ao longo dos anos em choque com a cultura das mídias. Por isso, 

[...] utilizar recursos tecnológicos não significa utilizar técnicas 

simplesmente, e não é condição suficiente para garantir a aprendizagem dos 

conteúdos escolares. Por isso, é fundamental criar um ambiente de 

aprendizagem em que os alunos possam ter iniciativas, problemas a resolver, 

possibilidades para corrigir erros e criar soluções pessoais. (Ibid., p. 153) 

Em síntese, “o discurso midiático se propõe a determinar a interpretação dos fatos por 

intermédio de signos fixos e constantes que tentam proteger de contradições aquilo que está 

dado e aparece como representação do real, como verdade” (MORAES, 2010, p. 95). A 

escola, como contraponto, fornece a possibilidade de acessar diversos saberes “colocando as 

desigualdades no terreno da inteligência e da cultura” (PINTO, 2013, p.18) e reconhecendo a 

luta de classes no interior da comunidade escolar. Ou seja, a perspectiva de um consumo 

orientado à exibição e satisfação imediata se apresenta pelo volume crescente de desejos 

postos em um fluxo constante a partir da “Cultura das Mídia” (KELLNER, 2001), pela 

cooptação de pautas sociais para manutenção desse status quo mercantil (KLEIN, 2004) e 

pela não obrigatoriedade de se transformar o cotidiano. Portanto, “[...] a essência do 

individualismo é mesmo o paradoxo. Ante a desestruturação dos controles sociais, os 

indivíduos, em contexto pós-disciplinar, têm a opção de assumir responsabilidade ou não, de 

autocontrolar-se ou deixar-se levar” (CHARLES, 2004, p. 21). Assim, nas palavras de 

Bauman (2008, p. 108),  

[...] estar à frente portando os emblemas das figuras emblemáticas da 

tendência de estilo escolhido por alguém de fato concederia o 

reconhecimento e a aceitação desejados, enquanto permanecer à frente é a 

única forma de tornar tal reconhecimento de “pertença” seguro pelo tempo 

pretendido. 

Entretanto, colocando Bauman (2008) e Charles (2004) em paralelo, percebemos a 

diferenciação entre ambos na maneira como observam o consumo e as tecnologias envolvidas 

neste processo. Enquanto o primeiro possui críticas negativas ao processo, negando a 

liberdade existente, o segundo tende a acreditar nas potencialidades envolvidas entre 

produção e recepção de mensagens. Desta forma, opta-se por uma mescla desses autores no 

que concerne a termos uma visão crítica e reconhecermos o predomínio das forças 
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econômicas do sistema vigente sem deixarmos de acreditar na possibilidade de rompermos 

com a dinâmica posta diante de nós a partir da materialidade cotidiana. 

A partir deste cenário, recuperar a teoria crítica, como propõe Douglas Kellner (2004) 

é um dos caminhos para que se perceba a limitação imposta aos indivíduos em seu cotidiano 

pela utilização das tecnologias e, por conseguinte, gerar outra prática que se oriente pela 

coletividade e pela criticidade. Entendendo esta disputa a ser enfrentada a partir de uma 

Educação Crítica para as Mídias, salienta-se, assim, que a vida cotidiana se coloca como uma 

contradição dialética que precisa opor o que se naturaliza a partir do entretenimento 

informacional através das mídias e o que se estabelece como reflexão para suspender o 

cotidiano. Em suma, faz-se necessário compreender que o projeto econômico capitalista acaba 

por mensurar a vida a partir do maior grau de consumismo, desvirtuando o que deveria se 

perceber como cidadania. Aqui, portanto, reside o papel da escola como força capaz de 

potencializar a reflexão sobre o ciclo de consumo de identidades e, também, estabelecer os 

vínculos face a face com os outros membros sociais frente à fragmentação advinda das redes 

virtuais. 

A potência da dialogia
46

 

A obra de Paulo Freire pode ser lida a partir da compreensão de um amadurecimento 

do pensamento sobre a interface da Educação com a Comunicação, especialmente na ideia de 

que a coletividade é o motor da solidariedade e participação no processo educacional. Desse 

modo, a “Pedagogia da Comunicação”, proposta por Freire (1967), coloca o diálogo como 

forma de romper com a “Pedagogia do Silêncio” que nos oprime, já que o poder institucional 

busca silenciar as vozes destoantes. Contudo, tal ato não consegue impedir que aconteçam 

lutas pelo espaço de fala dentro do cotidiano escolar. 

Assim, quando Paulo Freire se refere à eficácia que não existe na Educação de seu 

tempo, sugere, indiretamente, uma participação através de metodologias ativas. E essa 

maneira de construir o raciocínio parte da educação popular por procedimentos investigativos 

da pesquisa participante
47

. 

                                                 
46

  Cf. ASSIS, Leandro Marlon Barbosa Assis. A Educomunicação como proposta educacional: o ensino de 

História no Programa Autonomia. Trabalho de Conclusão de Curso. ICHS/UFRRJ. Seropédica, RJ: 2016. 

47
  “A força do pensamento latino-americano no campo da comunicação para o desenvolvimento, com ênfase no 

planejamento participativo, exerceu profunda incidência na construção do conceito da educomunicação, 

como gestão de processos comunicativos” (SOARES, 2014, p. 10). 



72 

 

A proposta pensada por Paulo Freire encontra consonância em Mario Kaplún (2011; 

2014) e Daniel Prieto Castilo (2014) ao proporem a dialogia como metodologia oposta ao 

modelo educacional praticado nas escolas fechadas que reproduzem hierarquias em que falta 

o compartilhamento de saberes. Os pensadores citados rompem, portanto, com um modelo 

tradicional que deforma por reproduzir diversos preconceitos em seu interior e por simplificar 

a complexidade do cotidiano escolar e o exercício do poder na sociedade. 

Desse modo, a conscientização crítica – enquanto meta a ser atingida – requer 

equilíbrio a ser buscado que fuja de estruturas totalizadas (no sentido da necessidade 

tecnológica para a mudança) e totalizantes (transmissora da Educação Bancária). Esse 

equilíbrio garante que se impeçam projetos autoritários e absolutos como uma forma a ser 

seguida por outros profissionais. Pois, 

[...] tanto a visão de si mesmo, como a do mundo, não pode absolutizar-se, 

fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e suspenso ou levando-o a julgar o seu 

mundo algo sobre que apenas se acha. A sua integração o enraíza. Faz dele, 

na feliz expressão de Marcel, um ser ‘situado e datado’. (FREIRE, 1967, p. 

42) 

Assim, ao se pensar na proposição do que é a Comunicação pensada por Paulo Freire 

(2011), percebe-se que ela é o meio como a humanidade chega à concretude de sua realidade 

histórica.  

O cotidiano e a tecnologia 

O cotidiano escolar, baseando-nos prioritariamente em Heller (2016) e Kosik (1976), é 

pensado como o espaço para que o conhecimento, não dissociado do senso comum 

(MARTINS, J., 2010), propicie uma tomada de posição a partir do exercício da reflexão sobre 

a produção constante, volumosa e rápida das mídias na contemporaneidade
48

. Logo, é preciso 

compreender o cotidiano como um dos múltiplos cotidianos (CANDAU, 2011) existentes na 

sociedade e, por conta disto, não podendo se dissociar das relações muitas vezes antagônicas 

estabelecidas na vida social. Assim, compreender os olhares sobre estes conflitos/disputas é a 

essência da teoria reflexiva da prática social sobre o cotidiano ao qual o presente trabalho de 

alinha. 

A escola, enquanto espaço de ensino-aprendizagem, precisa ser recuperada em sua 

essência de “[romper] com a ilusão da homogeneidade” (BRASIL, 2013, p. 25) e, portanto, 

                                                 
48

  Reconhecemos a existência do debate sobre o período compreendido pela contemporaneidade a partir de 

múltiplas perspectivas, entretanto, não é nosso objetivo entrar nesta seara na presente dissertação. 
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romper com a automatização do ethos midiatizado (SODRÉ, 2012a). Deste modo, somente a 

reflexão crítica sobre as novas formas de costumes, condutas e cognições, surgidos a partir do 

estabelecimento das mídias com o papel que possuem hoje, pode nos reorientar para um 

projeto educacional que preze pela coletividade e para o desenvolvimento do ser humano em 

sua condição imanente
49

. 

Neste cenário, a sociedade contemporânea, concomitantemente, é atravessada pelas 

mídias e pelas práticas de consumo oriundas das esferas sociais hegemônicas já submetidas à 

noção de espetacularização a partir do entretenimento. Deste modo, a reflexão crítica sobre 

como as mídias estão penetrando no discurso educativo precisa ser posta a fim de evitar que a 

inserção das tecnologias no ambiente escolar se dê por um viés de prótese em favor da 

manutenção do sistema excludente que promove uma educação bancária orientada para a 

subserviência ao capital. 

Esta compreensão se dá pela naturalização no senso comum de que as escolas 

necessitam de tecnologias para que ocorra uma melhoria no ensino sem que as políticas 

públicas orientem reformas pedagógicas que prezem pelo desenvolvimento crítico dos 

envolvidos no projeto. Neste sentido, os materiais divulgados que veiculam estas 

necessidades acabam por se orientar mais pelos modos de usar do que pela reflexão sobre as 

disputas hegemônicas pelo poder. Ou seja: como analisam Selma Pimenta e Umberto Pinto 

(2013), precisamos tornar o processo produtivo mais próximo dos estudantes para que a 

sociedade possa ser pensada e debatida enquanto projeto de futuro. 

Neste cenário, consideramos a vida cotidiana como aquela em que o ser humano ativo 

busca as possibilidades para o desenvolvimento do “homem genérico” (HELLER, 2016) pelo 

viés da coletividade. Portanto, compreende-se que, impregnada pelos discursos e práticas 

hegemônicas, a vida cotidiana propicia um vir a se alienar se a reflexão sobre a rotina não for 

posta com prática constante – e aqui reside o pano de fundo para uma Educação Crítica para 

as Mídias e uma escola reflexiva e atuante a serem debatidas no Capítulo 3. 

Somente teríamos tal possibilidade de rompimento com a efetiva implantação de 

políticas públicas orientadas pela crítica e pela formação de educadores (como já constam nos 
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  “O humano genérico é, segundo as correntes marxistas, aquela condição que atende aos valores essenciais do 

homem, categorizados como: o trabalho, a sociabilidade, a universalidade, a consciência e a liberdade. 

Portanto, ele é quem pertence à humanidade e só é possível realiza-lo através do processo histórico. Assim, o 

capitalismo e o Estado capitalista acabam por limitar esse desenvolvimento/busca por colocá-lo como 

indivíduo. Compreendo, desse modo, essa individualização como um dos componentes da passividade 

proposta por Carvalho & Netto (2007): a transformação do cidadão em usuário”. (ASSIS; FARBIARZ, 2017, 

p. 2) 
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textos dos PCN e das DCN) para atuar nas escolas do século XXI, onde “deveriam se 

preocupar com isso [a escrita] e buscar novas formas de ajudar os alunos a desenvolverem as 

habilidades necessárias para serem leitores e produtores dos diversos gêneros textuais que os 

ambientes digitais possibilitam e que a vida exige deles” (COSCARELLI, 2016, p. 14). 

Como dito a priori, Paulo Freire (1967) sintetizou esta ideia através do processo de 

dialogia percebendo que somente através da troca de saberes oriundos de todos os cotidianos 

disponíveis seria possível uma educação emancipadora e apta a disputar posições com a 

hegemonia midiática. A posteriori, seguindo o pensamento de Agnes Heller (2016, p. 17), “a 

vida cotidiana é a vida do homem inteiro”. Ou seja, não há formas de se dissociar o que se é 

do que se faz. Deste modo, dialeticamente, “[...] o homem da cotidianidade é atuante e 

fruidor, ativo e receptivo, mas não tem tempo nem possibilidade de absorver inteiramente em 

nenhum desses aspectos; por isso, não pode aguça-los em toda sua intensidade” (Ibid., p. 17-

18). 

[...] A questão[, portanto,] não é introduzir na escola as várias mídias, as 

linguagens e os textos que emergem do digital. É preciso, acima de tudo, 

criar condições para formas de leituras e para concepções de ensino e 

aprendizagem que considerem o aprendiz como protagonista, a fim de 

diminuir a distância entre as leituras e as práticas que se desenvolvem fora 

da escola e aquelas que são privilegiadas por ela. (ZACHARIAS, 2016, p. 

26) 

Assim, ponderarmos sobre a dialética citada e a não possibilidade de absorção das 

contradições, pode-se aferir que o homem tende a viver no mundo da pseudoconcreticidade 

(KOSIK, 1976). Tal proposta se fundamenta na ideia de que somos conhecedores de uma 

realidade que se apresenta como possibilidade prático-sensível para sua utilização. Ou seja, 

tende-se a reduzirmos as ações dentro da sociedade por uma prática utilitarista dos fenômenos 

postos diante de nós enquanto realidade – e a inserção das tecnologias digitais no cotidiano 

escolar segue a mesma tendência. 

O cotidiano, como já explicado na introdução deste trabalho, tende a não nos permitir 

a compreensão das coisas e menos ainda a regularidade, o imediatismo e a evidência das 

estruturas. Portanto, a pseudoconcreticidade se sustenta pela a partir do “substrato ideológico 

mantido pela comunidade” (MORAES, 2009, p. 29). Logo, ao se considerar o imaginário 

social posto pela mídia, reconhecemos a afirmação de que “o homem nasce já inserido em sua 

cotidianidade” (HELLER, 2016, p.18) e a de que “o pensamento comum é a forma ideológica 

do agir humano de todos os dias” (KOSIK, 1976). Em síntese, salientamos que a prática 

reflexiva é aquela que pode recolocar o ser humano como o agente da transformação social.  
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Deste modo, compreender o cotidiano pela teoria helleriana nos permite ampliar os 

olhares sobre as formas de se transformar a sociedade entendendo que nem sempre uma classe 

será o sujeito da história e, por conta disto, em alguns momentos, formações capitalistas 

acabarão por se tornar o motor das mudanças. A reflexão apontada se apresenta pela não 

possibilidade de se imaginar o cotidiano sem o uso das tecnologias e, por tabela, a escola no 

que concerne às mídias digitais. Nesse cenário, a transformação vem sendo posta a partir de 

produtos que ditam nosso ritmo e não da compreensão de que o ser humano é quem constrói 

sua História e aqui reside nosso ponto de inflexão. 

Deste modo, não há como negar que ocorre uma invasão da prática utilitária da 

tecnologia dentro do ambiente escolar já que “é possível perceber o quanto as crianças e os 

jovens são habilidosos no manejo cotidiano de seus equipamentos eletrônicos [...] e, mais 

ainda, no uso de ferramentas para interação social” (BANNELL et al., 2016, p. 70). Tal 

análise encontra respaldo, ainda, no que PRENSKY (2001; 2012) analisa sobre os nativos, os 

imigrantes e a sabedoria digitais. Assim, baseando-nos em Heller (2016) e Kosik (1976), 

devemos problematizar a naturalidade das ações para afastar o fenômeno da coisa em si e 

alcançar a essência que não é posta direta e imediatamente à nossa cognoscência
50

. Portanto, 

pensar a utilização da tecnologia, em especial as mídias, requer a Educação e a Comunicação 

caminhando juntas aos conceitos de Paulo Freire (1967; 2011a; 2011b; 2015) para tomarmos 

posse do conhecimento e nos tornarmos agentes ativos na sociedade, pois,  

[...] não têm sido identificados os mesmos níveis de habilidade quando se 

trata, por exemplo, de busca, seleção, avaliação e análise das informações 

novas ou de conhecimentos formais [...] ou quando é necessário produzir e 

veicular novos conteúdos a partir das informações obtidas. (BANNELL et 

al., 2016, p. 70) 

Entretanto, toda a construção pensada para a vida cotidiana posta pelas forças 

hegemônicas que possuem “jogos de consenso e dissenso que atravessam e condicionam a 

produção simbólica na ambiência midiatizada atual” (MORAES, 2010, p. 77), precisa ser 

considera pelo professor, sob os olhos hellerianos, por características
51

 que perpassam 

quaisquer que sejam os modos de produção. Por este pensamento, visto a necessidade de 

                                                 
50

  Para Kosik (1976), a “coisa em si” não se manifesta imediatamente ao homem. A compreensão, dessa forma, 

fica fragmentada por sua vinculação utilitarista e pautada no senso comum. Portanto, cabe ao processo de 

reflexão a revelação da “essência” e, por conseguinte, a estrutura oculta até então. Para o autor, os fenômenos 

se manifestam dessa forma por operarem na práxis humana. Desta forma, acabam por ser naturalizados e 

retroalimentando o senso comum, servindo ao controle hegemônico da sociedade.  

51
  As características podem ser colocadas como sendo: heterogeneidade, hierarquia, espontaneidade, 

economicismo, possuidora de juízos provisórios, probabilística, ultrageneralizante e imitação. 
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reflexão e pensamento crítico, não se pode absolutizar estas características para não incorrer 

na alienação da vida cotidiana – possível, então, pela naturalização e pela fetichização da vida 

a partir do desenvolvimento do capitalismo e, por conseguinte, das mídias já que “o fato é que 

os nossos hábitos de vida, integrados às novas tecnologias, foram alterados e provocaram 

outra forma de comunicação e de contato com a cultura e o conhecimento” (BANNELL et al., 

2016, p. 86). 

Desta forma, a educação fornece a possibilidade de aproximar o ser humano de sua 

condição de produtor e agente – coletivamente – da História. Assim, a individualização posta 

pela dinâmica social capitalista particulariza o pensamento e gera uma sensação de 

imediatismo que fragmenta o ser social em uma pseudoforma de ser com múltiplas 

identidades a serem saciadas a partir do consumo. 

A perspectiva de um consumo orientado à exibição se apresenta pela compreensão de 

que a dinâmica capitalista imputa desejos extras que, em um fluxo constante e crescente, 

acaba por soterrar as questões que pautariam uma sociedade civil engajada na solução dos 

problemas sociais. Neste sentido, o indivíduo afasta-se da responsabilidade pelos outros e da 

ideia de que pode cometer erros que afetariam a dinâmica social. Em síntese, este projeto de 

sociedade, pautado no consumo, enraíza-se na subjetividade e evita o pensamento futuro em 

um presenteísmo incompleto que impede o processo de reflexão pela preocupação constante 

com o agora, satisfeito, quase sempre, pelo consumo (BAUMAN, 2008). 

Assim, perceber a ideologia do consumo enquanto uma retórica para mascarar uma 

dominação nos faz perceber que, sendo uma construção simbólica para manutenção desta 

sociedade capitalista, acaba por se expressar nas diferentes práticas e seduções hegemônicas, 

inclusive nas escolas. Logo, o discurso midiático afasta a criticidade do movimento de defesa 

de uma política pública oposta à educação capitalista e orientada para o mercado de trabalho. 

Ou seja: enfraquece-se a luta por um projeto coletivo – a longo prazo - em nome de uma 

prática superficial que satisfaz a ética indolor e que não reflete sobre o processo no mundo 

real, que para Kosik (1976, p.23),  

[...] é o mundo da práxis humana. É a compreensão da realidade humano-

social como unidade de produção e produto, de sujeito e objeto, de gênese e 

estrutura. [...] É um mundo em que as coisas, as relações e os significados 

são considerados como produtos do homem social, e o próprio homem se 

revela como sujeito real do mundo social. 

Deste modo, reconhecendo o poder estrutural de setores econômicos consolidados pela 

dinâmica capitalista, precisamos considerar que “as tecnologias [...] ampliam o acesso ao 
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mundo e, portanto, a percepção do indivíduo e de sua presença do mundo” (BANNELL et al., 

2016, p. 96). Para tal compreensão, mantendo a base helleriana, a escola se coloca como uma 

instituição portadora da mudança: não é possível crer que somente a tecnologia tenha o poder 

de transformar a realidade (APARICI, 2014; BRASIL, 1998; BRASIL, 2013). Como destaca 

Dênis de Moraes (2009, p. 34), baseando-se em Leandro Konder e Russel Jacoby,  

[...] as utopias são necessárias para reviver a imaginação política da 

sociedade, desvelando o que se oculta por trás do império do visível e 

reerguendo convicções e questionamentos que o imediatismo intencional de 

telas e monitores menospreza ou sufoca. 

Em linhas gerais, os PCN e as DCN já apontam a escola como o espaço 

potencializador da reflexão, da crítica e da libertação a partir de pequenas conquistas e de 

questionamentos diversos sobre a vida cotidiana que cada agente do processo educativo 

carrega junto consigo. Desta forma, o espaço escolar é um dos espaços, por excelência, que 

possibilita uma consciência transformadora da sociedade e, por conseguinte, garante que a 

gerência do processo revolucionário se dará fora dos escritórios burocráticos de sindicatos ou 

líderes envenenados pela naturalidade de práticas postas como rotina.  

Considerações parciais do capítulo  

[...] destacamos que a crítica enquanto ressentimento não é crítica, mas 

negação. A crítica necessariamente passa pela criação. A negação, por si só, 

é condenação. A crítica é juízo, e dele pode ver a absolvição e a indenização. 

A diferença entre negar e afirmar de imediato chama-se martelo. 

(FIGUEIRA, 2014, pp. 68-69) 

Os céticos da existência e permanência da escola bradam que o que se conhece por 

escola chegou ao fim. Um novo tempo, fundamentado na aparelhagem eletrônica, coloca-se 

como a saída para o fracasso da escola enquanto instituição. A prática de educadores é 

menosprezada se não utilizam tecnologias e, quase sempre, questiona-se por qual motivo não 

é uma recorrência seu uso – quando não os colocam como culpados pelas mazelas 

educacionais, como podemos compreender em reportagens sobre a prática docente
52

. 
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  Como exemplo, destacamos a entrevista dada por Lucia Dellagnelo para Mônica Manir da BBC veiculada no 

dia 17/03/2018, onde a falta da inserção de tecnologias é apontada como um dos problemas da Educação já que 

"os alunos querem que a escola reflita a vida real". Disponível em: 

<https://g1.globo.com/educacao/noticia/alunos-querem-que-a-escola-reflita-a-vida-real-diz-brasileira-jurada-de-

premio-da-unesco.ghtml>. Acesso em: 01/04/2018; e a reportagem de 09/09/2014 que relaciona o uso de 

computadores com a sensação de que os educadores se sentiriam "mais professores". Disponível em: 

<http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2014/09/parte-dos-professores-acha-computador-desnecessario-no-

ensino.html>. Acesso em: 01/04/2018. 
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Vivemos tempos em que a velocidade se torna um deus a ser cultuado em nome do progresso 

e da aptidão – denominadas como competências pela BNCC - a atender aos chamados da 

rotina posta socialmente. Contudo, a escola precisa ser o espaço outro neste contexto, como já 

apontam os Parâmetros Curriculares e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Cabe ao cotidiano escolar, segundo nosso olhar, resistir às investidas dos movimentos 

empresariais que possuem uma retórica modernizadora que oculta interesses diversos. Os 

Movimentos “Todos pela Base” e o “Todos pela Educação”, para escolher os campos de 

batalhas atuais, estão impregnados de empresas financeiras e corporações midiáticas que são 

portadores de um desejo simples e objetivo: buscar consumidores e mão-de-obra dita 

qualificada (mas que pode ser lida como barata). 

Diante deste cenário, pautando-nos pelos debates realizados acima, uma “Educação 

Crítica para as Mídias” pode fortalecer a escola e potencializar seu papel de formadora de 

cidadania. Mais do que isto, como defendeu Paulo Freire em diversos escritos, precisamos de 

uma escola que seja tão formadora quanto informadora. Se decidirmos por um único caminho, 

perderemos um dos últimos espaços institucionalizados de batalha contra as hegemonias do 

capital. 

Por conta disso, o uso do diálogo propicia o fortalecimento de redes educativas que 

garantiram à escola papel ativo na complexa teia e saberes que os jovens educandos possuem 

e vão desenvolver ao longo de sua experiência em contato com diversos pontos de aquisição 

de conhecimento e construção de sua identidade cidadã. Ou seja: não é a inserção de mídias 

digitais que garantirá tal transformação, mas uma mudança de postura e pensamento 

pedagógico por parte dos atores envolvidos no cotidiano escolar. 

Portanto, que se abram as portas da escola para as novelas, telejornais, celulares, 

televisões, Internet, aplicativos de comunicação em rede, provedores de filmes e séries via 

streaming e qualquer outro gênero textual ou Mídias que, com a formação do educador, 

possibilite a liberdade de escolha, de comunicação e de reinterpretação entre os membros da 

comunidade escolar. Por isto, que se formem educadores que estejam prontos a utilizar destas 

produções como recursos pedagógicos e, também, as utilizem como exemplificações das 

disputas hegemônicas aliando a reflexão-criatividade-Internet para engajar/mobilizar os 

educandos. 

O presente capítulo buscou, em síntese, analisar as potencialidades e as limitações 

da utilização das mídias digitais propostas pela LDB, pelas DCN, pelos DCN e pela 

BNCC nas práticas dos educadores. Ao sintetizarmos o debate feito, abrimos uma brecha 

de diálogo para que se possa, conjuntamente, refletir sobre os rumos da educação, da 
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comunicação, das políticas públicas educacionais e que, ao fim, saibamos que ainda é possível 

sonhar e amar, como dizia Paulo Freire (2011). O diálogo, ou a comunicação dialógica, neste 

sentido, é base da proposta educacional freiriana e nossa compreensão de uma Educação 

Crítica para as Mídias eficaz: sem a percepção das naturalizações advindas dos múltiplos 

cotidianos – vinculados a interpretações hegemônicas da obrigação do uso de tecnologias - e 

suas inter-relação entre reflexão e prática, não poderíamos elaborar uma análise crítica da 

inserção tecnológica nas escolas enquanto propósitos de uma escola do século XXI. 

Ao discutir sobre a naturalização de um discurso no senso comum quanto à 

necessidade da escola da rede pública receber tecnologias para sua melhoria, percebemos que 

é através da prática docente reflexiva, crítica e dialógica que romperemos com a ideia de um 

saber que desconsidere os cotidianos dos educandos. Em síntese, podemos nos assumir 

enquanto pesquisadores e cidadãos engajados nas disputas hegemônicas do mundo através do 

debate constante a partir de nossa compreensão econômico-social e pela inserção críticas das 

mídias digitais na Educação – de modo político, como já sinalizaram Freire e Guimarães 

(2011) – para impedirmos a apatia e/ou desinteresse aos educandos, por considerá-los sujeitos 

na escola. Se você se pergunta sobre como isso seria possível, recomendo a leitura do capítulo 

seguinte. 

  



CAPÍTULO 3 - “DE TANTO BRINCAR COM FOGO, QUE VENHA O 

FOGO ENTÃO”
53

 

Transformar a escola vai além da incorporação das novas tecnologias, exige 

a desnaturalização da lógica do mercado que orienta seu uso e 

desenvolvimento. (OROZCO-GOMÉZ, 2011, p. 159) 

Como apresentado ao longo do primeiro capítulo, percebemos o quanto o mundo 

contemporâneo é dominado pelo fluxo constante de informações e pela evolução tecnológica 

(SODRÉ, 2012a) na mesma medida em que ocorrem disputas hegemônicas (MORAES, 2009; 

Id., 2010) – situadas nos documentos apresentados - que penetram no cotidiano escolar. 

Assim, avaliando as potencialidades dos usos nas práticas docentes, compreendemos que 

nossos dias são marcados pelo acesso irrestrito e fidelizados às novas tecnologias e que fica 

um campo aberto ao debate acadêmico sobre como resistir/combater/propor dentro das 

escolas, especialmente as públicas no que tange à sua utilização. Mais: refletir sobre o papel 

do educador nesse cenário. Assim, neste capítulo, buscaremos compreender as possibilidades 

de uma Educação vinculada às mídias digitais, no cotidiano escolar, para uma formação 

crítica e, ainda, avaliaremos como as práticas que se preocupam com a reflexão crítica, a 

partir de seu uso, se inserem na realidade escolar.  

Portanto, ao nos atentarmos às disputas hegemônicas levantadas no capítulo anterior, 

debateremos a área de interface entre a Comunicação e a Educação como meio da promoção 

de uma reflexão crítica a partir da prática docente utilizando das mídias digitais para uma 

formação humana e cidadã dos educandos. Desse modo, acreditamos ter os elementos 

necessários para empreender as análises propostas neste capítulo que fornecerá bases para as 

interpretações dos dados no terceiro capítulo.  

O ofuscar do brilho das luzes tecnológicas 

O perigo está no encantamento que as tecnologias mais novas exercem em 

muitos (jovens e adultos), no uso mais para entretenimento do que 

pedagógico e na falta de planejamento das atividades didáticas. Sem 

planejamento adequado, as tecnologias dispersam, distraem e podem 

prejudicar os resultados esperados. (MORAN, 2013, p. 59) 

                                                 
53

  A utilização do trecho da música “Fábrica”, composta por Renato Russo, apresenta-se pelo viés de 

reconhecer os elementos da área de interface da Comunicação e da Educação para, ao fim, propor uma 

perspectiva teórica que permita reconhecer os problemas e propor transformações efetivas nos cotidianos. 
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Quantos não foram os anúncios de eletrodomésticos que recebemos por e-mail ou 

mesmo nos nossos perfis virtuais que correspondiam exatamente ao que pesquisamos horas 

antes ou mesmo conversamos com nossos familiares? Quantas não são as mensagens que 

recebemos sobre produtos prontos para serem consumidos e, na mesma medida, prontos ao 

descarte? Será que os movimentos originados pelas redes sociais permanecerão como força 

motriz na sociedade? A naturalização de nossa vida midiatizada, circundante diante de nossos 

olhos, precisa ser debatida. 

Por conta disso, a proposta deste capítulo parte da concepção de que a escola se tornou 

defasada
54

 aos jovens que, em contrapartida, manteriam o desejo de conhecer e, assim, 

buscariam, de variadas formas, o conhecimento fora dos muros escolares
55

 e precisariam, 

então, de direcionamento quanto ao aprendizado para um projeto de nação orientado pela 

formação para a cidadania. Reconhecemos e saudamos os variados espaços educacionais, 

contudo, como é demarcado ao longo deste trabalho, a Escola é o espaço formal e 

institucional propiciador de outra Educação. Não podemos, como já apresentado ao longo do 

primeiro capítulo, formar tão somente para o mercado de trabalho. A formação dos 

educandos, nesse sentido, transversalizada por uma Educação em Direitos Humanos (EDH), 

para tomar como exemplo, tem de ser posta à provas e desafios constantes. Assim, é a escola 

o espaço de formação essencial do profissional (CANDAU, 2013; CARBONARI, 2013). 

A perda do simbolismo de um ideal de escola ocorre por conta de seu ambiente ter se 

fechado sobre si mesmo e por procurar ditar modos de ensino, de vida, de comportamento e 

de prática social que não condizem/refletem/transformam com o cotidiano que a cerca. O 

recrudescimento do papel escolar ocorre, sintetizando os últimos anos, a partir de meu olhar 

de pesquisador-professor, por conta da precarização da profissão e, ainda, pelo baixo 

investimento em estruturas físicas e má distribuição de renda em nível macro. Portanto, recai 

sobre os educadores, já fragilizados, um processo de potencializar a reflexão junto aos 

educandos para lidar com o poder da mídia e, por conseguinte, do sistema econômico vigente 

– já exemplificado ao longo do primeiro capítulo. 

                                                 
54

  Cabe destaque, aqui, que o termo “defasada” se refere às potencialidades permitidas pelas mídias digitais e, 

também, no sentido político, já que muitos educadores não se vinculam às discussões socioeconômicas da 

realidade na qual estão inseridos. 

55
  Como o trabalho parte da consideração de que a escola é um lócus de transformação social, pois seria um 

espaço de formação diário para o profissional e o educando. Destaca-se, ainda, a sua vinculação com um 

projeto educacional orientado pela formação continuada de educadores. 
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A comunicação de massa, neste contexto, está em todos os setores da vida social, 

especialmente a partir de meados do século XX, com o advento da televisão e, 

essencialmente, da internet. Em uma mão, os veículos midiáticos ganharam força e, desde 

então, produzem e transmitem um grande número de informações sobre os mais variados 

assuntos. Conforme Adilson Citelli (2017a, p. 15) analisa,  

[...] o século XX carregou consigo um tratamento especioso do tempo, na 

medida em que a velocidade, o contato célere permitido pelos meios de 

comunicação, a idéia de um encurtamento do espaço, foram se impondo 

como realidades inescapáveis e com capacidade para suscitar profundas 

mudanças nos modos de organizar o próprio cotidiano.  

Noutra mão, esse mesmo avanço tecnológico permitiu uma nova forma de ação social 

(CASTELLS, 2012) que pode ser utilizada na/pela Educação. Nesse sentido, a chave para a 

transformação da realidade está em compreender a Educação, especialmente a escola, como 

possuidora de um papel fundamental de intervenção na vida social. Papel esse, como afirmou 

Paulo Freire (2011), que reside na construção de uma leitura crítica de mundo
56

.  

Dessa forma, a partir das compreensões de Erika Moreira Martins (2016), o cotidiano 

escolar sofre interferências de inúmeros setores e instituições privadas, especialmente da 

mídia – enfoque desta dissertação. A cotidianidade estaria pautada pelo que Maria do Carmo 

Brant de Carvalho e José Paulo Netto (2007, p. 24) chamam de uma “[...] superficialidade 

fluída, ativa e receptiva que mobília sua [do homem] atenção. Joga nela todas as suas forças, 

mas não toda a sua força”. Portanto, cabe aos educadores procurar os caminhos de se 

desprender da passividade através da “[...] intensidade de uma grande paixão, um grande 

amor, o trabalho livre e prazeroso, [com] uma intensa motivação do homem pelo humano 

genérico
57

 (Ibid., p. 27). 

                                                 
56

  A construção do conceito/prática da Leitura Crítica do Mundo pelos educadores perpassa praticamente todas 

as obras de Paulo Freire, podendo ser exemplificada pela certeza de que “[…] como educadores, temos de 

saber o que fazer para minimizar esse poder exacerbado nas mãos de um grupo antipopular, para aumentar a 

capacidade crítica das grandes massas populares, sobre quem recai o peso dos comunicados” (FREIRE, 

2011a, p. 33). A mesma proposição pode ser encontrada no pensamento de Maria Inês Ghilardi e Valdir 

Heitor Barzotto (1999) quando propõem a Educação como mecanismo mais poderoso da sociedade, desde 

que se consiga aplicar a leitura crítica do mundo nas salas de aula através do uso dos meios de comunicação. 

Cf. BARZOTTO, Valdir Heitor; GHILARDI, Maria Inês (Orgs.). Mídia, Educação e Leitura. São Paulo: 

Anhembi Morumbi: Associação de Leitura do Brasil, 1999. 

57
  O humano genérico é, segundo as correntes marxistas, aquela condição que atende aos valores essenciais do 

homem, categorizados como: o trabalho, a sociabilidade, a universalidade, a consciência e a liberdade. 

Portanto, ele é quem pertence à humanidade e só é possível realiza-lo através do processo histórico. Assim, o 

capitalismo e o Estado capitalista acabam por limitar esse desenvolvimento/busca por o colocar como 

indivíduo. Compreendo, desse modo, essa individualização como um dos componentes da passividade 

proposta por Carvalho e Netto (2007): a transformação do cidadão em usuário. 
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Ao ressaltar esses pontos, constatamos o afastamento dos jovens do espaço de 

produção do conhecimento institucionalizado e o movimento de se silenciar essas mesmas 

vozes dentro das salas de aula por parte dos professores – em uma aproximação à educação 

bancária pensada conforme definição de Paulo Freire (2015b). Neste sentido, os educandos 

não têm como se reconhecer como potenciais produtores do saber e, menos ainda, reconhecer 

a escola e os educadores como aqueles que podem auxiliar a produção de conhecimento e 

tomada de consciência nesse mundo "fluído" (BAUMAN, 2001) e com novas relações de 

saber/ensinar/viver (BANNELL et al., 2016). 

A partir desse papel sem relevância, os educandos acabam se evadindo, segundo 

denominação oficial. Porém, sob a perspectiva freiriana, a prática docente tradicional, a escola 

e os governos excluem o jovem do processo do saber e o expulsa da escola. Logo, as 

condições econômicas, de acesso e de permanência compõem um cenário maior de falta de 

inclusão dos educandos no que deveria ser a comunidade escolar: um ambiente democrático 

com o exercício pleno de sua cidadania e respeito pelas diferenças – conforme se debate nas 

obras de Ismar Soares (2000; 2014) e Mario Kaplún (2011; 2014), por exemplo. Ou, 

minimamente, a manutenção do artigo sexto de nossa Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

que coloca a Educação como um direito social básico.  

Desta forma, durante meus anos de magistério, presenciei um ambiente verticalizado 

de comunicação que tende a reduzir o educando à esfera de receptáculo vazio ou com pouco a 

acrescentar ao debate das disciplinas e, ainda, que acaba por propiciar o desinteresse dos 

mesmos em relação à sua permanência na escola. Tal análise se faz pelo intenso desprezo pela 

cultura do educando a partir dos discursos nas salas de professores e, inclusive, deboches ao 

considerar que os estudantes não são capazes de refletir sobre as temáticas levantadas a partir 

do cotidiano. 

Ao considerarmos o desenvolvimento do primeiro capítulo, acreditamos que o 

educador precisaria ter um posicionamento crítico sobre sua prática docente e essa atuação 

pode ser transformadora e não necessariamente necessita das mídias digitais, mesmo sabendo 

que o seu uso poderia potencializar as intenções pedagógicas. Portanto, a partir da premissa 

de que (1) as tecnologias são um dos pontos de força do sistema capitalista para a alienação; 

para o aumento do poder hegemônico; para o incremento da velocidade; para a economia de 

tempo e encurtamento de espaços; e, evidentemente, para o aumento da lucratividade e da 

transferência econômica de renda através da redução do tempo e do espaço (SODRÉ, 2012a) 

e (2) a necessidade de padronizar o uso e pensamento sobre elas que o capítulo se propõe a 

analisar, é que se faz necessário o debate sobre como a Educação atua nesse contexto. 
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O texto deste capítulo versa, então, sobre como a vida midiatizada é pensada e pode 

ser inserida nas escolas da contemporaneidade. A partir dessa reflexão, procuramos 

problematizar o uso das mídias digitais como sinônimo de empoderamento dos atores sociais 

ao considerar o controle/vigilância que opera na vida cotidiana a partir do uso das mídias. 

Assim, acreditamos que nossa compreensão sobre as estruturas de poder vigentes na 

implantação de políticas educacionais que inserem as mídias digitais nas escolas nos 

possibilitaria uma Educação para o século XXI menos instrumental e mais crítica – e, dessa 

forma, tensionamos o projeto da Unesco sobre uma sociedade do “aprender a aprender” como 

Moran (2012). 

Filho de muitos nomes 

[...] o sentido da mudança educacional radical não pode ser senão o rasgar da 

camisa de força da lógica incorrigível do sistema: perseguir de modo 

planejado e consistente uma estratégia de rompimento do controle exercido 

pelo capital, com todos os meios disponíveis, bem como com todos os meios 

ainda a ser inventados, e que tenham o mesmo espírito. (MÉSZÁROS, 2008, 

p. 35). 

Tradicionalmente, a escola é o espaço estabelecido para que ocorra a educação formal, 

pois, como analisam José Marques de Melo e Sandra Pereira Tosta (2008), ela é a 

institucionalização desse saber
58

. Contudo, as transformações sociais, com o apogeu da 

contemporaneidade e com o desenvolvimento tecnológico, colocaram em xeque o papel da 

escola como detentora dos saberes do mundo. Nesse sentido, a Educação deve se perceber 

como parte do mundo que a rodeia e gerar um sentimento de pertencimento nos agentes 

educacionais através da Comunicação, aqui entendida como mola mestra para o aumento da 

participação de todos os envolvidos no ambiente escolar e não como mera distribuição de 

tecnologias ao magistério. 

                                                 
58

  Segundo GOHN (2006), a distinção entre o saber formal, o saber não-formal e o saber informal pode ser feita 

pelas seguintes características: o saber não-formal é compreendido como "um processo com várias dimensões 

tais como: a aprendizagem política dos direitos dos indivíduos enquanto cidadãos; a capacitação dos 

indivíduos para o trabalho, por meio da aprendizagem de habilidades e/ou desenvolvimento de 

potencialidades; a aprendizagem e exercício de práticas que capacitam os indivíduos a se organizarem com 

objetivos comunitários, voltadas para a solução de problemas coletivos cotidianos; a aprendizagem de 

conteúdos que possibilitem aos indivíduos fazerem uma leitura do mundo do ponto de vista de compreensão 

do que se passa ao seu redor; a educação desenvolvida na mídia e pela mídia, em especial a eletrônica etc"; 

ao diferenciar o saber formal do informal, Gohn prefere por compará-los e, assim, pensa que "[...] a educação 

formal é aquela desenvolvida nas escolas, com conteúdos previamente demarcados; a informal como aquela 

que os indivíduos aprendem durante seu processo de socialização - na família, bairro, clube, amigos etc., 

carregada de valores e culturas próprias, de pertencimento e sentimentos herdados: e a educação não-formal é 

aquela que se aprende "no mundo da vida", via os processos de compartilhamento de experiências, 

principalmente em espaços e ações coletivos cotidianas". 
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A escola, em nossa compreensão, não deveria ser um espaço de aprisionamento dos 

jovens por algumas horas por dia. Portanto, o projeto educacional precisa romper com seu 

isolamento e observar e pensar sobre a “escola paralela”, ou seja, a educação não-formal. 

Além disso, a rede de saberes à qual os educandos têm acesso para além dos muros da escola 

precisa ser considerada e debatida dentro das salas de aula para evitar a propagação de 

informações falsas – compreendidas atualmente sob a denominação de fake news, mas que 

tendo a chamar de desinformação e compreendendo que existem desde os primórdios do 

jornalismo atuando em favor de interesses políticos e econômicos. 

Desbravando esta seara, portanto, Ismar Soares (2011) argumenta que esses 

macrocampos (Educação e Comunicação) já se relacionam e estabelece a importância do 

pensamento latino na construção de uma área realmente ativa e integrada, chamada por ele de 

Educomunicação. Ou seja, a escola, dentro do pensamento de Paulo Freire (2015a, p. 45), não 

deveria ter “[...] medo de conviver com eles [meios de comunicação], chegando mesmo até, 

risonhamente, a dizer: ‘vem cá, televisão, me ajuda! Me ajuda a ensinar, me ajuda a 

aprender!’, não?”. Por esta compreensão, conforme relata Ismar Soares (2000), a história nos 

ensina que tanto a Educação quanto a Comunicação, ao serem instruídas pela racionalidade 

moderna, tiveram seus campos de atuação demarcados, no contexto do imaginário social, 

como espaços independentes, aparentemente neutros, cumprindo funções específicas: a 

Educação administrando a transmissão do saber necessário ao desenvolvimento social, quase 

sempre com os rumos ditados pelo Mercado; e a Comunicação responsabilizando-se pela 

difusão de informações, pelo lazer popular e pela manutenção do sistema produtivo através da 

publicidade. No entanto, no mundo latino, a aproximação foi constatada graças à contribuição 

teórico-prática de filósofos e educadores, como Célestin Freinet e Paulo Freire; ou da 

Comunicação, como Jesús Martin-Barbero e Mario Kaplún. 

Essa mudança de perspectiva teórica por parte dos latinos é um exemplo da crise da 

Educação em seu campo moderno. O pensamento modernista fundamenta-se na razão como 

elemento capaz de transformar a natureza para o bel prazer do homem. Dessa forma, a 

industrialização, a individualização e a formação tecnicista tornaram-se marcas nos modelos 

educacionais vigentes – fundados na dinâmica do Mercado (SAVIANI, 2013; MARTINS, E., 

2016). Em exemplo, basta ver a quantidade de incentivos financeiros aos cursos voltados para 
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as engenharias ou desenvolvedores de tecnologias e os incentivos aos cursos voltados para 

uma reflexão crítica da sociedade
59

. 

Nesse sentido, a crise do modelo da educação tradicional fica evidente com o aumento 

da liberação de consciências proposto pela autonomia individual e valorização do 

subjetivismo (SOARES, I., 2000, p. 14). Contudo, essa autonomia é questionada por Suelly 

Soares (2000, p. 51), quando argumenta sobre a liberdade advinda dos tempos atuais. Para a 

autora, 

[...] a ilusão da “autonomia” tem gerado o trabalho solitário, muitas vezes 

mascarado pelas exigências da capacidade de atuar no coletivo, um coletivo 

remoto dado pelas estruturas do trabalho temporário que não desenvolve 

apegos, laços, identidades com o conhecimento. São relações voláteis 

inspiradas pela revolução tecnológica, munidas de microinformática, internet 

e redes de comunicação que dirigem novas relações e formas de produção 

contemporânea. 

A preocupação de Suelly Soares pode ser compreendida como a falta de 

posicionamento crítico sobre as relações de mundo – tema que trabalhado ao longo deste 

capítulo. Em outras palavras, considerando a proposta da área de interface e a pedagogia 

contida nas obras de Paulo Freire, pode-se romper com a ‘ilusão’ citada pela autora através de 

uma leitura crítica de mundo e do envolvimento com os atores sociais. Contudo, para tal 

proposta, precisamos compreender o funcionamento da vida contemporânea inserida no fluxo 

midiático. E é a partir daqui que tendemos a propor uma interpretação que se seguirá como 

sendo a “Educação Crítica para as Mídias”. 

Segundo Muniz Sodré (2012a), a mídia gera uma nova qualificação da vida que tem 

costume, conduta e cognição que fetichizam a realidade e torna tudo parte do mercado. Ao 

introduzir sua compreensão, Sodré coloca que a passagem da comunicação centralizada, 

vertical e unidirecional para uma pautada pela interatividade e multimodalidade é 

característica possível pela aceleração da expansão do capital no processo da globalização, 

gerando uma “imposição ao corpo humano de um modelo maquínico de duração e eficiência” 

(CRARY, 2014, p. 2).  

Ao cruzarmos este pensamento com as interpretações de Bauman (2001), podemos 

perceber a metáfora do camping e, ainda, a diferenciação entre os modelos de cidadania 

                                                 
59

  Cf. OLIVEIRA, Fernando Bonadia de. Entre reformas: Tecnicismo, neotecnicismo e educação no Brasil. 

Revista de Educação Técnica e Tecnológica em Ciências Agrícolas, v. 8, n. 16, p. 19-39, dez. 2017. 

Disponível em: 

<http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=retta&page=article&op=view&path%5B%5D=3743>. Acesso 

em: 13 fev. 2018. 

http://www.ufrrj.br/SEER/index.php?journal=retta&page=article&op=view&path%5B%5D=3743
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explicados por ele: a autonomia de jure, compreendida como a vinculação do auto autônomo 

como sendo a busca pela aquisição, elaboração ou veiculação de identidades; e a autonomia 

de facto, sintetizada na ideia que defendemos ao longo desse trabalho que é a de intervenção 

na vida política cotidiana. 

Neste sentido, segundo as interpretações de Laan Mendes Barros (2012), Sodré 

compreende a midiatização como indo,  

[...] além da mídia, em sua dimensão técnica. Ela se espalha e se entranha na 

estrutura social, na constituição de uma cultura midiatizada [...]. As relações 

entre sujeito e mídia se dão [...] em uma situação ‘especular’, onde o 

‘espelho’ midiático não é simples cópia. [...] O autor [Sodré] propõe que a 

midiatização seja “pensada como tecnologia de sociabilidade ou um novo 

bios, uma espécie de quarto âmbito existencial”. (BARROS, 2012, p. 86) 

[grifo do autor] 

Por esta compreensão, Sodré (2012a) sugere o abandono da ideia metafórica de rede 

visto que o ponto chave na contemporaneidade reside na aceleração dos processos. Aqui, 

portanto, o autor diferencia a comunicação enquanto vinculação social da compreensão que 

temos hoje em dia como um processo circulatório de produtos informacionais integrado ao 

plano sistêmico da estrutura do poder. Em contrapartida, há autores como Manuel Castells 

(2012) que consideram a internet como um ponto de atuação dos movimentos sociais por 

compreender que o papel dela é fundamental nas transformações da sociedade.  

[Essa] compreensão [...] tem sido obscurecidas por um debate sem sentido 

[...] ao negar que as tecnologias estejam na raiz dos movimentos sociais. Isso 

é óbvio. Nem a internet nem qualquer outra tecnologia, nesse sentido, pode 

ser fonte de causação social. Os movimentos sociais surgem na contradição e 

dos conflitos de sociedades específicas, e expressam as revoltas e os projetos 

das pessoas resultantes de sua experiência multidimensional. (CASTELLS, 

2013, p. 4) [grifo do autor] 

A partir das interpretações de Barros (2012), compreendemos a proximidade do 

argumentado por Sodré (2012a) e Castells (2012) com o proposto por Fausto Neto (apud. 

BARROS, 2012), quando a sociedade da midiatização se sustenta na ideia de que a “cultura 

midiática se concerte na referência sobre a qual a estrutura sócio-técnica-discursiva se 

estabelece, produzindo zonas de afetação em vários níveis da organização e da dinâmica da 

própria sociedade” (Ibid., p. 101). Entretanto, ignorar o processo hegemônico de poder, como 
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faz Castells (2013), gera um vazio teórico que tende ao otimismo acrítico que encontra em 

Pierre Lévy seu mais famoso expoente
60

. 

Deste modo, a compreensão que adotamos sobre o termo midiatização parte das 

aproximações recentes entre a linha institucionalista e a linha socioconstrutivista dos estudos 

anglo-saxões. A principal diferenciação entre elas residia no controle sobre outros campos 

sociais (institucionalista) ou na construção comunicativa da realidade por meios de um 

processo (socioconstrutivista). Contudo, recentemente, Andreas Hepp (FRANCO; LEÃO, 

2016) propõe o conceito de “força moldante” como a compreensão da mídia tanto como 

institucionalização quanto como reificação da comunicação, aproximando aspetos das duas 

vertentes mencionadas. Para o pesquisador, portanto, a aproximação permitiria um avanço nas 

pesquisas já que as linhas versam sobre relações de poder. Conforme apontam Franco e Leão 

(2016), a necessidade dos estudos sobre midiatização se faz por conta da expansão de 

tecnologias comunicativas e as mudanças ocorridas de tal avanço – proposição que passa ao 

largo das interpretações de Castells (2012), por exemplo. 

Nesta compreensão, apropriando-nos das análises de Stig Hjavard (2014), a 

midiatização acaba por atravessar quase que todas as instituições sociais e culturais. 

Atualmente, portanto, a midiatização ocorre por uma infinidade de espaços sociais e culturais. 

Há a necessidade, então, de se refletir dialeticamente sobre como a mídia transforma e é 

transformada nesse ciclo social – justificando nossa posição favorável à compreensão de 

Hepp (FRANCO; LEÃO, 2016), no que concerne a compreender a midiatização a partir de 

um sentido mais amplo e sua penetrabilidade no cotidiano escolar. 

Em síntese, os estudos anglo-saxões e os estudos latino-americanos sobre midiatização 

se aproximam por suas diferenciações e suas semelhanças. O que fica, enquanto contribuição 

ao nosso arcabouço teórico, reside na interpretação da midiatização como uma construção 

comunicativa que se vincula a outros campos de saber, sendo a Educação o nosso destaque, 

por um processo interacional, convergindo para a dialogia freiriana, que gera novos sentidos 

através de uma mediação exacerbada pelas tecnologias. E é nesse ponto que reside a 

importância da escola na contemporaneidade e de uma formação que propicie a “Educação 

Crítica para as Mídias”. 
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  Entendemos a compreensão da obra de Lévy como sendo um projeto para o futuro e, ainda, que seu texto foi 

produzido em outros contextos de reflexão. Contudo, após anos da elaboração de seu pensamento, 

surpreende-nos a utilização de seus escritos como formas de descrever o ambiente virtual como um espaço de 

plena cidadania e participação social.  
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Uma síntese é possível?  

A realidade é que as rédeas do poder social se confundem cada vez mais 

com os dispositivos de controle da informação. [...] Enfraquece-se a ficção 

histórica da cidadania política e emerge a figura do consumidor como novo 

sujeito social, concebido desde a origem como o contrário da ideia clássica 

de cidadania. (SODRÉ, 2012b, p. 13). 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 

datou a década de 1920 como aquela em que surgiu a Media Education na França, na Rússia e 

na Grã-Bretanha. Para a Unesco, o estudo da Media Education é um importante campo no 

desenvolvimento da Educação do século XXI por compreender que esta, 

a) lida com todos os meios de comunicação e inclui a palavra impressa e 

gráficos, o som, a captura de uma imagem em movimento, obtida de 

qualquer tipo de tecnologia; b) permite que as pessoas compreendam como 

os meios de comunicação são utilizados na sociedade e o seu modo de operar 

e adquirir habilidades que eles usam para se comunicar com os outros; c) 

garante que as pessoas aprendam: c.1) analisar, refletir de modo crítico e 

criar textos de mídia; c.2) identificar as fontes dos textos midiáticos, seus 

interesses políticos, sociais, comerciais e/ou culturais, e seus contextos; c.3) 

interpretar as mensagens e valores oferecidos pela mídia; c.4) selecionar a 

mídia apropriada para comunicar suas próprias mensagens ou histórias para 

atingir seu público-alvo; c.5) obter acesso aos meios de comunicação tanto 

para recepção quanto para produção. (FEDOROV, 2008, p. 1-2)
61

 [Tradução 

do autor] 

As atribuições de Media Education elaboradas pela Unesco são próximas ao que Melo 

e Tosta (2008) consideram como as associações mais evidentes da Comunicação e da 

Educação, como, por exemplo, a leitura crítica da mídia e a consideração dos saberes a partir 

da escola e de suas experiências pessoais. Baccega e Costa (2009, p. 19), nesse sentido, 

afirmam que, 

[...] o campo Comunicação/Educação, fundamental para a construção da 

cidadania, inclui – mas não se resume - à educação para os meios, leitura 

crítica dos meios, uso da tecnologia em sala de aula, formação do professor 

para o trato com os meios [...]. Ele se rege pela busca do conhecimento do 

processo de constituição dos signos e seus significados sociais, sua operação 

no cotidiano, e, sobretudo, pela consciência de que os significados desses 
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  a) deals with all communication media and includes the printed word and graphics, the sound, the still as 

well as the moving image, delivered on any kind of technology; b) enables people to gain understanding of 

the communication media used in their society and the way they operate and to acquire skills using these 

media to communicate with others; c) ensures that people learn how to: c.1) analyze, critically reflect upon 

and create media texts; c.2) identify the sources of media texts, their political, social, commercial and/or 

cultural interests, and their contexts; c.3) interpret the messages and values offered by the media; c.4) select 

appropriate media for communicating their own messages or stories and for reaching their intended 

audience; c.5) gain or demand access to media for both reception and production. [Texto original] 
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signos [...] refletem/refratam a disputa entre os valores hegemônicos, 

mantenedores do status quo, e os valores emergentes, em construção, que 

apontam o caminho da transformação e que tudo fazem para não ser 

sufocados. 

Noutra perspectiva, David Buckingham (2005), pesquisador britânico, utiliza a 

denominação Media Literacy para explicar seu entendimento de como a Comunicação e a 

Educação se encontram. Para ele, o educador não pode ser compreendido como aquele que 

traz o saber aos estudantes. Desse modo, o papel do educador será o de contribuir para que se 

desenvolva “[...] a capacidade de acessar, compreender e criar comunicações em variados 

contextos”
62

 (Ibid., p. 2) [Tradução do autor]. 

Contudo, o que pode aparentar similaridades é contestado por Divina Frau-Meigs 

(2006, p. 20), por se tratarem de elementos distintos. Para ela, “Media Education, então, é o 

processo de ensinar e aprender sobre mídia; Media Literacy é o resultado - o conhecimento e 

habilidades que os alunos adquirem”
63

 [Tradução do autor]. Ou seja, Media Education é o 

processo de ensino que parte do educador com a finalidade específica de ajudar na 

compreensão crítica do mundo e não só para servir de instrumental tecnológico para 

determinadas disciplinas escolares.  

Em mais uma frente conceitual, Alton Grizzly e Maria Carme Torras Calvo (2013, p. 

7) estabelecem o conceito de Media and Information Literacy (MIL), terceira denominação 

que compreende as políticas a serem praticadas por inúmeros agentes e afirmam que ela 

[...] é a base para a melhoria do acesso à informação e ao conhecimento, 

liberdade de expressão e educação de qualidade. Isso descreve habilidade e 

atitudes que são necessárias para valorizar as funções da mídia e outros 

fornecedores de informações, incluindo aqueles na internet, nas sociedades e 

para encontrar, avaliar e produzir informações e conteúdos de mídia; em 

outras palavras, a Media Information Literacy abrange as competências que 

são vitais para as pessoas estarem efetivamente comprometidas em todos os 

aspectos do desenvolvimento.
64

 [Tradução do autor] 

Grizzly e Calvo seguem a estrutura conceitual de três níveis, proposta por 

Buckingham (2005), para a compreensão da Media Literacy: o acesso/propósito, o 
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  “the ability to access, understand and create communications in a variety of contexts” [Texto original] 

63
  “Media Education, then, is the process of teaching and learning about media; Media Literacy is the outcome 

– the knowledge and skills learners acquire” [Texto original] 

64
  “[…] is a basis for enhancing access to information and knowledge, freedom of expression, and quality 

education. It describes skills, and attitudes that are needed to value the functions of media and other 

information providers, including those on the Internet, in societies and to find, evaluate and produce 

information and media content; in other words, it covers the competencies that are vital for people to be 

effectively engaged in all aspects of development” [Texto original] 
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entendimento e a prática. Entretanto, Frau-Meigs e Torrent (2009) permanecem na 

argumentação de distinguir os conceitos, afirmando que a Media Education é o resultado do 

amadurecimento do que foi a Media Literacy. 

Um limiar foi atingido, onde o corpo do conhecimento sobre a Media 

Literacy amadureceu, onde as diferentes partes interessadas na educação, na 

comunicação e na sociedade civil estão cientes dos novos desafios 

desenvolvidos (...) e as novas culturas de aprendizagem que são necessárias 

para o bem-estar dos cidadãos, o desenvolvimento pacífico das sociedades 

civis, a preservação das culturas nativas, o crescimento das economias e o 

enriquecimento da diversidade social contemporânea.
65

 (Ibid., p. 15) 

[Tradução do autor] 

Abandonando a busca por um batismo dessa área acadêmica, existem, em ambas as 

definições, a compreensão de que o pensamento crítico sobre os meios deve ser aprofundado 

como mote para o desenvolvimento de uma sociedade crítica e democrática. E é nesse ponto 

que reside nosso trabalho para a prática docente. Atravessando o oceano Atlântico e 

desembarcando na América Latina, ainda na década de 1960, o pedagogo Luís Campos 

Martinéz elaborou o Plan DENI (conhecido como Plan de Niño) em que dirigia a atuação de 

cineclubes
66

 e a formação de profissionais para utilizar o cinema na sala de aula. 

[...] a proposta direcionava-se a exibir e analisar produções cinematográficas 

com crianças, iniciando-as na compreensão da linguagem audiovisual, 

chegando a levar os alunos a produzirem narrativas audiovisuais, abrindo 

possibilidades para que expressassem sua visão e mundo. (SOARES, I., 

2014, p. 9) 

Neste cenário latino-americano, Melo e Tosta (2008, p. 66) afirmam que Mario 

Kaplún “[...] vem se convertendo em símbolo do debate sobre educomídia como alavanca da 

cidadania”, por ter construído “[...] métodos e técnicas destinados a transformá-las [propostas 

teóricas] em ações eficazes” (Ibid., p. 67). Tal análise se faz pertinente por reconhecer as 

conexões teóricas e práticas entre os pensadores latino-americanos
67

, entre as décadas de 1970 

e 1980, na busca da proposta de se desenvolver uma educação popular que inserisse o 

                                                 
65

  “A threshold has been reached, where the body of knowledge concerning media literacy has matured, where 

the different stakeholders implicated in education, in media and in civil society are aware of the new 

challenges developed […] and the new learning cultures it requires for the well-being of its citizens, the 

peaceful development of civic societies, the preservation of native cultures, the growth of sustainable 

economies and the enrichment of contemporary social diversity” [Texto original] 

66
  Cabe aqui o informe de que tais proposições teóricas podem ser encontradas na Europa no começo da década 

de 1920 quando, na França, foram fundados cineclubes para o uso do cinema como mecanismo de aplicação 

da Media Education que só foram interrompidos pela ocupação nazista em 1936 (FEDOROV, 2008, p. 2). 

67
  Podemos citar a contribuição de pensadores como Juan Diaz Bordenave (Paraguai), Paulo Freire (Brasil), 

Mario Kaplún (Uruguai), Daniel Prieto (Argentina), Eduardo Contreras (Equador), entre outros. 
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educando no processo de produção do conhecimento através de políticas públicas e projetos 

sociais
68

. 

Educação Crítica para as Mídias: foco 

[...] nem mesmo os piores grilhões têm como predominar uniformemente. 

(MÉSZÁROS, 2008, p. 54) 

As ações que buscam uma inserção dos estudantes na Educação podem ser postas sob 

a luz do pensamento de Daniel Prieto Castillo (2014, p. 49), quando o pensador argentino 

afirma que “[...] um intelectual que se preze não só recorre a outras vozes para fazer 

pedagogia, mas também desenvolve a sua, produz uma obra e a propõe para promover e 

acompanhar aprendizagens”. Ou seja, a concepção de práxis proposta no pensamento 

freiriano encontra ressonância no pensamento de Castillo e, também, nas afirmações de Melo 

& Tosta (2008) sobre Kaplún já mencionadas. 

Entretanto, o próprio Kaplún (2011) argumenta que existe um problema no cotidiano 

escolar e que este reside na massificação do ensino, ou seja, teria restado menos espaço para a 

comunicação e a troca de saberes entre os estudantes. “Mas não só menos espaço: também 

menos interesse e menos vontade para propiciá-lo, menos consciência do alcance do diálogo, 

como componente necessário da ação educativa” (Ibid., p. 178). Nesse sentido, Roberto 

Aparici (2014) completa o entendimento da proposição de Kaplún ao sintetizar que a 

experiência de vida dos educandos é ignorada na proposição dos conteúdos e na elaboração 

dos ambientes escolares
69

. O problema de nosso tempo, talvez, seja que, 

[...] hoje os padrões e configurações não são mais “dados”, e menos ainda 

“autoevidentes”; eles são muitos, chocando-se entre si e contradizendo-se 

em seus comandos conflitantes, de tal forma que todos e cada um foram 

desprovidos de boa parte de seus poderes de coercitivamente compelir e 

restringir. (BAUMAN, 2001, p. 15) 

                                                 
68

  Essa transformação do pensar rompe tanto com “[...] as teorias manipulatórias com origem na Escola de 

Frankfurt como o paradigma althuseriano da ideologia como condutora das ações dos grupos humanos. Não 

lhes servia nem o cientificismo sistêmico nem muito menos o moralismo religioso. Buscavam, na verdade, a 

formulação de uma síntese que desse apoio coerente a uma efetiva luta pela democratização das políticas de 

comunicação no continente, tendo como base a proposta de implantação de uma nova ordem mundial da 

informação e da comunicação (sob sigla NOMIC)” (SOARES, 2014, p. 11). 

69
  Sobre a relação entre vida dos estudantes e elaboração de ambientes escolares plenos, recomendamos a 

leitura FREIRE, Paulo. Pedagogia da Esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. São Paulo: 

Paz & Terra, 2014; FREIRE, Paulo. Ação cultural para a liberdade e outros escritos. São Paulo: Paz & 

Terra, 2015; FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? São Paulo, 2011; FREIRE, Paulo. Pedagogia do 

Oprimido. São Paulo: Paz & Terra, 2015. 
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Daniel Castillo (2014) afirma, em tom otimista, que o desenvolvimento tecnológico 

permite o rompimento com o discurso dominante por existir uma rede conectada de saberes 

que se acessa a todo o momento para se conhecer uma infinidade de informações. Para o 

pensador, “[...] as redes de aprendizagem põem em jogo todos esses elementos: participação, 

colaboração, ativismo cidadão, criação coletiva e alianças voluntárias” (Ibid., p. 55). Contudo, 

em um ponto de inflexão, Aparici (2014) - em consonância ao já apresentado por Sodré 

(2012a) - sinaliza que a tecnologia por si só não significa uma mudança, pois “[...] muitas das 

experiências educativas e comunicativas que recorrem às tecnologias digitais não deixam de 

ser gutenberguianas por usarem a web, já que continuam repetindo os mesmos modelos 

análogos do século passado” (Ibid., p. 35). 

Portanto, perceber a necessidade de um trabalho em conjunto entre educadores e 

educandos é a chave para a transformação social. Como argumenta Paulo Freire (2015, p. 72), 

“[...] o diálogo crítico e libertador [...] tem de ser feito com os oprimidos, qualquer que seja o 

grau em que esteja a luta por libertação. [...] O que pode e deve variar, em função das 

condições históricas, [...] é o conteúdo do diálogo”. Neste sentido, Kaplún (2014, p. 69-70) 

afirma que,  

[...] não é recebendo lições que o aluno chega à apropriação do 

conhecimento. Mais que repetindo o que os outros disseram, o ser humano 

aprende construindo, elaborando pessoalmente [...] [e] a educação não pode 

ser reduzida a uma simples transmissão, recepção de informações. [...] 

Aprender e comunicar são componentes de um mesmo processo cognitivo, 

componentes simultâneos que se penetram e se necessitam reciprocamente. 

[...] Educar-se é envolver-se e participar de uma rede de múltiplas interações 

comunicativas. 

E, por participação, podemos considerar a solidariedade das experiências escolares 

contidas no pensamento de Paulo Freire (1967) através da coletividade. Neste caminho, Freire 

considera que a Educação tem papel fundamental para a transformação social em que se 

busque alcançar as experiências democráticas – que se acrescenta pela perspectiva da 

necessidade de uma relação dialética com o cotidiano, este compreendido por Freire (2015b) 

como sendo a realidade concreta que possibilidade o desenvolvimento dos sujeitos. Caso o 

diálogo não alcance resultado ou mesmo adesão entre os atores envolvidos, não se pode 

depositar no educando as impressões de mundo do educador. Pois, se o faz, como salienta 

Freire, estará agindo como um opressor que deseja a repetição de seu discurso. Ou seja, “[...] 

os caminhos da liberação são os do oprimido que se liberta: ele não é coisa que se resgata, é 

sujeito que se deve autoconfigurar responsavelmente” (Ibid., p. 11). E, assim, o cotidiano 

midiatizado precisa ser posto em questão dentro das escolas de maneira franca e reflexiva. 
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A proposta feita acima pode ser sistematizada através do entendimento de Heller 

(2016) de que não existe uma objetividade natural que condicione o homem, mas uma social. 

Para a autora, a objetividade social contribui para a essência humana na participação da 

atuação coletiva. Desse modo, seu pensamento é baseado no sentido marxista de que a 

coletividade é composta pelos valores do humano – trabalho, sociabilidade, universalidade, 

consciência e liberdade. Em suma, o humano está posto na superficialidade do que é a vida 

cotidiana de modo que, somente com a reflexão, poderia ser aprofundada ou suspensa. 

Por conta do afastamento da Educação das relações sociais, Ismar Soares (2000) 

utiliza os argumentos do pensador Fernando Font para expressar o distanciamento entre 

educadores e educandos, ressaltando, assim, o papel que a Comunicação – especialmente de 

massa – veio ocupando ao longo do século XX até os dias de hoje. Dessa forma,  

[...] não é possível seguir acreditando numa razão ditatorial e deixar-se levar 

por ela. É necessário recuperar a sensibilidade, caminhar em direção a uma 

nova razão capaz de pensar a parcialidade, a individualidade, o pluralismo e 

que não aprisione a riqueza da vida nos moldes estreitos de uma 

conceitualização universalista. (FONT apud SOARES, I., 2000, p. 16) 

Sobre isso, Heller (2016) afirma que há sempre novos tempos e novas contradições 

com o desenvolvimento do cotidiano. Esse pensamento se alinha à compreensão marxista por 

não colocar um fim datado para esse desenvolvimento, pois, se o fizesse, entraria na linha 

teleológica e ahistórica. Isso fica evidente ao analisarmos, segundo a visão de Kosik (1976), 

que a sociedade não é a simples soma de indivíduos e que, retornando à Heller (2016), a 

suspensão do cotidiano é o motor das transformações sociais. Tal interpretação reside na 

síntese proposta por José de Souza Martins (2010), ao afirmar que o homem comum - 

encarnado como nosso objeto de pesquisa como sendo o educador - é um herói imerso que 

descobre a eficiência da política e as repetições do senso comum como a base das 

descontinuidades a serem percebidas no cotidiano – e aqui está a importância do educador na 

relação do aprender-ensinar com o educando. 

As propostas de Paulo Freire (1967), Mario Kaplún (2014) e Daniel Prieto Castillo 

(2014), deste modo, caminham com a dialogia, como oposição ao modelo educacional 

operado nas escolas tradicionais e bancárias – compreendidas como reprodutoras de 

hierarquias e da falta de troca de saberes em um modelo que deforma, mantém preconceitos 

em seu interior e simplifica o exercício do poder. Assim, os estudos sobre a interface entre a 

Comunicação e a Educação caminham, em nossa interpretação, como uma quebra do padrão 

senhorial do ensino (tanto no sentido conteudista quanto no sentido mercadológico) e 
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defendem o debate como forma de construir saberes – pela dialogia para a intervenção social. 

Em síntese, para Donizete Soares (2006, p. 5), ela é, 

[...] o processo, rico em detalhes, cheio de incongruências, ao mesmo tempo 

compreensível e difícil de entender, atraente, fascinante e pleno em 

problemas de toda ordem. É o processo certamente denso que vale a pena ser 

vivido e registrado. É [...] campo de entendimento, portanto discursivo, e 

também de prática, portanto político. 

Por conta disso, o uso do diálogo propicia o fortalecimento de redes educativas que 

garantiram à escola o papel ativo na complexa sociedade em que vivemos. As redes, 

estabelecidas internamente de maneira inicial, possibilitam, também, a exteriorização de 

saberes que os educandos possuem e vão desenvolver ao longo de sua experiência em contato 

com diversos agentes sociais, com a troca de conhecimento e a construção de sua identidade 

cidadã para, a partir da primeira experiência com essa Educação, desnaturalizar o mundo 

posto como normal e, evidentemente, as redes virtuais. 

Praticar a interface, desse modo, requer utilizar mídias digitais para o exercício da 

crítica e da reflexão sobre as disputas hegemônicas. Mais: precisa-se explicitar o 

funcionamento dessas batalhas para decodificar seus discursos e, assim, garantir o pleno 

exercício da leitura crítica por parte de todos os envolvidos no processo iniciado no cotidiano 

escolar. Para isso, “[...] precisamos estar convencidos de que o convencimento dos oprimidos 

de que devem lutar por sua libertação não é doação que lhes faça a liderança revolucionária, 

mas resultado de sua conscientização” (FREIRE, 2015b, p. 74). Assim, justapondo o 

pensamento de Ismar Soares (2000) e o pensamento de Donizete Soares (2006), percebemos 

que o subjetivo proposto pelo primeiro, baseado na conexão da razão com a emoção, vai de 

encontro com o sujeito autônomo pensado pelo segundo sem perderem de horizonte o 

pensamento de Freire (2015b). Isso acontece por Donizete Soares considerar que a autonomia 

permite que o indivíduo exista e seja coautor de sua própria existência. Contudo, algumas 

ressalvas propostas pelo autor merecem destaque, pois, 

[...] o autônomo não é o sujeito que faz as próprias leis ou busca impor o que 

pensa aos outros. [...] Não lhe interessa competir, [...] pois sabe que em 

matéria de disputa [...] somente alguns saem vencedores, exatamente porque 

a competição tem como objetivo principal excluir a maioria. (SOARES, D., 

2006, p. 9) [grifo do autor] 

Por esse entendimento, o diálogo proposto pelos pensadores que trazemos ao campo 

da interface entre a Comunicação e a Educação segue lado a lado com o proposto por Paulo 
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Freire no que concerne à dialogia. Para Gadotti (1996, p. 84-85), biógrafo e estudioso sobre os 

escritos freireanos, 

[...] o diálogo proposto pelas elites é vertical, forma o educando-massa, 

impossibilitando-o de se manifestar. [...] No pensamento de Paulo Freire, o 

diálogo é uma relação horizontal. Nutre-se de amor, humildade, esperança, 

fé e confiança. [...] A primeira virtude do diálogo consiste no respeito aos 

educandos, não somente enquanto indivíduos, mas também enquanto 

expressões de uma prática social. [...] Outra virtude fundamental é escutar as 

urgências e opções do educando. Há ainda outra virtude: a tolerância que é 

virtude de conviver com o diferente para poder brigar com o antagônico
70

. 

Portanto, a interface segue o entendimento intervencionista e político dos que se 

envolvem no seu processo. Nesse sentido, Ismar Soares (2000) retoma os escritos freireanos, 

na compreensão de que o homem é resultado de seu contato com o mundo e marcado pelos 

atos comunicativos. Assim, a Comunicação assume um ato dialógico no processo 

educacional. Em outras palavras, 

[...] ser dialógico é vivenciar o diálogo, é não invadir, é não manipular, é não 

sloganizar. O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados 

pelo mundo, o pronunciam, isto é, o transformam e, transformando-o, o 

humanizam. (FREIRE apud SOARES, I., 2000, p. 20) 

A partir de Freire (1967), Kaplún (2014) e Castillo (2014) podemos compreender que 

o desenvolvimento enquanto “se” é, desse modo, complexo pelas dimensões ilimitadas do 

mundo globalizado e acelerado no qual vivemos. Ferrés (2007) procura interpretar essas 

dimensões a partir (1) da linguagem, (2) da tecnologia, (3) dos processos de interação, (4) dos 

processos de produção e difusão, (5) da ideologia e valores e (6) da dimensão estética. Nas 

palavras dos autores, “competência midiática deverá contribuir para o desenvolvimento da 

autonomia pessoal de cidadãos e cidadãs, bem como o seu compromisso social e cultural” 

(Ibid., p. 4), em posição contrária ao que o termo competências poderia gerar como 

interpretação de seus interlocutores.  

A escola, ao desenharmos um pensamento a partir do exposto, é, ainda, uma estrutura 

moderna e conceitualmente iluminista na hierarquia que a blinda e a afasta da sociedade. 

                                                 
70

  Tomo a liberdade de explicitar o pensamento que circunda essa proposição de diferentes e antagônicos em 

Paulo Freire. A diferença não é vista como negativa, pois garante o crescimento de ambos e o diálogo entre 

eles. A questão central está no antagonismo, por não permitir o diálogo, ou seja, não existe a possibilidade de 

desenvolvimento coletivo a partir de posições opostas em essência, somente pactos temporários e destinados 

ao fim. Por conta disso, Paulo Freire desenvolveu o método que visa a conscientização dos envolvidos para, a 

partir de suas complexidades e diferenças, construir um projeto coletivo de sociedade. Cf. FREIRE, Paulo. 

Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 2015. 
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Assim, os conflitos – que já aconteciam anteriormente e eram controlados disciplinarmente
71

 

– estão mais evidentes e instáveis, também pela aceleração do fluxo de informações de nossa 

época – e requerem novas formas de controle
72

. Contudo, este cenário é passível de mudanças 

e os cotidianos das escolas, junto às práticas docentes, permitem redesenhar o papel da escola 

na contemporaneidade. Ao considerarmos, assim, as práticas e cotidianos observados na 

pesquisa, salientamos que é possível romper com este projeto educacional, mesmo sabendo 

que isto requer uma constante disputa pelos discursos dentro da escola. 

A compreensão - do fluxo acelerado de informações - reside no que Gilles Lipovétsky 

(CHARLES, 2004) chama de “hipermodernidade”. Segundo o autor, a sociedade está presa 

em um paradoxo de dualidades que nos deixam sem autonomia para nossas decisões
73

 por 

sofrermos o impacto dos meios de comunicação massivos, da globalização e das diferentes 

posições dos sujeitos. Essa construção de descontinuidades/rupturas em larga escala acaba por 

tirar a plenitude do humano – pois a ambiguidade se torna a marca dessa época 

contemporânea
74

. 

Desse modo, a conscientização crítica – enquanto meta a ser atingida – requer 

equilíbrio que fuja de estruturas totalizadas e totalizantes. Esse equilíbrio garante que se 

impeçam projetos autoritários e absolutos como uma forma a ser seguida por outros 

profissionais, pois, 

[...] tanto a visão de si mesmo, como a do mundo, não pode absolutizar-se, 

fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e suspenso ou levando-o a julgar o seu 

mundo algo sobre que apenas se acha. A sua integração o enraíza. Faz dele, 

na feliz expressão de Marcel, um ser ‘situado e datado’. (FREIRE, 1967, p. 

42) 

                                                 
71

  O poder não se limita pela negativa da lei. Michel Foucault (1979; 1987) compreende que o modelo de 

soberania elaborado por Thomas Hobbes estava em decadência. Portanto, elabora a sua compreensão de que 

o poder migrou para um posicionamento mais voltado para o interior dos indivíduos, a disciplina. Assim, o 

sujeito seria o primeiro produto desta compreensão. Caso sejam desafiados, os portadores do poder punem 

por um sistema de vigilância constante que torna os corpos dóceis na mesma medida em que são 

despolitizados. 

72
  O controle, a partir de Gilles Deleuze (1992) parte da compreensão de que ocorre uma crise das instituições, 

onde ele é exercido nos espaços abertos vinculados aos nichos de mercado. Tais locais para exercício do 

controle estão associados por meio da contínua comunicação que nos rodeia atualmente.  

73
  A proposta de Lipovétsky reside no que ele chama de hipermodernidade pautada pelo consumo, o que acaba 

por criar um individualismo acrítico e relativista. 

74
  Os impactos são pensados a partir de Stuart Hall (2002) e da sua distinção de três tipos de sujeitos: o do 

iluminismo, cuja racionalidade não sofre influência do exterior; o da sociologia, cuja influência do social não 

é perceptível na identidade; e o da pós-modernidade, ambíguo e paradoxal. 



98 

 

O conhecimento a ser transmitido nas escolas, portanto, precisaria ser pensado e 

refletido por todos os envolvidos na comunidade escolar. Retornando à análise de Heller 

(2016), é imperativo que nos suspendamos deste cotidiano para que a transformação social 

possa ocorrer. Ou seja, ao se pensar na proposição do que é a Comunicação, conforme 

pensada por Paulo Freire (2011), percebemos que é o meio pelo qual a humanidade chega à 

concretude de sua realidade histórica. O comunicar-se, portanto, é uma busca permanente e 

constante de invenção e reinvenção, onde 

[...] educar e educar-se, na prática da liberdade, não é estender algo desde a 

‘sede do saber’ até a ‘sede da ignorância’ para ‘salvar’, com este saber, os 

que habitam nesta. Ao contrário, educar e educar-se, na prática da liberdade, 

é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem (...) em diálogo com aqueles 

que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando 

seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam igualmente 

saber mais. (FREIRE, 2011, p. 25) 

Assim, toda a argumentação elaborada até aqui sintetiza os objetivos da 

Educomunicação: “[...] a participação, a autoestima e a democratização”. Por esse caminho, o 

educador precisaria praticar uma “educação voltada para a desconstrução” (LIMA, 2011, p. 

55). 

Compreendendo essa forma de atuar e funcionar na interface, causa muito 

estranhamento à nossa interpretação a existência de pesquisadores que relacionem essa prática 

ao simples uso ou aperfeiçoamento tecnológico por parte dos educadores. Afirmamos, 

entretanto, que a formação docente é um exercício continuado de se aperfeiçoar para 

conseguir, em conjunto com aos educandos, ler/perceber o cotidiano midiatizado. Ou seja, 

“[...] o indivíduo é inteligente porque ele faz. As tecnologias, como subprodutos da técnica, 

ganham, assim, nova dimensão, representando a evolução ou o retrocesso do modo de o ser 

humano estar no mundo” (SOARES, I., 2014, p. 22). E a ação possível dos agentes 

envolvidos no processo reside, portanto, na participação efetiva e ativa no ensino-

aprendizado. Participação essa que, por base, precisa estar nivelada a partir do conhecimento 

já obtido pelos estudantes para, posteriormente, enriquecer a sua própria noção de mundo. 

Logo,  

[...] temos então como referência para um exercício de apreender o mundo, é 

a leitura, mas não uma leitura passiva e conformada pelos mecanismos que a 

disponibilizam, mas uma leitura que desvenda, na desconstrução dos 

mecanismos que a conformam, as infinitas possibilidades de conhecer e 

apreender o conhecimento guardado. (Ibid., 2000, p. 57) 
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Dessa forma, existe o entendimento da relação horizontal de comunicação/educação 

proposta por Freire e não um imperativo tecnológico para a reflexão. Neste sentido, 

compreendendo uma visão mais crítica, 

[...] as tecnologias devem estar a serviço da comunidade, e ser gerida de 

maneira democrática. Proporcionando a percepção de dominar as linguagens 

da comunicação e expandindo a capacidade de produzir informações e não 

apenas consumir desenvolvendo uma formação contínua de cidadãos 

comprometidos e críticos a construção de uma sociedade mais ativa e 

participativa. (SILVA; SILVA, 2013, p. 3) 

Assim, após o exposto, percebemos que, como argumenta Ismar Soares (2011), a 

interface necessita de um espaço dialógico, participativo e com gestão compartilhada das 

tecnologias e práticas para funcionar. Mais: necessita de um “ecossistema comunicativo” que, 

conforme o proposto por Jesús Martin-Barbero (2011, p. 126), deve ser entendido como “[...] 

disperso e fragmentado e [...] circular fora dos lugares sagrados nos quais antes estava 

circunscrito [o saber] e longe das figuras sociais que antes o administravam”. A “nova 

economia cognitiva”, citada por Ismar Soares (2014), deve, portanto, ser compreendida em 

uma relação com a tecnologia sem, contudo, ser subordinada a ela. Desse modo, “[...] é deste 

encontro de sujeitos à busca de significação do significado [...] que os atos comunicativos 

ganham efetividade, conquanto sustentados por mediadores técnicos ou dispositivos 

amplificadores do que está sendo enunciado” (CITELLI, 2011, p. 64). Portanto, cabe aqui a 

compreensão de que, 

[...] a educomunicação não é simplesmente um método que prevê a 

utilização, na educação, dos instrumentos e das tecnologias da comunicação. 

Mais do que isso, ela se propõe a fazer uma reflexão sobre as formas 

tradicionais e hegemônicas de comunicação e sua influência na formação do 

imaginário da sociedade. (LIMA; OLIVEIRA, 2013, p. 2) 

Propondo um pensamento sobre a interface que permeia nossas interpretações, somos 

apresentados a “[...]uma filosofia e uma prática da educação e da comunicação baseadas no 

diálogo e na participação, que não exigem somente tecnologias, mas também uma mudança 

de atitudes e de concepções pedagógicas e comunicativas” (APARICI, 2014, p. 37). E, por 

isso, ao adentrar na análise de práticas, busca-se o entendimento do “[...] papel dos 

educadores [em] oportunizar o diálogo com a mídia, criando situações de reflexão e a 

participação do aluno, que lhe possibilitem tornar-se interlocutor dos atos de comunicação” 

(BARZOTTO; GHILARDI, 1999, p. 108). Mais: precisamos de uma melhor formação do 

profissional que atuará na sala de aula - entendida como espaço de aprendizado dos mais 

variados textos e estruturas.  
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Por conta dessa questão, o educador tem o papel de orientar o educando no processo 

de aprendizagem e, com isso, potencializar a leitura das mídias em geral e reconhecer os 

elementos de transformações sociais em curso. Em outras palavras, procurar elementos de 

interesse dos estudantes para potencializar leituras e o desenvolvimento da capacidade de 

pesquisa deles – em suma: o educador deve ser um agente de transformação social (HELLER, 

2016). 

As transformações sociais e o desenvolvimento tecnológico, portanto, colocam em 

xeque o papel da escola como detentora dos saberes do mundo. Por esse cenário complexo e 

aberto, estudiosos iniciaram diversas pesquisas sobre o ensino, a escola, como se formar os 

profissionais que trabalhariam dentro de sala e aqui reside o centro da área de interface: como 

agir frente a esse fluxo informacional crescente e, aparentemente, descontrolado? Mais: será o 

papel da escola tão somente ser a portadora e transmissora dos saberes ou teria algo mais a ser 

pensado? 

O poder das Mídias 

O homem é mais do que o conjunto de seus papéis, antes de mais nada 

porque esses são simplesmente as formas de suas relações sociais, 

estereotipadas em clichês, e posteriormente porque os papéis jamais esfotam 

o comportamento humano em sua totalidade. (HELLER, 2016, p. 150) 

Compreender as redes sociais como neutras ou sem levar em conta as estruturas de 

poder, pode ser entendido como um uso otimista das tecnologias. Pierre Lèvy (1998), nesta 

linha argumentativa, defende que a prosperidade depende da capacidade de navegar em um 

“espaço do saber”, entendido como um quarto espaço antropológico que, 

[se deve] à velocidade de evolução dos saberes, à massa de pessoas 

convocadas a aprender e produzir novos conhecimentos e, enfim, ao 

surgimento de novas ferramentas [...] que podem fazer surgir, por trás do 

nevoeiro informacional, paisagens inéditas e distintas, identidades 

singulares, específicas desse espaço, novas figuras sócio-históricas. (Ibid., p. 

24-25) 

Assim, direcionando para uma interpretação mais crítica, tal compreensão ignora 

aspectos do poder e das estruturas sociais das tecnologias e seus usos. Pois,  

[...] habitamos um mundo onde a ideia de experiência compartilhada atrofiou 

onde as gratificações ou recompensas prometidas pelas opções tecnológicas 

mais recentes, por sua vez, jamais serão alcançadas. Apesar das declarações 

onipresentes da compatibilidade, ou mesmo harmonia, entre o tempo 

humano e as temporalidades dos sistemas em rede, disjunções, fraturas e 
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desequilíbrio contínuo compõem a experiência real dessas relações. 

(CRARY, 2014, p. 16) 

Percebemos, ao observamos o contexto atual de inserção e desenvolvimento 

tecnológico, uma tensão sobre o que Lèvy (1998) aponta como possível na sua 

fundamentação do espaço de saber. Para Lèvy, seria possível superar a sociedade do 

espetáculo para abordar outra era na qual, múltiplas possibilidades, se apresentariam aos 

usuários. Porém, destacamos a crítica a essa compreensão pelo fato de que, 

[...] a ideia de que estamos em meio a uma fase de transição, passando de 

uma ‘era’ a outra, e apenas no começo da nova, é frequentemente repetida. 

Isso pressupõe um interlúdio incerto de adaptações sociais e subjetivas que 

podem se estender por uma ou duas gerações, antes que uma nova era de 

relativa estabilidade se firme. Uma das consequências de representar a 

contemporaneidade global como uma nova era tecnológica é a aparente 

inevitabilidade histórica atribuída a mudanças econômicas de larga escala e a 

microfenômenos da vida cotidiana. (CRARY, 2014, p. 18) 

Tal inevitabilidade, apontada por Jonathan Crary (2014), encontra similaridades com o 

pensamento de Andrew Keen (2012, p. 59), no que concerne ao fato de que “[...] a rede está 

criando mais conformismo social e mais comportamento de rebanho”. Ou seja, “[...] a verdade 

trágica é que ficar nu, ser você mesmo, sob os olhares públicos da rede digital nem sempre 

resulta na derrubada de antigos tabus” (Ibid., p. 63). Neste cenário, “a rede digital de hoje está 

transformando a amizade em mercadoria, para que ela se torne, literalmente, a moeda da nova 

economia social” (Ibid., p. 71). Essa compreensão crítica destoa do que Henry Jenkins, Sam 

Ford e Joshua Green (2014) apontam, por exemplo, sobre a cultura participativa. Segundo 

argumentação de Christian Fuchs (2014, p. 52-53), interpretando as considerações dos 

autores,  

[...] a cultura participativa é um termo que frequentemente é usado para 

designar o envolvimento de usuários, público, consumidores e fãs na criação 

de cultura e conteúdo. [...] O modelo de cultura participativa muitas vezes se 

opõe ao modelo de mídia de massa e de transmissão típico de jornais, rádio e 

televisão, onde há um remetente e muitos destinatários. Alguns estudiosos 

argumentam que a cultura e a sociedade se tornam mais democráticas porque 

os usuários e o público são capazes de produzir a cultura e não apenas ouvir 

ou assistir sem criar e criar cultura de maneira ativa
75

. [Tradução do autor]  

                                                 
75

  “participatory culture is a term is often used for designating the envolvement of users, audiences, consumers 

and fans in the creation of culture and content. [...] The participatory culture model is often opposed to the 

mass media and broadcasting model typical of newspapers, radio and television, where there is one sender 

and many recipients. Some scholars argue that culture and society become more democratic because users 

and audiences are enabled to produce culture themselves and to not Just listen or watch without actively 

making and creating culture” [Texto original] 
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Assim, ainda segundo Fuchs, pensar a participação, como propõem os autores, é 

ignorar aspectos de uma democracia participativa, pois “ignora perguntas sobre as 

propriedades de plataformas/empresas, tomada de decisão coletiva, lucro, classe e distribuição 

de material benefício”
76

 (Ibid., p. 55) [Tradução do autor].  

Noutras palavras, a crítica feita por Fuchs ao trabalho de Jenkins, Ford e Greend 

(2014) pode ser sintetizada pela compreensão de que “[...] a forma que a inovação assume no 

capitalismo é a simulação contínua do novo, enquanto as relações de poder e de controle 

existentes permanecem, na prática as mesmas” (CRARY, 2014, p. 20). Tal análise consiste no 

fato de que existe uma estreita ligação entre o desenvolvimento das tecnologias com a história 

do capitalismo (FUCHS, 2014, p. 10) – mencionadas também na argumentação de Sodré 

(2012a) e ao longo de nosso primeiro capítulo. 

Neste contexto, o uso da dialética, pautada aqui pelos textos de Heller (2016) e Kosik 

(1976), permite compreender sobre as condições humanas e o como fazer/criar um mundo 

consciente de suas possibilidades. Assim, é possível perceber as contradições entre as partes 

da rede que possuem suas qualidades e, ainda, lidar e desmascarar os interesses e ideias 

favoráveis à exploração – ocultadas em autores tidos como “pregadores digitais” (KEEN, 

2012, p. 58). 

A crítica ideológica [, portanto,] quer nos lembrar que tudo o que existe na 

sociedade é criado pelos seres humanos nas relações sociais e que as 

relações sociais podem ser alteradas. [...] O que significa que quer 

conscientizar os humanos sobre os problemas que enfrentam na sociedade e 

as causas desses problemas.
77

 (FUCHS, 2014, p. 17) [Tradução do autor]  

Por tais pensamentos, é possível afirmar que nem todos têm a mesma capacidade 

dentro das redes digitais por existir uma hierarquia que acaba por reproduzir a dinâmica social 

offline. De forma mais perversa, a dinâmica posta à participação ou mesmo no engajamento 

social online acaba por gerar uma rede sem atrito que tende a formar o rebanho proposto por 

Keen (2012) e que não passa de uma opção discursiva que mascara os dilemas sociais. 

Continuando, para Keen, “essa revolução da mídia social pode representar o mergulho – 

talvez até uma queda vertiginosa – num círculo vicioso de menos liberdade individual, laços 

comunais cada vez mais fracos e mais infelicidade” (Ibid., p. 76), onde tal situação leva à 

                                                 
76

  “it ignores questions about the ownerships of plataforms/companies, colective decision-making, profit, class 

and the distribution of material benefits” [Texto original]. 

77
  “Ideology critique wants to remind us that everything that exists in society is created by humans in social 

relationships and that social relationships can be changed. [...] Which means that it wants to make humans 

conscious of the problems they are facing in society and the causes of those problems” [Texto original]. 
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criação do “self flexível do indivíduo [que] reflete o fluxo perpétuo da miríade de fontes de 

informação da mídia social” (Ibid., p. 79) – já sinalizados por Bauman (2001) ao tratar da 

metáfora do camping e dos tipos de autonomia. Assim, a velocidade da vida contemporânea e 

a superficialidade das conexões levariam ao que Sherry Turkle denomina de “solidão 

conectada” (MARTINO, 2014, p. 124). 

Tal proposta é possível se cruzarmos o que Luis Martino (2014) pondera sobre a 

estrutura das redes. Para o autor, apropriando-se da concepção embrionária, “uma rede é 

formada por atores que, por sua vez, se ligam em nós. [...] Os atores não precisam 

necessariamente ser humanos: [...] a palavra ‘ator’ [...] está ligada à ação” (Ibid., p. 57). Neste 

sentido, “não interessa apenas como dois indivíduos se relacionam, mas também a maneira 

como essa interação interfere nas outras” (Ibid., p. 57). Ou seja, reforça o pensamento de 

Albert-László Barabási (apud MARTINO, 2014, p. 79) em que nem todos podem ser ouvidos 

na mesma intensidade nas redes sociais, já que “[...] um pequeno número de nós é responsável 

por uma quantidade imensa de conexões e que esses nós, uma vez desconectados, levariam 

junto inúmeros outros, em uma espécie de reação em cadeia sem limites” (MARTINO, 2014, 

p. 79). 

Tal distinção de oportunidades/poderes nas redes sociais pode ser pensada a partir da 

compreensão de Pierre Mercklé (apud MARTINO, 2014, p. 72). Segundo Martino, “[...] as 

redes sociais são vistas como espaços adequados também à construção de relações de poder 

pautadas pelo prestígio, na reputação e na quantidade/qualidade dos contatos de seus 

participantes” (Ibid., p. 72). Em outras palavras, a noção de capital social é entendia como “a 

rede de relações de um indivíduo” (Ibid., p. 72) que não percebem mais os efeitos das 

tecnologias em seu cotidiano, como aponta Barry Wellman (Ibid., p. 137). 

Em linhas gerais, a mídia exerce um poder que é resultante da dinâmica das estruturas 

sociais existentes na sociedade. Pensar a tecnologia como um agente da transformação ignora 

a dinâmica de poder existente na sociedade e, ainda, diminui as pretensões políticas do uso de 

dados decorrente dela. Portanto, “tecnologia, por si, não é uma revolução”
78

 (FUCHS, 2014, 

p. 102) [Tradução do autor], já que precisaríamos compreender como usar ou como 

funcionam as suas dinâmicas (GITELMAN, 2006, p. 8) e, diante disso, a “Educação Crítica 

para as Mídias” surge como possibilidade de rompimento. 
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  “technology is, in itself, not a revolution” [Texto original]. 
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O cotidiano escolar e as mídias digitais 

Quanto mais avançadas as tecnologias, mais a educação precisa de pessoas 

humanas, evoluídas, competentes, éticas. (MORAN, 2012, p. 167) 

Adilson Citelli (2017a) traça uma análise sobre um novo momento para os estudos da 

interface entre a Comunicação e a Educação. Em sua apresentação no 40º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, o pesquisador apontou que a área de interface passou 

por três momentos de produção acadêmica e, por fim, salientou a entrada de um quarto 

estágio, em que se situa sua publicação citada.  

Para Citelli (2017b)
79

, analisando os últimos 20 anos de publicações do Grupo de 

Pesquisa Comunicação e Educação
80

, percebeu-se que a trajetória da área de interface se deu 

por um relato de práticas como reconhecimento. Posteriormente, um debate epistemológico 

sobre a interface entre as áreas que antecedeu o momento de reflexões sobre os desafios que a 

Educomunicação enfrentaria e a consistência de suas práticas. Assim, uma especialização a 

partir de espaços de trabalho forneceria um processo de pesquisa mais rigoroso.  

Ao se considerar essa proposta, compreende-se que a Educomunicação – mencionada 

por ser a afiliação do pesquisador - é uma área em desenvolvimento e que o simples relato de 

boas práticas com reflexões quanto ao seu funcionamento é um posicionamento limitado. Por 

conta disso, “[...] seria interessante enfatizar [e relembrar]: o problema não está apenas em 

trazer os meios de comunicação para dentro das escolas, mas em saber quem eles estão 

servindo” (FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p. 122) para que possamos assumir os rumos de 

nossas análises e desenvolver uma ““Educação Crítica para as Mídias”. Assim, como 

analisam Melo e Tosta (2008, p. 22), “[...] podemos deduzir de tudo isso é que a escola é um 

fato da cultura e, como tal, abriga significados e ações distintas. E falar dela e dos sujeitos que 

a realizam [...] requer [...] que seja sempre situada em seu contexto histórico”. 

O contexto da escola no século XXI, portanto, precisa compreender o educando como 

agente do conhecimento e, por isso, proponente de temas ou ações na sala de aula, como nós 

analisamos em diversos textos de Freire já mencionados. Com isso, como pondera Ismar 

Soares (2011, p. 17), 

[...] defendemos a tese segundo a qual uma comunicação essencialmente 

dialógica e participativa, no espaço do ecossistema comunicativo escolar, 

                                                 
79

  Informações fornecidas por Adilson Citelli no GP Comunicação e Educação, componente do 40º Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação realizado em Curitiba no ano de 2017. 

80
  Participo das discussões do referido grupo desde o ano de 2016. 
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mediada pela gestão compartilhada (professor/aluno/comunidade escolar) 

dos recursos e processos de informação, contribui essencialmente para a 

prática educativa, cuja especificidade é o aumento imediato do grau de 

motivação por parte dos estudantes, e para o adequado relacionamento no 

convívio professor/aluno, maximizando as possibilidades de aprendizagem, 

de tomada de consciência e de mobilização para a ação. 

Na compreensão prática, possível pelo engajamento político da formação de agentes 

educacionais, Roseli Araújo Batista (2007) realizou oficinas com professores de Brasília no 

ano de 2001. A pesquisadora lançou mão de testemunhos para iniciar debates sobre o uso de 

mídias - especialmente jornais - nas salas de aula e sobre a preparação do profissional que 

trabalhará com essas mídias na escola. Para a autora, a Educação e a Comunicação precisam 

caminhar juntas aos conceitos de Paulo Freire para que possamos tomar realmente posse do 

conhecimento e nos tornarmos agendes ativos na sociedade. Desse modo, 

[...] o conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do sujeito 

em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. 

Demanda uma busca constante. Implica invenção e reinvenção. Reclama a 

reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo de conhecer, pelo qual se 

reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se assim, percebe o “como” de seu 

conhecer e os condicionamentos a que está submetido seu ato. (FREIRE, 

2011, p. 28-29) 

Através da compreensão de Freire, poderíamos construir áreas de saber que sejam 

inter e transdisciplinares. A horizontalidade de saberes permitiria, portanto, a ampliação de 

conceitos e metodologias a serem aplicadas em inúmeras problemáticas acadêmicas e da vida 

cotidiana. Assim, “[...] o conhecimento se [constituiria] nas relações homem-mundo, relações 

de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica dessas relações” (Ibid., p. 42-43). 

Contudo, em muitos momentos, por maior que seja nossa predisposição à outra 

Educação, podemos ser aqueles que interrompem o diálogo ou que menosprezam argumentos 

que desconhecemos ou que não consideramos para não perdermos o nosso local de fala. Os 

autoritarismos cotidianos precisam estar sempre em análise para que possamos romper com a 

perspectiva de que seremos os opressores de novos oprimidos. Para isso, reconhecer que 

nossa identidade é inacabada, sendo um processo eterno de construção e reconstrução, é 

essencial
81

. Assim, compreender a teoria requer uma ação sobre e com ela, construindo o 

entendimento e o significado conjuntamente. E mais: ninguém faz esse processo de 
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  Esse construir-reconstruir é possível, somente, segundo a perspectiva de Paulo Freire, através do 

compromisso com a consciência. Ou seja, é uma decisão que precisa ser tomada por aquele que opta por ela. 
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significação sozinho, pois somente na busca pela totalidade
82

 humana poderemos de fato 

transformar nossas vidas enquanto agentes históricos e, por conseguinte, coletivos. 

Em síntese, Paulo Freire elaborou um método de reflexão que necessita de uma prática 

coletiva para construção de um conhecimento realmente pedagógico e consciente através do 

diálogo. Tal ato requer a cumplicidade e o interesse/vontade dos diversos atores no processo 

comunicativo (e também educacional). Roseli Batista (2007, p. 84-85), nesse caminho, afirma 

que, 

[...] a vida não é linear, não é programada e inflexível. A vida é dialética e 

precisamos aprender a viver dialeticamente, pois é da natureza do ser 

humano ser bom e mau ao mesmo tempo, sentir compaixão e inveja... As 

questões sociais têm vários lados, não são dicotômicas como geralmente são 

apresentadas pela mídia. [grifo do autor] 

Como escreveu Freire (2015a, p. 21), “[...] comunicamo-nos na oposição [e] [...] o 

monólogo, enquanto isolamento, é a negação do homem; é o fechamento da consciência”. Ou 

seja, a proposição de que a simples percepção/contemplação de algo e, por conseguinte, a 

consideração de que isso basta para destruir seu automatismo merece uma reflexão. Afinal, 

admirar o feito e refletir sobre, readmirando uma situação nova é tomar consciência? É 

preciso ponderar sobre os limites e, também, sob qual perspectiva se analisa essa consciência. 

Portanto, 

[...] os educadores não podem, de maneira nenhuma, no mundo de hoje, 

silenciar ou simplesmente botar entre parênteses esse problema. É preciso 

ver o que fazer durante o período em que os meios de comunicação estão 

preponderantemente nas mãos de um poder antipopular, por exemplo. (Ibid., 

p. 33)  

Isto dito, Freire vê uma tomada progressiva de consciência que é ampliada pelo 

trabalho educativo. Desse modo, considerando a emergência da contemporaneidade, o 

indivíduo pode ter algumas consciências e não outras; pode ter acumulado determinado 

avanço em certo sentido, mas não em outros; pode ter vivenciado uma boa prática docente ou 

não. 

                                                 
82

  A compreensão de totalidade se pauta pela ideia de que “o todo não é a soma das partes” (LUKÁCS, 1974, 

23-24 apud. CARVALHO, NETTO, 2007, p. 21), ou seja, ela é um “[...] processo de estruturação e 

desestruturação. Ela é histórica. Assim, é preciso captar o seu movimento e a sua direção enquanto devir 

histórico” (ibIbid). Contudo, como salienta Karel Kosik (1976), a totalidade precisa ser pensada como um 

momento do todo – através da manifestação fenomênica – e, assim, pode ser alcançada através da reflexão 

dialética da realidade. 
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A maioria das escolas estaduais, por experiência profissional, não tem recursos para de 

fato garantir o seu funcionamento cotidiano e, com isso, pouco tem como investir em 

estruturação tecnológica para aplicar programas inovadores que levem em conta a realidade 

contemporânea dos estudantes. Assim, os projetos e articulações, muitas vezes, partem de 

ações das universidades públicas, de setores empresariais interessados em ganhos financeiros 

ou da boa vontade de educadores que doam seu tempo livre ou recursos financeiros para que 

possam, em alguma medida, cobrir o descaso histórico do Estado com a Educação. 

Assim, compreendendo a natureza contraditória de nossa materialidade, “[...] o 

privilégio do leitor crítico está na possibilidade da desocultação das ‘tramas’ da comunicação, 

das tendências dominantes nas interpretações e suas manobras de convencimento” (SOARES, 

I., 2000, p. 48). Nesse sentido, como afirmam Melo e Tosta (2008, p. 24), 

[...] o professor, desde a sua formação inicial e continuada, deve se preparar 

para desenvolver com seus alunos processos de mediação. Se a mídia é, em 

larga medida, o grande aparato de mediação social hoje, a escola, bem como 

outras instituições de socialização, não pode abrir mão desse papel que 

também é seu. 

A formação em formação garante a nós, educadores, a atuação efetiva no projeto 

freireano de ser um educador-educando – como a interface da Comunicação com a Educação 

pode propor. Podemos, neste contexto, romper com a lógica da memorização da educação 

bancária (FREIRE, 2015b) pela interação do indivíduo com o meio e, com isso, ainda 

podemos ampliar a reflexividade crítica a partir de nossa proposta de “Educação Crítica para 

as Mídias”.  

O trabalho de educador-educando e educando-educador, então, tem “[...] uma prática 

capaz de recorrer aos instrumentos disponibilizados pela mídia e empregados com criticidade, 

suspeita e curiosidade criativa investigativa” (SOARES, I., 2000, p. 53). Contudo, como 

citado a partir de Citelli (2017b), os estudos da interface [focando, em sua fala na 

Educomunicação] encontram-se sem outros rumos a trilhar. Roberto Aparici (2014), de 

maneira complementar, observa a área como necessitando de novos instrumentais para que 

pare de se repetir conceitualmente. E é aqui que deixamos em aberto nossa contribuição com 

o campo de pesquisa. 

As práticas pontuais existem e são possíveis de serem analisadas em uma 

multiplicidade de objetos e questões, porém, o momento proposto por Citelli (2017b) se 

apresenta como um ponto em que o nível de maturidade da interface Comunicação e 

Educação: permitir novas reflexões e avanços. Ou seja, a compreensão do cotidiano e da 
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utilização midiática que parte da reflexão “[...] no sentido de que não vai pensar 

dogmaticamente o que deve ser a educação, mas vai, pouco a pouco, refletir a educação a 

partir dos problemas que já existem na ação” (FURTER, 1966, p. 26), é essencial na prática 

da Comunicação/Educação. Isso se dá, segundo Maria Aparecida Baccega (2009), pelos 

meios ocuparem lugares privilegiados na sociedade contemporânea.  

Educação Crítica para as Mídias: proposta 

Nossa abordagem, conforme mencionado a priori, buscou sistematizar os estudos 

sobre a educação midiática no Brasil. Portanto, a ideia de reunir as discussões acadêmicas, 

tidas como divergentes ou antagônicas, buscou contemplar a nossa interpretação sobre a 

leitura crítica da Mídia a partir da reflexão da interface entre a Comunicação e a Educação.  

Neste sentido, a "Educação Crítica para as Mídias", enquanto nomenclatura, parte de 

Douglas Kellner e Jeff Share (2008), quando propõem uma educação para a leitura crítica da 

mídia e defenderem a 

[...] alfabetização crítica da mídia, que vise a ampliar a noção de 

alfabetização, incluindo uma ampla variedade de formas de cultura 

midiática, informações e tecnologias da comunicação e novos meios de 

comunicação, além de aprofundar o potencial da alfabetização para analisar 

criticamente relações entre os meios de comunicação e as audiências; a 

informação e o poder (Ibid., p. 687) 

Em síntese, conforme Paula Thurler (2018, p. 26) sinaliza em suas interpretações 

sobre a interface, "mais do que tentar definir políticas ou tentar encaixar ações em 

determinado conceito, o que buscaremos discutir aqui é o olhar para o processo 

comunicacional" sendo realista sem perder a esperança (MORAN, 2012, p. 14). 

Nossas observações se aproximam, portanto, ao que Ismar Soares (2014, p. 17) aponta 

ao afirmar que "não existe, como muitos manuais fazem supor, um modelo único de se 

promover a Educação Midiática". Assim sendo, pautando-nos pelos debates apresentados, 

afastamos as práticas preocupadas com o uso naturalizado de meios didáticos e/ou 

pedagógicos na discussão sobre a mídia sem uma reflexão crítica.  

Assim, a partir de nosso local de interconexão entre a Mídia e o Cotidiano, 

compreendemos a aplicação das ideias freireanas na proposição de um diálogo pedagógico 

que vise construir outra possibilidade de interpretação da realidade de maneira menos 

submissa e mais propositiva, garantindo uma disputa efetiva pelos lugares privilegiados na 

sociedade contemporânea para sua suplantação.  
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Por conta disso, ao nos apropriarmos de instrumentos hegemônicos de poder, 

salientamos outro prisma interpretativo, que colabora com o trabalho Souza e Santo (2018), 

na busca dos benefícios dos usos tecnológicos. O educador e o educando precisam, em nosso 

direcionamento, reconhecer o rompimento com a narração de conteúdos para, de fato, aplicar 

a “Educação Crítica para as Mídias” para propiciar uma prática libertadora e engajada na 

potencialidade da palavra/prática.  

As mídias digitais, portanto, contribuem para esta percepção e produção por 

estabelecerem outro produto midiático produzido coletivamente. Ou seja, precisamos 

construir uma educação que vise à liberdade e à transformação radical da sociedade. E é a 

análise da realidade material das escolas públicas estaduais sob o prisma de nossa 

interpretação que construímos nosso capítulo seguinte. 

 

  



CAPÍTULO 4 – “VIVENDO E APRENDENDO A JOGAR”
83

: 

ABORDAGENS METODOLÓGICAS 

A metodologia não é propriamente a teoria, porque enquanto esta é a 

estruturação explicativa da realidade, aquela é o modo de estruturação. 

Todavia, é certo afirmar que a metodologia é tendencialmente uma 

indagação de estilo teórico e varia de acordo com a visão teórica respectiva. 

De todos os modos, não há amadurecimento científico adequado sem 

amadurecimento metodológico. Para isto insiste-se na pesquisa 

metodológica, que há de significar a descoberta criativa e crítica de modos 

alternativos de dialogar com a realidade social. (DEMO, 1982, p. 16) 

Neste capítulo, apresentamos os métodos utilizados para coleta e levantamento de 

dados - oriundos da Pesquisa participante – e a Análise de Conteúdo dos dados obtidos na 

pesquisa realizada com educadores da Rede Estadual do Rio de Janeiro em três escolas, que 

se intercruzam e formam o arcabouço teórico-prático da dissertação. Descreveremos, 

portanto, as ferramentas de pesquisa utilizadas e os procedimentos metodológicos adotados.  

Tal construção se justifica pela ideologia se manifestar pelo "fenômeno do poder" 

(DEMO, 1982, p. 6) e, por fim, ser compreendida como não sendo "qualquer sistema de 

crenças, ou uma simples mundivisão, ou um mundo povoado de idéias, mas designa um 

campo específico das idéias, ou seja, aquelas carregadas de justificação política no quadro da 

dominação vigente" (Ibid., p. 7). Assim, apropriando-nos de Demo (Ibid., p. 6), 

compreendemos que a pesquisa aqui apresentada possui o nível ideológico intrínseco, por 

estar inserida nas Ciências Sociais, já que a "ideologia existe na própria realidade, por ser 

inevitavelmente histórica e política". Tal compreensão corrobora o engajamento científico 

explicado na Introdução desta dissertação. 

As regras postas 

A metodologia da presente pesquisa englobou como métodos a Revisão Bibliográfica 

e a Análise Documental (apresentados nos Capítulos 2 e 3), a Pesquisa Participante 

(PERUZZO, 2003; BRANDÃO, BORGES, 2007; THIOLLENT, 2009) e a Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977), (apresentadas neste capítulo), conforme a Figura 1.  
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  A utilização do trecho da música “Aprendendo a jogar”, composta por Guilherme Arantes, apresenta-se pelo 

viés de explicar a metodologia da pesquisa e manter o paralelismo com os demais títulos de capítulo. 
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Figura 1 - Mapa metodológico da pesquisa. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Analisando a Figura 1, cabe destacar os métodos, em conjunto com suas etapas e com 

seus passos, de forma objetiva e linear, a saber: 

Método 1 -  Análise Documental (AnD) 

Etapa 1 -  Identificação das normativas legais sobre educação; 

Etapa 2 -  Definição das normativas a serem abordadas na dissertação. 

Método 2 -  Revisão Bibliográfica (RB) 

Etapa 1 -  Seleção de textos; 

Etapa 2 -  Análise - Cruzamento de autores; 

Etapa 3 -  Síntese. 

Método 3 -  Pesquisa Participante (PP) 

Etapa 1 -  “Exploração geral da comunidade”; 

Etapa 2 -  Conversas cotidianas; 

Etapa 3 -  Ajustes na pesquisa; 

Etapa 4 -  Elaboração do Diário de Campo a partir das observações; 

Método 4 -  Análise de Conteúdo (AC) 

Etapa 1 -  Preparativos  
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Passo 1.1: Aplicação das “regras de Berelson”; 

Passo 1.2: Definição das pré-categorias; 

Passo 1.3: Seleção das escolas participantes; 

Passo 1.4: Convite aos voluntários à pesquisa; 

Passo 1.5: Entrevista semiestruturada; 

Passo 1.6: Transcrição das entrevistas; 

Passo 1.7: Correção ortográfica das transcrições; 

Passo 1.8: Codificação dos voluntários entrevistados; 

Etapa 2 -  Organização  

Passo 1.1: Pré-análise do material colhido; 

Passo 1.2: Exploração do material obtido; 

Passo 1.3: Análise quantitativa; 

Passo 1.4: Definição das categorias definitivas. 

Etapa 3 -  Delimitação do corpus  

Passo 1.1: Elaboração dos núcleos de sentido; 

Passo 1.2: Seleção do corpus. 

Etapa 4 -  Execução 

Passo 1.1: Descrição do perfil dos respondentes; 

Passo 1.2: Obtenção da Frequência das categorias; 

Passo 1.3: Cálculo do Diferencial Semântico das categorias; 

Passo 1.4: Cálculo do Diferencial Semântico Médio das categorias. 

Esta construção se pauta, inicialmente, pela Revisão Bibliográfica e pela Análise 

Documental para analisar as potencialidades e as limitações da utilização das mídias 

digitais propostas pela LDB, pelas DCN, pelos PCN e pela BNCC nas práticas dos 

educadores (OE1) e, por conseguinte, compreender as possibilidades da "Educação 

Crítica para as Mídias" no cotidiano escolar para uma formação crítica (OE2). A escolha 

dos métodos supracitados permite, então, consolidar a compreensão do que se espera da 

prática docente com as mídias digitais a partir das fundamentações acadêmicas e 

governamentais e, assim, avaliar como as práticas que se preocupam com a reflexão 

crítica a partir do uso das mídias digitais se inserem no cotidiano escolar (OE3); 

entender e classificar quais são as práticas dos educadores com uso de mídias digitais a 

partir de sua experiência no cotidiano escolar, em especial as que promovem a reflexão 

crítica dos alunos (OE4); e relacionar a prática dos educadores no cotidiano escolar, no 

que se refere à utilização das mídias digitais, com a gestão pedagógica (OE5).  
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“Partimos da idéia de que a realidade não pode ser totalmente descoberta e esgotada, o 

que nos remete a um conceito processual de ciência; intrinsecamente dialético, sempre 

superável, discutível e histórico” (Ibid., p. 9). Inicialmente, partindo da compreensão contida 

no pensamento de Demo, ao cruzar com as interpretações de Laville e Dionne (1999), 

compreendemos que a Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977) não fornece uma estrutura 

rígida para a interpretação sobre os rumos do presente trabalho. A escolha de entrevistas 

semiestruturadas (Anexo I) como instrumento da pesquisa foi feita por possibilitar, 

posteriormente, o mapeamento de dados diversificados, possibilitar a aplicação de tal 

metodologia de análise e, também, possibilitar a construção das inferências sobre o cotidiano 

escolar e as mídias digitais a partir das três escolas analisadas de modo dialético com a 

Pesquisa Participante (PERUZZO, 2003; BRANDÃO, BORGES, 2007; THIOLLENT, 2009).  

Cabe destacar, então, que não foi intenção da presente pesquisa qualificar as práticas 

docentes como boas ou más, no que se refere ao seu uso das mídias digitais, mas buscar a 

compreensão deles sobre as mudanças nos costumes e comportamentos dos educandos a 

partir da inserção das mídias digitais no cotidiano escolar. Com isso, pretendemos 

entendê-las, classificá-las e relacioná-las, quando possível, com a gestão pedagógica das 

escolas e a promoção da criticidade, em contraponto com a Hipótese (H) de que as escolas 

contemporâneas não atendem ao paradigma da escola do século XXI (BANNELL, 

DUARTE et al, 2016; SOARES, I., 2000), porque não fornecem elementos de cooperação, 

de interação e de formação para o uso e a leitura crítica das mídias digitais. O foco do 

presente trabalho, portanto, é servir de base para o desenvolvimento de uma reflexão crítica 

sobre a inserção das mídias digitais nas escolas em correspondência à linguagem e às 

representações dos educadores quanto à prática docente cotidiana. 

Assim, enquanto primeira etapa metodológica, nos debruçamos sobre a maturação 

teórica que guia este estudo. Procuramos identificar a legislação e as normativas que regem o 

Ensino Básico no país e, então, destacar e delimitar a amostra de documentos que permitissem 

coleta, seleção e organização de informações oficiais sobre a utilização – ou proposta - de 

mídias digitais nas escolas através da prática docente. Isto feito, partindo do recorte pela 

vigência jurídica dos mecanismos legais, encontra-se a temática que envolve nossa pesquisa 

diluída ao longo das DCN (BRASIL, 2013); também ao longo dos PCN do Ensino Médio 

(BRASIL, 2000) e, especificamente, no corpo da 5ª parte dos PCN do Ensino Fundamental 

(BRASIL, 1998). 

Para alcançar os Objetivos Específicos (OE) da pesquisa, portanto, realizamos a 

Pesquisa Participante (BRANDÃO; BORGES, 2007; PERUZZO, 2003) como metodologia 
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para compreensão das nuances que compõem o cotidiano das escolas, apresentadas através 

das práticas docentes mais ou menos relacionadas com a reflexão crítica na promoção do uso 

das mídias digitais. Este processo, conforme Peruzzo (2003, p. 2) requer (a) "presença 

constante do observador no ambiente"; (b) o compartilhamento "de modo consciente e 

sistematizado das atividades do grupo"; e (c) a possibilidade de atingir o sentido das ações do 

outro.  

Como educador da rede estadual do Rio de Janeiro, já inserido enquanto profissional 

no campo, tive a facilidade de acessar os cotidianos escolares e não precisei, a priori, 

estabelecer uma relação de confiança com a comunidade. Destarte, expliquei, em reuniões, 

que, a partir de determinada data (que variou de escola para escola), buscaria observar a rotina 

escolar e, quando possível, entrevistaria os participantes que se dispusessem a participar, 

conforme indica Thiollent (2009, p. 19), quando explica a observação em escolas e a 

negociação com os educadores – atingindo as características que Peruzzo (2003, p. 14) 

menciona sobre as diferenciações possíveis na observação de campo. 

“É claro que, quando entramos na esfera qualitativa, entramos num pantanal 

praticamente indevassável. Chocamo-nos com subjetivismos, com ideologias, com 

expectativas, com intenções, com conflitos e outras "filosofias".” (DEMO, 1982, p. 52). 

Portanto, a observação de campo se construiu, então, sob a perspectiva da metodologia 

apresentada por Peruzzo (2003) e se colocou como necessária para ofertar ao processo de 

pesquisa e aos leitores a compreensão de como os agentes da pesquisa 

(entrevistador/observador e entrevistados/observados) se comportavam como personagens 

ativos (THIOLLENT, 2009, p. 24) dos cotidianos nos quais estavam inseridos. Mais: a partir 

da compreensão de Thiollent, compreende-se que a observação do cotidiano escolar realizada 

por mim, enquanto pesquisador e educador, implica em um direcionamento para “uma ação 

por parte das pessoas ou grupos implicados no problema sob observação” (Ibid., p. 17) e  

[...] compreender de modo sistemático e com base científica, os processos de 

comunicação existentes, como forma de identificar suas inovações, virtudes 

e avanços, mas também as falhas, desvios de práticas comunicacionais, 

levantar as práticas participativas e de gestão, entender os mecanismos de 

recepção de mensagens e auscultar as aspirações dos receptores de modo a 

aperfeiçoar o trabalho desenvolvido nos meios de comunicação grupais ou 

midiáticos de alcance comunitário ou local. (PERUZZO, 2003, p. 15) 

Portanto, o olhar abordado nesse processo requer a compreensão inicial de que não se 

anulariam ou se sobreporiam um sobre o outro: o diálogo e a escuta, calcados no pensamento 

de Paulo Freire (1967; 2011; 2014; 2015a; 2015b), dessa forma, forneceriam a construção das 
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informações a serem abordadas ao longo do trabalho de maneira intersubjetiva. Assim sendo, 

em nossa construção, seguimos a compreensão de que a pesquisa “é orientada em função da 

resolução de problemas ou de objetivos de transformação” (THIOLLENT, 2009, p. 9), mesmo 

que sem chegar a concluir este processo dentro da proposta da Pesquisa-Ação pensada por 

Thiollent e reforçando, assim, a inclinação para a Pesquisa Participante definida em Peruzzo 

(2003), em consonância com o compromisso social apresentado por Carlos Brandão e 

Maristela Borges (2007, p. 6) que, como a apresentam, 

[...] deve-se partir da realidade concreta da vida cotidiana dos próprios 

participantes individuais e coletivos do processo, em suas diferentes 

dimensões e interações - a vida real, as experiências reais, as interpretações 

dadas a estas vidas e experiências tais como são vividas e pensadas pelas 

pessoas com quem inter-atuamos. (Ibid., p. 5) 

Isto posto, alinhamos os encaminhamentos de Peruzzo (2003) com os de Brandão e 

Borges (2007) e com o que Demo (1982, p. 81-82) estabelece como sendo a “exploração geral 

da comunidade” (Etapa 1) da pesquisa prática – ficando as outras mais orientadas ao que 

Thiollent (2009) define como sendo a Pesquisa-Ação. 

[...] (1ª) "exploração geral da comunidade", com a elaboração dos objetivos; 

com a seleção dos instrumentos da pesquisa; com a realização da pesquisa e, 

por fim, a síntese dela; (2ª) "identificação das necessidades básicas", 

elaborando as problemáticas da pesquisa e estabelecendo uma nova seleção 

de variáveis; e a (3ª) que consiste na "elaboração de uma estratégia 

educativa" para executar um processo pedagógico dos resultados com a 

execução de uma transformação. (DEMO, 1982, p. 81-82) 

Assim, diante do exposto, ao considerar as entrevistas (Passo 1.5 da AC) dos 

educadores respondentes, evitamos a limitação e ambiguidade citadas por Thiollent (2009, p. 

23) no que se referem à divisão entre “dirigentes e dirigidos”. Assim, acreditamos que 

conseguiremos “fazer um levantamento da situação, formular reivindicações e ações” (Ibid., 

p. 23) para cruzar o que os educadores sabem de sua prática cotidiana com o que os 

especialistas observam da temática no campo teórico (Ibid., p. 73). A partir da minha 

experiência docente, acredito que o cotidiano escolar, em caráter genérico, apresenta-se 

enquanto espaço de conflitos entre as diferentes gerações, sendo ressaltado o que se refere às 

tecnologias e, por fim, no que se refere à figura autoritária da hierarquia escolar, defendida 

por alguns educadores. Minha experiência docente, então, leva-me a crer que muitos 

educadores tendem a esconder suas inabilidades tecnológicas por trás de um autoritarismo ou, 

ainda, sua falta de preparo pedagógico sob as luzes de aparelhos modernos e tidos como 

revolucionários. 
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Assim, a PP foi pensada sobre os cotidianos escolares de escolas públicas do estado do 

Rio de Janeiro. Tal seleção decorreu, como já apresentado na introdução deste texto, pelo (1) 

não uso evidenciado de mídias digitais por educadores na elaboração de suas aulas; e por (2) 

minha inserção enquanto docente na rede estadual e no lócus do estudo, o que facilitou meu 

acesso aos educadores e permitiu uma aproximação maior do cotidiano de observação. Para 

seleção das Unidades Escolares (UE) que comporiam o campo da presente dissertação, 

levamos em conta a disponibilidade das UE em receber a pesquisa e, ainda, serem ambiente 

de permanência cotidiana do pesquisador em sua carreira docente. As escolas selecionadas, 

portanto, pertencem à Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro e, para a pesquisa, foram 

selecionadas a Escola A, localizada em São João de Meriti, município da Baixada 

Fluminense; e, ainda, a Escola B e a Escola C, localizadas em Campos dos Goytacazes, 

município do Norte Fluminense.  

Ao considerarmos as intencionalidades da observação, procuramos analisar, 

documentar e acompanhar as práticas docentes nas Escolas A, B e C como forma de 

possibilitar a compreensão dos cotidianos  vivenciados pelos educadores e por mim durante a 

realização da pesquisa. Neste sentido, acreditamos ter projetado a análise levando em conta os 

aspectos da etnografia listados por Mattos (2011, p.49): (1) a “análise [...] dialética da 

cultura”; (2) “introduzir os atores sociais com uma participação ativa [...] e modificadora das 

estruturas sociais”; e (3) “preocupar-se em revelar as relações e interações significativas de 

modo a desenvolver a reflexividade sobre a ação de pesquisar”. Dessa forma, procuramos 

estabelecer o olhar do pesquisador a partir da intencionalidade em desenvolver os Objetivos 

Geral (OG) e Específicos (OE) da verificação da Hipótese (H) que guia a pesquisa (vide 

Figura 1). 

Considerando o explicado por Thiollent (2009, p. 51-78), então, a Etapa 1 da PP 

compreendeu a apresentação do cotidiano escolar e destaque ao funcionamento e problemas 

das escolas aos olhos do pesquisador. A partir do mergulho na realidade local, a reflexão 

sobre as propostas da pesquisa sofreu adaptações (Etapa 3 da PP) de modo a garantir a 

aplicabilidade da projeção de um ensino crítico a ser realizado na rede pública. Após a Etapa 

3 da PP, as conversas gerais (Etapa 2 da PP) em que se apresentou a pesquisa, e se realizou o 

convite, foram consideradas como o momento em que se identificaram os anseios dos 

educadores sobre a temática, criando o “diagnóstico” (Ibid., p. 53) geral das UE através da 

AC. A partir deste novo métodoA partir desta etapa, o tema da pesquisa foi ajustado 

novamente, sem transformações significativas, tendo em vista eu, enquanto pesquisador 

proponente, já ser um educador da rede a ser estudada. 
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Os problemas elencados anteriormente, portanto, seguem a (re)construção constante e 

dialética de um vai e vem entre o que se esperava, o que se vive e o que se projetava com a 

pesquisa. Deste modo, os problemas, conforme Thiollent (Ibid., p. 59) estabelece, “não devem 

ser triviais”, cabendo ao meu exercício de pesquisa refletir e testar, sistematicamente, sua 

pertinência – de modo análogo ao que é proposto na AC por Bardin (1977).  

Na trajetória da observação em cada escola, foi utilizado um Diário de Campo, Etapa 4 

da PP, para anotações. Para evitar atrasos burocráticos e preservar identidades, não foram 

feitas filmagens nem fotografias. A escolha se deu, ainda, por considerar que não era essa a 

intencionalidade final da pesquisa. As informações que desejaríamos obter da observação, 

portanto, residem na solução dos dois objetivos elencados por Thiollent (2009, p. 20): os 

“práticos”, visando “o melhor equacionamento possível do problema” da transformação dos 

costumes e comportamentos no cotidiano escolar; e os “de conhecimento”, para “obter 

informações que seriam de difícil acesso por meio de outros procedimentos”, ou seja, como 

pensam e agem os educadores dentro das UE selecionadas e inseridas na contemporaneidade. 

Ao longo do presente texto, optou-se por apresentar os dados de cada abordagem 

metodológica em separado, para tentar demonstrar sua aplicabilidade e, por fim, cruzá-los na 

efetiva proposta teórico-metodológica da dissertação nos capítulos subsequentes. 

Consequentemente, nossa observação orientou-se na perspectiva da elaboração de uma 

reflexão crítica, já que as representações e interpretações dos entrevistados seriam reveladas 

no processo da AC das entrevistas. Essa conclusão e projeção se ressaltam, ainda, diante da 

necessidade de se refletir sobre a prática docente e, por fim, propor projeções de melhorias 

nos cotidianos escolares e da própria prática, tendo como ponto de partida os educadores. 

Acreditamos, diante do exposto, que após os procedimentos da pesquisa e debates propostos, 

seriam possíveis diálogos no cotidiano escolar sobre a temática da pesquisa, como foi 

indicado durante o processo de observação na Escola A. Contudo, tais pretensões, novamente, 

não se colocam como objetivo final da atual pesquisa que busca compreender quais são as 

mudanças nos costumes e comportamentos dos educandos a partir da inserção das 

mídias digitais no cotidiano escolar. 

Dentre as leituras para fundamentação teórico-metodológica, recorremos às 

contribuições de Clifford Geertz (1989) sobre a concepção de observação participante, a fim 

de municiarmos o olhar de nossa pesquisa para  a rotina diária dos educadores e das escolas 

postas em análise e valorizar os aspectos sociopolíticos, conforme sinaliza Thiollent (2009, p. 

11). Nosso interesse, então, foi realizar uma interpretação das respostas dos entrevistados em 

diálogo com o seu olhar sobre si mesmos e sobre suas práticas sem, contudo, realizar uma 
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comparação reducionista entre elas. Como Laville e Dionne (1999, p. 189) destacam, o 

instrumento das entrevistas semiestruturadas favorece, através do contato com os 

entrevistados, “[...] a exploração em profundidade de seus saberes, bem como de suas 

representações, de suas crenças e valores... em suma, tudo o que reconhecemos, desde o 

início, como o objeto das investigações baseadas no testemunho”. Outro destaque, enquanto 

justificativa para a utilização da observação para percepção das nuances cotidianas, é que ela 

forneceria um ponto de inflexão a ser considerado na análise dos dados obtidos das respostas 

dos educadores. Dessa forma, acreditamos que os objetivos desta pesquisa foram elucidados 

de maneira mais rica com a observação do campo enriquecendo a Análise de Conteúdo por 

fornecer elementos analíticos que nem sempre são quantificáveis (THIOLLENT, 2009, p. 38) 

e perceptíveis nas entrevistas e, portanto, fomentando as inferências da pesquisa. 

Finalizando o processo de combinação dos métodos mencionados, a Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977) permitiu compreender que existia uma variedade de estruturas 

discursivas e gramaticais elaboradas pelos entrevistados, o que, como processo final de nosso 

percurso metodológico, abriu caminhos para a percepção das práticas apresentadas oralmente 

e realizadas cotidianamente nas escolas. 

Tal situação se possibilitou pela AC permitir o exame dos dados obtidos pelas 

entrevistas de maneira que pudessem ser contextualizados –  a partir da teoria abordada nos 

Capítulos 1 e 2; e, também, pela PP – e percebidos os valores simbólicos das respostas 

obtidas. Nas palavras de Bardin (1977, p. 34),  

[...] tratar-se-ia, portanto, de um tratamento da informação contida nas 

mensagens. É conveniente, no entanto, precisar de imediato que em muitos 

casos a análise, como já foi referido [anteriormente no texto original], não se 

limita ao conteúdo, embora tome em consideração o ‘continente’. 

A utilização da AC, portanto, se apresenta por “[querer] dizer não ‘à ilusão da 

transparência’ dos factos sociais, recusando ou tentando afastar os perigos da compreensão 

espontânea” (Ibid., p. 28). Esta visão alinha-se à compreensão já apresentada em Kosik (1976) 

sobre a pseudoconcreticidade e a necessidade de nos aprofundarmos na análise do cotidiano 

posto de forma naturalizada – ou meramente protética (SODRÉ, 2012a) – que irrompe de 

generalizações que geram uma “[...] aparente modernidade [que] pode mascarar um ensino 

tradicional baseado na recepção e na memorização de informações” (BRASIL, 1998, p. 140).  

Esta visão permite o encaminhamento da pesquisa para compreender os modos pelos 

quais as mídias digitais entram no cotidiano escolar e suas relações com a promoção de 

uma reflexão que se encaminhe em nossa compreensão de uma Educação Crítica para as 
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Mídias. Portanto, levantamos o dia a dia escolar a partir de nossas observações como forma 

de compor a Análise de Conteúdo dos discursos sobre a prática docente a partir das 

entrevistas com os educadores. 

A reflexão sobre as regras 

[...] é preciso desmascarar ou "desindotrinar" a influência ideológica 

opressora das pesquisas tradicionais, porque acabam produzindo um efeito 

conservador com respeito à ordem vigente. Quanto mais se apresentam 

objetivas, neutras, rigorosas, mais são capazes de exercer o papel de 

reprodução do sistema. (DEMO, 1982. p. 36) 

A observação de campo se realizou entre os dias 18 de outubro de 2017 e 06 de julho 

de 2018 (Tabela 1) nas escolas mencionadas anteriormente. Assim, os relatos que aparecem 

foram obtidos a partir do universo de 44 visitas às escolas e da observação constante das salas 

dos professores, dos corredores escolares e das conversas informais com os membros das 

comunidades escolares.  

A observação da Pesquisa Participante será apresentada, então, em dois momentos, 

neste texto: (1ª) relatos dos Diários de Campo; e (2ª) os resultados qualitativos da observação 

e cruzamento dos diários. Por conta disso, acreditamos que as observações elencadas no 

segundo momento de análise permitiram o aprofundamento de nosso olhar sobre a rede 

estadual e fomentaram, em sequência, as inferências da AC. Para realizar este trabalho, 

buscamos uma relação mais objetiva durante a realização da observação no que tange a 

temática da dissertação. 

Enquanto etapa da Análise de Conteúdo, estabelecemos como Passo 1.1, o proposto 

pelas regras de Berelson (apud BARDIN, 1977, p. 36) quanto à organização das unidades de 

registro: que devem ser homogêneas, exaustivas, exclusivas, objetivas e pertinentes. Este 

primeiro recorte buscou propiciar uma unidade que refletia as experiências vivenciadas pelos 

dez educadores entrevistados quanto ao uso ou não das mídias digitais em realidades díspares, 

mas dentro de uma mesma rede (Passo 2). A delimitação de dez profissionais da rede estadual 

teve como objetivo obter uma delimitação mais precisa controle maior sobre a realização das 

entrevistas e retorno da PP (BRANDÃO; BORGES, 2007; PERUZZO, 2003) feita de forma 

concomitante, sempre em horários de aula e com a anuência
84

 documentada da direção das 

Unidades Escolares (UE). 

                                                 
84

  As cartas de anuência não foram apresentadas nesta pesquisa para preservar a identidade das instituições 

observadas e, também, dos educadores participantes da pesquisa. Isto posto, estão arquivadas em posse do 

pesquisador e podem ser consultadas caso necessário. 



120 

 

Tabela 1 - Resumo do período e número de visitas para PP 

Escola Período Número de visitas 

A 18/10/2017 – 08/12/2017 07 

B 27/03/2018 – 21/06/2018 16 

C 19/02/18 – 06/07/2018 21 

Total 18/10/2017 – 06/07/2018 44 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Para contato nas UE, apresentei-me enquanto educador e pesquisador e enumerei os 

objetivos centrais da pesquisa e da área pela qual observo as práticas docentes. Como nem 

todos os profissionais se encontram diariamente nas escolas, utilizei-me, também, dos grupos 

de trocas de mensagens (Figura 2) para me apresentar, convidar e facilitar o retorno dos que 

se interessassem em contribuir com a pesquisa. 

Na Escola A, a mensagem foi enviada em outubro de 2017 e obtive retornos espaçados 

durante o mês de novembro, sendo a maior parte das entrevistas realizadas na semana de 

provas do último bimestre, em dezembro, pela disponibilidade de horários. Foram realizadas 

entrevistas com seis educadores e uma orientadora pedagógica – descartada da análise de 

conteúdo pela busca de homogeneidade do corpus, mas considerada pela apresentação das 

impressões sobre o cotidiano daquela realidade. Na Escola B, em sequência, a mensagem foi 

enviada em abril de 2018 e em poucos dias obtive retorno dos educadores, resultando em 

quatro entrevistas que ampliaram as interpretações possíveis do tema de pesquisa. Na Escola 

C, contudo, o cenário foi outro. A mensagem também foi enviada em abril de 2018, tendo 

como retorno uma profissional que concordou em participar da pesquisa, mas sem agenda 

para conceder a entrevista e nenhum outro profissional disposto a participar. 

Estabelecemos a seleção dos entrevistados para a pesquisa, portanto, a partir da 

posição mencionada por Thiollent (2009, p. 67), que valorizava os “critérios de 

representatividade qualitativa”, ou seja, recorremos ao convite aberto às comunidades 

escolares para criar “amostras intencionais”. A justificativa para esta abordagem se estabelece 

pela compreensão de que para se debater a prática docente, os educadores deveriam, de 

antemão, se mobilizar por si mesmos para a reflexão ou o interesse. Portanto, nossa ênfase 

segue os aspectos qualitativos e foi regida pelas conversas entre mim e os participantes da 

pesquisa. 

Tendo obtido a anuência e feito o contato, foi aplicado o instrumento da entrevista 

semiestruturada (Passo 1.5 da AC) com os voluntários para propiciar posteriormente a AC. 

Desse modo, de forma similar ao que Laville e Dionne (1999) apresentam sobre a utilização 

de duas formas de entrevistar diferentes, acredita-se que a pesquisa encontra sua 
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fundamentação na utilização da observação de campo para propiciar a compreensão de um 

"[...] quadro [...] extraído [que] poderá ser ao mesmo tempo geral, caso se pense no que 

emergirá da pare mais estruturada, e aprofundado, pois fornecerá uma visão de certos 

elementos sobre os quais se baseiam as conclusões gerais" (Ibid., p. 191). 

É válido ressaltar que os excertos das entrevistas citados sofreram correção ortográfica 

(Passo 1.7 da AC), mas sem alteração de conteúdo. Não era esperada uma diferenciação entre 

os termos Tecnologias - prioritariamente compreendidas no espectro das Tecnologias Digitais 

de Informação e Comunicação (TDIC) - e Mídias Digitais, por parte dos educadores e 

orientadores entrevistados/observados, ficando ao meu encargo a posterior diferenciação no 

sentido das respostas – tal como ocorre no terceiro capítulo. Para tal, foram elaboradas 

perguntas que permitiam uma apresentação da prática docente sem cair em reducionismos, 

por parte dos entrevistados, que pudessem impedir o desenvolvimento da pesquisa. O pano de 

fundo para estimular as declarações, portanto, era a influência das mídias digitais na prática 

dos educadores. 

Dessa forma, as perguntas aplicadas aos educadores foram elaboradas para obter 

informações sobre o problema de pesquisa, como Lakatos e Marconi (2003) sintetizam. Tal 

compreensão se alinha com os objetivos elencados por Selltiz (apud LAKATOS, MARCONI, 

2003, p. 195): (1) averiguar os fatos e descobrir se os educadores teriam a compreensão da 

temática da pesquisa; (2) determinar as opiniões sobre os fatos, aqui compreendidos em 

paralelo com as normativas e as teorias sobre a educação no século XXI; (3) determinar os 

sentimentos, percebendo como os entrevistados se envolviam com a temática; (4) descobrir os 

planos de ação, noutras palavras, sua prática docente; (5) a conduta presente ou passada para 

"inferir que conduta a pessoa terá no futuro"; e (6) descobrir os motivos conscientes para suas 

ações. 

Assim, as vantagens obtidas pelo instrumento se sinalizam pela interface da AC com a 

PP (BRANDÃO; BORGES, 2007; PERUZZO, 2003) e, portanto, satisfazendo os seis 

objetivos apontados por Selltiz. Contudo, salientamos que algumas desvantagens apontadas 

por Lakatos e Marconi (2003, p. 196) foram observadas ao longo do processo, cabendo 

destaque à influência dos entrevistados pelo entrevistador, tendo o 

EA/2(16/30)/GEO/55/10/M como exemplo por procurar responder o que julgava ser o que a 

pesquisa gostaria de obter como resultado. Para solução da questão, o entrevistador tentou 

buscou direcionar as perguntas para transpor o sentimento de responder o que se queria ouvir 

e, assim, ter instrumentos para analisar suas respostas de maneira mais adequada. 
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Figura 2 - Mensagem padronizada enviada pelo autor aos grupos de troca de mensagens 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Posteriormente, feito o primeiro contato, quando se assinaram os Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), as entrevistas foram agendadas e transcorreram 

através do modo semiestruturado, para propiciar a abertura de novas questões para aprofundar 

o olhar e a percepção do entrevistador sobre o cerne da pesquisa. Em média, as entrevistas 

duraram 40 minutos e foram realizadas entre os dias 18 de outubro de 2017 e 8 de maio de 

2018. Assim, as respostas foram registradas manualmente pelo pesquisador e, também, 

através do recurso de um gravador, tendo sido gravadas, transcritas e separadas em listas 

temáticas orientadas pelos eixos questionados (Ibid., p. 199-200), gerando os dados 

apresentados na Tabela 2. 

Dessa forma, as entrevistas foram realizadas após algumas medidas (LAKATOS, 

MARCONI, 2003, p. 199), cabendo destaque para: (1) o "planejamento" prévio para se ter o 

objetivo a ser alcançado por elas; (2) o "conhecimento prévio do entrevistado", por meio de 

conversas informais e da observação de campo; (3) a "oportunidade da entrevista" e (4) as 

"condições favoráveis" para realização, especialmente de modo a não atrapalhar o cotidiano 

escolar; (5) a "preparação específica" que consiste na elaboração do roteiro de questões 

(Anexo I). 

Tabela 2 - Dados sistematizados das entrevistas 

Código Data Tempo de entrevista Transcrições (páginas) 

EA/1(40)/LEI/42/23/F 18/10/2017 01:05:24 13 

EA/1(16)/HIS/33/1/F 20/10/2017 01:09:27 14 
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Código Data Tempo de entrevista Transcrições (páginas) 

EA/2(16/30)/GEO/55/10/M 17/11/2017 00:29:09 7 

EA/2(16/40)/LIP/51/32/F 18/11/2017 00:59:21 10 

EA/2(16/16)/LIP/42/20/F 30/11/2017 00:44:15 10 

EA/2(16/16)/CIE/33/14/F 01/12/2017 00:35:41 7 

EB/1(16)/FIL/37/8/F 17/04/2018 00:33:12 8 

EB/1(30)MAT/27/3/F 19/04/2018 00:33:23 10 

EB/1(16)/CIE/32/10/F 27/04/2018 00:34:37 7 

EB/1(30)/MAT/41/10/M 08/05/2018 00:34:11 7 

Total 07:18:40 93 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Destaca-se, então, o conjunto de sete horas de entrevistas com os educadores da 

Escola A e da Escola B, transcritas em 93 páginas para serem realizadas as análises propostas 

até o momento. Para este trabalho, a cada respondente foi atribuído um código identificador, 

Passo 1.8 da AC, composto por: 

o Um conjunto de duas letras onde a primeira indica sua função profissional, sendo [E] 

para educador ou [O] para orientador pedagógico ou outro que responda sobre a gestão 

pedagógica da UE; e a segunda indica a escola da qual faz parte a entrevista, a saber: 

[A] para a escola localizada na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, no 

município de São João de Meriti; [B] e [C] para as escolas localizadas na Região 

Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, no município de Campos dos 

Goytacazes.  

o Um número de um algarismo seguido pela carga horária do concurso prestado entre 

parênteses indicando a quantidade de matrículas na rede estadual, sendo [1(16)] para 

uma matrícula de 16h; [1(30)] para uma matrícula de 30h; [1(40)] para uma matrícula 

de 40h; [2(16/16)] para duas matrículas de 16h cada; [2(16/30)] para uma matrícula de 

16h em conjunto com uma matrícula de 30h e [2(16/40)] para uma matrícula de 16h 

em conjunto com uma matrícula de 40h. Tal informação se faz necessária para, ao fim, 

no momento de análises, propiciar interpretações sobre a carga horária e a atuação 

profissional do educador; 

o Um conjunto três letras indicando a disciplina de exercício do educador na escola, a 

saber: [LEI] Língua Estrangeira, Inglês; [HIS] História; [GEO] Geografia; [LIP] 

Língua Portuguesa; [CIE] Ciências; [FIL] Filosofia; [MAT] Matemática; 

o Um número de dois algarismos, atribuído pelo próprio respondente em seu Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como sendo sua idade; 



124 

 

o Um número de um ou dois algarismos, atribuído pelo próprio respondente em seu 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) como sendo seu tempo de 

exercício do magistério; 

o Uma letra indicando o sexo do respondente, sendo [M] masculino e [F] feminino; 

o Um número de um a dois algarismos, entre [1] e [14], indicando a questão a que se 

refere a resposta. 

A utilização deste código teve como objetivo permitir a organização da análise 

proposta por esta pesquisa. As respostas não foram ordenadas por ordem alfabética ou 

quaisquer outras formas lógicas de organização. A construção do código identificador foi feita 

posteriormente a outros momentos de organização e sistematização das entrevistas que 

seguem. 

A partir de Bardin (1977), foram seguidos os quatro passos elencados para executar a 

Etapa 2 da AC, a saber: pré-análise; exploração do material; análise quantitativa e definição 

de categorias. Assim, no primeiro passo, seguindo a regra da exaustividade (Ibid., p. 36), 

separamos as respostas dos profissionais em 160 listas separadas por entrevistado e, em 

seguida, por perguntas respondidas. Deste material, foram elaboradas 16 listagens reunindo, 

cada uma, todas as respostas dadas a uma mesma pergunta, sem referência direta ao 

respondente, já postas na forma do código identificados, como forma de compor o corpus da 

análise. Ainda neste passo, eliminamos duas listagens por considerar menções quantitativas 

imprecisas dos respondentes
85

. As perguntas serviam para introduzir temáticas e permitir o 

conhecimento da impressão dos entrevistados sobre o funcionamento da escola na qual 

trabalham – informações contrapostas e/ou complementadas pela observação realizada. Feito 

esse processo, foi formulado o conjunto das listas temáticas – primeiro Passo 3.1 (Tabela 3).  

Para a elaboração dos temas mencionados na Tabela 3 utilizamos a compreensão dos 

“núcleos de sentido” (Ibid., p. 105) para identificar as aparições e as ocultações para 

compreender seus sentidos ou objetivos. Esta compreensão se relaciona, portanto, ao tema que 

é “na verdade, [...] a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto 

analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (Ibid., p. 105). 

Portanto, 14 listagens foram utilizadas para realizar a Análise de Conteúdo e formaram o 

corpus da pesquisa com um total de 67 páginas a serem separadas nas Unidades de Registro 
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  As duas perguntas não abordadas nas listas que compõem o corpus da pesquisa foram “sua escola tem 

relação com o Facebook, Instagram ou outras mídias? Se sim, como funcionam?" e "do total de professores 

da sua escola, quantos você sabe que utilizam tecnologias digitais em suas aulas?". 
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para categorização dos dados. Assim, as listas mencionadas na Tabela 3 permitem agrupar as 

respostas e classificar as Unidades de Registro a partir do nível semântico. Por fim, analisar 

suas subcategorias para alcançar o nível das subsubcategorias que interessam ao escopo da 

análise: as mídias digitais e a reflexão crítica.  

Tabela 3 - Síntese das listagens a partir das perguntas das entrevistas (Anexo I) 

Lista Temática das perguntas 

01 Mudança no perfil dos educandos 

02 Mudança no perfil dos educadores 

03 Mudança no perfil profissional do entrevista 

04 Cotidiano escolar 

05 Sala de aula 

06 Formação para as mídias digitais 

07 Prática docente 

09 Mídias digitais no cotidiano (fora da escola) 

10 Mídias digitais no cotidiano escolar 

12 Uso do celular nas salas de aula 

13 Escola do século XXI 

14 Normativas legais 

15 Reflexão crítica 

16 Gestão pedagógica 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Isto posto, a AC dos dados coletados pelas entrevistas realizadas será apresentada em 

quatro Passos: (1ª) descrição do perfil dos respondentes a partir de seu gênero, faixa etária e 

área de estudo, a partir da identificação dos mesmos; (2ª) os resultados quantitativos de 

frequência e (3º) direção de cada subcategoria do conjunto das três escolas e, também, de cada 

uma; e (4ª) o cruzamento dos dados levantados pelo Diferencial Semântico Médio 

(FARBIARZ; JOVANOVIC, 2002) das categorias, subcategorias e subsubcategorias com os 

OE e OG referentes aos temas. 

A exploração do material se iniciou, então, com a sinalização, em cada um dos textos, 

das Unidades de Registro. Conforme esclarece Bardin (Ibid., p. 104), estas visam “a 

categorização e a contagem frequencial. [...] Executam-se certos recortes a nível semântico, o 

‘tema’, por exemplo, enquanto que outros se efectuam a um nível aparentemente linguístico, 

como por exemplo, a ‘palavra’ ou a ‘frase’”. 

A partir dessa compreensão, segundo a apresentação de Laville e Dionne (1999, p. 

219), os temas foram fixados dentro de um “modelo misto” nos sujeitos/atores da pesquisa, a 
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saber: (1) governo; (2) educadores; (3) educandos; (4) escola; e (5) família
86

. O objetivo foi 

intercruzar os sujeitos/atores para compreender as ações existentes/mencionadas para inferir 

sobre a atuação das mídias digitais no cotidiano escolar. A proposição dos temas 

mencionados, portanto, foi elaborada anteriormente à construção da pesquisa, a partir dos 

conhecimentos teóricos, para fundamentar a busca e compreensão dos níveis de atuação entre 

eles e mostrar as relações que estabelecem entre si, gerando as subcategorias pertinentes aos 

objetivos da pesquisa (Figura 1). Isto foi realizado, também, de modo que compusessem uma 

organização mais homogênea nas subsubcategorias que se puseram como necessárias.  

Ao agrupar as Unidades de Registro dentro de tais categorias, percebeu-se a 

necessidade da criação das subsubcategorias para fundamentar todas as relações existentes na 

escola, não ficando somente no interior das relações duais entre os agentes. Assim, nas 14 

listagens por temas (Tabela 3), contabilizamos a Frequência e classificamos em ordem as 

Unidades de Registro já que nos alinhamos com Bardin (1977, p. 109) na compreensão de que 

ela “[...] corresponde ao postulado (válido em certos casos e noutros não) seguinte: a 

importância de uma unidade de registro aumenta com a frequência de aparição". 

Concluindo o passo da definição de categorias, indicamos a direção das respostas 

como sendo favoráveis; desfavoráveis ou neutras. Conforme sinaliza Bardin (Ibid., p. 111), “a 

ponderação da frequência traduz um carácter quantitativo (intensidade) ou qualitativo: a 

direção”. Dessa forma, compreendemos, na construção dessa pesquisa, que o aspecto 

qualitativo fornece elementos para compreensão mais elaborada sobre o cotidiano escolar, 

especialmente se cruzados os dados levantados com a Pesquisa Participante (BRANDÃO; 

BORGES, 2007; PERUZZO, 2003), realizada de forma concomitante, e com os dados 

estatísticos através de formas numéricas (LAVILLE; DIONNE, 1999). 

Neste ponto, referente à intensidade e à direção, os estudos de Charles Osgood, a partir 

das observações de Bardin (1977), fornecem elementos para a construção de perfis a partir 

frequências em escalas bipolares como as elencadas até aqui. Noutras palavras, buscamos 

identificar as atitudes dos educadores em relação às mídias digitais. Baseando-nos em dois 

critérios (direção e intensidade), temos um polo negativo [-3] gradativamente tendendo ao 

neutro [0] e passando ao outro polo, positivo [+3] – o que gera uma escala de sete pontos, 

onde podemos avaliar simultaneamente a bipolaridade semântica da Unidade de Registro e o 

grau de intensidade desta direção. 
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  Incluída durante o processo de tabulação dos dados em virtude das respostas dos educadores. 
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A construção da metodologia pelo viés direcional foi possível pelas perguntas 

permitirem respostas bipolares dos mais variados tipos: boa/má; uso/não uso; mudou/não 

mudou; ruim/bom; entre outros. Quanto à intensidade, foi acessada pela compreensão 

abrangente da força e da convicção das opiniões expressadas pelo conjunto das entrevistas e 

do cotidiano observado. Em síntese, a interface dessas categorias com as respostas obtidas nos 

permitiu identificar os valores dos educadores em relação à utilização (ou não) das mídias 

digitais em suas práticas nas escolas já que "um dos fins da análise será portanto o de 

descobrir estes domínios [semânticos e suas dependências entre estes e a matriz do discurso] e 

as duas relações através de uma análise ao mesmo tempo semântica, sintáctica e lógica (sic)" 

(BARDN, 1977, p. 216). 

Com este ponto explicitado, o código identificador dos respondentes também poderia 

trazer a direção de sua resposta quando mencionado no corpo do texto. A opção por 

apresentar o código, com sua direção e sua intensidade, serve para identificar a resposta em 

sua direção e, também, servir para o leitor estar apto a contrapor as respostas com os dados 

apresentados no corpo do presente trabalho. Por exemplo, considerando as respostas 

mencionadas no primeiro indicador, tendo seu cruzamento com a observação feita nas 

escolas, a resposta dada pelo EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/1 corresponderia ao ponto [-2] na 

escala, por considerar que não ocorreu uma mudança de comportamentos pela já falta de 

interesse por parte dos educandos, enquanto que para EB/1(30)MAT/27/3/F/1 teríamos uma 

resposta vinculada ao ponto [-1], por reconhecer certo grau de desinteresse constante, mas 

apresentando a escola como uma variável importante na questão; ou mesmo o ponto [+3] pela 

apresentação de EB/1(16)/FIL/37/8/F/1 sobre a maior liberdade e participação dos jovens no 

ambiente escolar. 

Após a elaboração da metodologia supracitada, realizamos três avaliações das pré-

categorias e foram, por fim, elaboradas aquelas que são as categorias finais da pesquisa, assim 

como as subcategorias que são a base do próximo capítulo (Figura 3). Compreendemos, 

ainda, que as informações sobre o perfil dos educadores respondentes são relevantes para a 

compreensão do que guia esta pesquisa e, por conta disso, acreditamos que as observações 

postas dessa etapa permitiram realizar inferências ou as justificar na análise como um todo. A 

partir deste ponto, discutiremos os resultados da análise buscando indícios da utilização das 

mídias digitais pelos educadores das escolas abordadas e, quando possível, sua utilização pelo 

viés crítico. Para realizar este trabalho, buscamos a relação do tema implícito em cada 

subcategoria/subsubcategoria com as propostas contidas nas respostas obtidas em cada escola 

e nas observações realizadas.  
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As categorias de análise se pautam nos sujeitos envolvidos diretamente no cotidiano 

escolar e nas práticas docentes. Como se observa na Figura 3, foi estabelecida a construção de 

um caminho que nos permitisse cruzar os dados das entrevistas com o presente texto 

dissertativo e a sistematização da categorização das análises. Dessa forma, cabe ressaltar que 

nosso interesse é a compreensão de como as subsubcategorias das mídias digitais e da crítica 

se relacionam a partir da perspectiva dos educadores para compreendermos suas impressões 

sobre as mudanças nos costumes e comportamentos dos educandos.  

A construção desse passo a passo segue o que Bardin estabelece na possibilidade de se 

refundar o caminho da pesquisa quando novos elementos são descobertos ou percebidos pelo 

pesquisar – tal qual a inserção da categoria “família”. A partir disso, buscamos sintetizar as 

relações das categorias, das subcategorias e das subsubcategorias com o objetivo de perceber 

as práticas que se estabelecem com o uso de mídias digitais e, por fim, de modo crítico no 

cotidiano escolar. Neste sentido, toda a articulação entre categorias, subcategorias e 

subsubcategorias estaria pautada em como os três níveis se relacionam na prática docente e 

são apresentados nos Anexos quando são listadas todas as tabelas procedentes da análise. 

Dessa forma, a atribuição das frequências e dos diferenciais semânticos foi guiada na 

compreensão de como as subcategorias, como centro de análise, impactariam na prática 

docente. Como exemplo, citamos a subcategoria “participação” da categoria “escola”: como a 

escola “participa” da prática docente na promoção da subsubcategoria mídias digitais. Assim, 

considerando as categorias apresentadas, elas ficariam se inter-relacionando de modo que a 

“família” ficaria sempre por trás da imagem projetada do “educando”, tal qual a Figura 4 

sintetiza, e seriam, portanto, a base da análise da prática docente em sua amplitude. 

Proposição de trabalho 

A metodologia que esta pesquisa utiliza para analisar dez entrevistas semiestruturadas 

realizadas com educadores da rede estadual do Rio de Janeiro pertencentes a uma escola no 

município de São João de Meriti e duas escolas no município de Campos dos Goytacazes foi 

o eixo que guiou este capítulo. As ferramentas de pesquisas mencionadas e as formas de sua 

utilização foram apresentadas no campo teórico de suas proposições e, também, na aplicação 

prática descrita pelo processo de pesquisa. 
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Figura 3 - Apresentação das categorias, subcategorias e subsubcategorias 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O foco deste capítulo, portanto, foi elucidar os caminhos para que o "trabalho" fosse 

aprendido e, após "bater o ponto", caminhássemos para os dados efetivos da pesquisa no 

próximo capítulo. Deste modo, acredita-se que a pesquisa fomente os debates sobre a prática 

docente e possa permitir alcançar os objetivos propostos para si no que tange à escola no 

século XXI. A partir da Figura 3, então, sintetizamos o intercruzamento das categorias, 

subcategorias e subsubcategorias para perceber a prática docente que se refere diretamente à 

reflexão crítica e às mídias digitais. Desse modo, a proposição desta análise sistematizou-se 

com o olhar dos educadores entrevistados sobre a sua prática docente, ou seja, como eles 

refletem sobre seu cotidiano e, também, constroem sua práxis pedagógica no “chão de 

fábrica” da escola. 

  



CAPÍTULO 5 - CHÃO DE FÁBRICA: ”ENCONTRO ABRIGO NO 

PEITO DE MEU TRAIDOR”
87

 

Com o passar do tempo, o educador vai mostrando uma trajetória coerente, 

de avanços, de sensatez e firmeza. Passa por etapas em que se sente perdido, 

angustiado, sem foco. Retoma o rumo, depois, revigorado, estimulado por 

novos desafios, pelo contato com os alunos, pela vontade de continuar 

vivendo, aprendendo, realizando-se e frustrando-se, às vezes, mas mantendo 

o impulso de avançar. Há momentos em que se sente perdido, desmotivado. 

Educar tem muito de rotina, de repetição, de decepção. É um campo cada 

vez mais tomado por investidores, por pessoas que buscam lucros fáceis. E o 

educador sente-se parte de uma máquina, de uma engrenagem que cresce 

desproporcionalmente. Sente-se, em alguns momentos, insignificante, 

impotente, um número que pode ser substituído por muitos colegas ansiosos 

por encontrar trabalho. Sabe que sua experiência é importante, mas também 

que a concorrência é grande e que há muita gente disposta a ensinar por 

salários menores. (MORAN, 2012, p.75) 

A partir dos referenciais metodológicos do Capítulo 4, este capítulo busca, 

inicialmente, validar ou refutar a Hipótese (H) de que as escolas contemporâneas não 

atendem ao paradigma da escola do século XXI (BANNELL, DUARTE et al, 2016; 

SOARES, I., 2000), por que não fornecem elementos de cooperação, de interação e de 

formação para o uso e a leitura crítica das mídias digitais, tendo por base os dados 

obtidos, como forma de permitir o aprofundamento do olhar sobre a utilização das mídias 

digitais na prática docente.  

Assim, a estrutura deste capítulo se orienta por apresentar um olhar introdutório sobre 

os cotidianos observados para, a partir destas informações, aprofundar o olhar para as 

particularidades em cada escola. Tendo cumprido este processo de organização, procuramos 

debater, ao fim, as comparações entre os cotidianos a partir dos dados coletados.  

Vale ressaltar, portanto, que as escolas são apresentadas a partir dos múltiplos métodos 

elencados no Capítulo 4 e que isto se constrói para permitir o olhar mais ampliado do leitor 

sobre estes cotidianos. Somado a isso, ao considerarmos o pensamento sobre as gerações, 

Prensky (2001) e Bravo e Coslado (2012) fazem uma releitura e consideram, em nossa 

interpretação, três faixas aplicáveis ao nosso corpus de pesquisa: a Geração Baby Boomer 

(G.BB), a Geração X (G.X) e a Geração Y (G.Y). Estabelecemos, portanto, estas divisões por 

concordar com o apresentado pelos autores (Ibid., p. 119), no que tange ao agrupamento de 
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  A utilização do trecho da música “Faz parte do meu show”, composta por Cazuza e Renato Ladeira, 

apresenta-se pelo viés de considerar as contradições do cotidiano escolar como ponto de reflexão e 

transformação. 
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pessoas que tenham nascido sob o mesmo processo cultural e social. Assim sendo, ao 

considerarmos nossa construção narrativa, a partir dos processos comunicacionais, alinhamo-

nos ao recorte temporal mencionado à G. BB, quando do surgimento da televisão (1945-

1964); que relaciona à G.X todo o processo de rompimento com a geração anterior e intensa 

experimentação tecnológica (1965-1980); e à G.Y, também chamada de “Geração Net”, o 

testemunho “[...] da progressiva e rápida introdução das Tecnologias de Informação e 

Comunicação” (Ibid., 122). Assim, compreendemos que o processo de ser ou não um nativo 

digital pouco importa à aplicação das mídias digitais em sala de aula. Nosso posicionamento, 

portanto, se alinha ao que Prensky (2012, p. 101) desenvolve sobre a irrelevância de ser 

nativo ou imigrante digital. Compreendendo a busca do desenvolvimento de uma “sabedoria 

digital”, o olhar sociocultural sobre as gerações de educadores postas nesta pesquisa permite 

refinar o olhar sobre como as mídias digitais são utilizadas e, em paralelo, suas potências e 

limitações. 

Panorâmica sobre o corpus: primeiras impressões 

Neste momento, procuramos estabelecer o elemento humano dessa dissertação. Em 

muitos textos acadêmicos, tendemos a observar as pessoas envolvidas na pesquisa como 

“ratos” em um laboratório à espera de uma ação dos pesquisadores. Conforme já observado na 

descrição metodológica apresentada no Capítulo 4, tentamos humanizar o processo da 

pesquisa. Neste ponto, então, a pesquisa busca traçar um perfil dos educadores e das escolas 

para, em conjunto com a PP (BRANDÃO; BORGES, 2007; PERUZZO, 2003) e com a AC 

(BARDIN, 1977), permitir um olhar mais profundo sobre tais respondentes. 

Ao sintetizarmos as entrevistas nas tabelas contidas nos Anexos, percebemos algumas 

informações preliminares (Tabela 4) que permitem a constatação de que, quando comentando 

suas práticas cotidianas, os educadores, apesar de terem uma compreensão
88

 levemente 

negativa [-15/-0,2]
89

, foram positivos [119/1,5], especialmente pela reflexão sobre suas 

práticas
90

 [119/0,9]. Portanto, podemos inferir que eles acreditam que fazem o possível para 

assegurarem um trabalho bem feito, ficando impedidos/desestimulados pela falta de apoio [-
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  “Compreensão” é uma subcategoria dentro de educadores. Para dados absolutos, conferir Anexos. 

89
  Ao longo das páginas que seguem, serão apresentados os valores de DS e DSM de forma a possibilitar a 

compreensão por parte dos leitores sobre os dados que fundamental as análises feitas. Portanto, sempre que 

aparecer esta sequência entre colchetes, seu significado é de [DS/DSM]. 

90
  “Prática” é uma subcategoria dentro de educadores. A escolha de se mencionar as subcategorias 

“compreensão” e “práticas” no corpo do texto se faz por ser o elemento de como os educadores se 

compreendem no geral e, ainda, sua prática. Para dados absolutos, conferir Anexos. 
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47/-1,9] provido por parte do governo [-86/-1,9]; pela falta de interesse [-17/-0,4] dos 

educandos [-167/-0,9]; pela falta de apoio [-21/-0,3] das escolas [-60/-0,3] no cotidiano 

escolar; e pela falta de apoio [-2/-0,4] das famílias [-23/-1]. Este cenário, então, permite que 

façamos a inferência de que, excetuando sua atuação dentro das escolas, eles acreditam que 

todo o conjunto da comunidade escolar tende a prejudicar o seu trabalho. Dentro dessa 

análise, o governo é aquele com pior grau de intensidade, mesmo não se apresentando dentro 

das três categorias mais citadas. Portanto, ao considerarmos os dados expostos na Tabela 4, 

utilizamos dos gráficos seguintes para ressaltar as aproximações e os distanciamentos 

existentes entre as UE e os diversos níveis de observações propostos nesta etapa. 

Tabela 4 - Extrato da F, do DS, do DSM e o percentual por amostragem (%) da categoria 

Categoria Frequência
91

 DS
92

 DSM
93

 % 

Geral 

Educador 308 115 0,4 39,60 

Escola 222 -60 -0,3 28,53 

Educando 181 -167 -0,9 23,26 

Governo 45 -86 -1,9 5,78 

Família 22 -23 -1,0 2,83 

Total 778 -221 -0,3 100 

Escola A 

Educador 207 25 0,1 37,84 

Escola 152 -56 -0,4 27,79 

Educando 142 -123 -0,9 25,96 

Governo 32 -62 -1,9 5,85 

Família 14 -19 -1,4 2,56 

Total 547 -235 -0,4 100 

Escola B 

Educador 101 90 0,9 43,72 

Escola 70 -4 -0,1 30,30 

Educando 39 -44 -1,1 16,88 

Governo 13 -24 -1,8 5,63 

Família 8 -4 -0,5 3,47 

Total 231 14 0,1 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                 
91

  Vale relembrar o que Bardin (1977, p. 111) explica: “[...] a ponderação da frequência traduz um carácter 

quantitativo (intensidade) ou qualitativo: a direção”. 

92
  O Diferencial Semântico (DS) significa a intensidade e a direção da resposta dada à pergunta, podendo variar 

de [-3] a [+3] numa escala de sete pontos, sendo o [0] sendo o ponto neutro ou ambíguo. 

93
  O Diferencial Semântico Médio (DSM) é obtido dividindo-se o total de DS pela Frequência. Admitindo-se 

que o DS varia de [-3] a [+3] em cada UR, o DSM indica como a categoria, ou as subcategorias e 

subsubcategorias, são avaliadas, proporcionalmente ao peso da Frequência (FARBIARZ; JOVANOVIC, 

2002). 
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Ao considerarmos os dados apresentados na Tabela 4, percebemos que as três 

categorias mais citadas (educador, escola e educando) são as mesmas em ambas as escolas, 

inclusive na mesma ordem e com percentuais de frequência próximos, exceto a categoria 

educandos na Escola B. Continuando a observação preliminar a partir dos dados expostos, 

cabe destacar o DSM negativo da categoria governo nas duas UE em que foram realizadas as 

entrevistas. Portanto, pretendemos apresentar, nos três gráficos subsequentes, os valores 

absolutos
94

 obtidos da AC para demarcar os pontos de alcance máximo de cada categoria. 

Optamos, nesta parte inicial do capítulo, em destacar as categorias por permitir compreender a 

percepção que os educadores fazem de si e dos outros agentes educativos para, por fim, 

refinar o processo de análises e inferências com as subcategorias e subsubcategorias propostas 

na Figura 3 na parte final do capítulo anterior.  

Portanto, destacando o Gráfico 1, sobre a frequência absoluta das respostas gerais, 

percebemos que, dentro do corpus da pesquisa, três categorias se sobressaem dentre as cinco 

apresentadas: educador [308]; educando [181] e escola [222].  

Gráfico 1 - Indicadores de categorias segundo F absoluta 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Apesar da categoria governo [45] ser aquela com o DSM mais negativo [-1,9], não 

aparece como a mais citada pelos entrevistados. Entretanto, ao sinalizarmos a predominância 

das três categorias, elas destoam, ainda, no que se refere ao DS encontrado para o universo de 

entrevistas. Como se percebe, no Gráfico 2, as categorias tendem a valores negativos 

enquanto que somente os educadores [115] se apresenta positivamente. Dessa forma, 

podemos estabelecer a premissa de que os entrevistados veem, conforme explicitado 

                                                 
94

  A utilização do termo “absoluto” faz referência ao valor encontrado ao final da Análise de Conteúdo e 

confecção da tabela com dados gerais (Tabela 4) da pesquisa enquanto síntese do perfil dos educadores na 

rede estadual a partir do corpus da pesquisa. 

308 

222 

181 

45 
22 

Educador Escola Educando Governo Família 
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anteriormente, um ambiente educacional precarizado em contraposição à posição positiva 

quanto a si mesmos. 

Gráfico 2 - Indicadores de categorias segundo DS absoluto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, ao relacionarmos os dados absolutos do corpus da pesquisa nos Gráficos 1 e 2, 

podemos sintetizar (Gráfico 3) que não é a frequência pura das entrevistas que levaria à 

compreensão do cotidiano escolar – como a observação sobre a categoria governo demonstra. 

Noutras palavras, percebemos que, sim, temos três categorias que se sobressaem dentre as 

demais, mas que elas divergem quanto à qualidade das observações estabelecidas pelos 

entrevistados. Desta forma, podemos reforçar a inferência de que os educadores componentes 

do corpus da pesquisa veem que seu trabalho tende a ser prejudicado diante das demais 

categorias quando postas em comparação. 

Gráfico 3 - Indicadores de categorias segundo F, DS e DSM absolutos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Somado a isto, a utilização da variável DSM permite compreender como as respostas 

analisadas se apresentam em uma variação que vincula a intensidade da resposta com a sua 

frequência. Dessa forma, variando de [+3] à [-3], passando pelo neutro [0], torna-se possível a 

comparação entre as UE em que foram realizadas as entrevistas e corroborar a análise a qual a 

pesquisa se propõe. 

Imersão no corpus: as escolas em separado 

Neste momento, após apresentar os dados de forma absoluta, pretendemos observar as 

particularidades do cotidiano escolar para, ao fim, validar as proposições levantadas ao longo 

deste capítulo.  

Escola A 

As primeiras conversas com a direção da Escola A aconteceram entre maio e junho de 

2017. Expus a pesquisa, inicialmente, explicando sua hipótese e, com isso, os Objetivos Geral 

e Específicos.  Com a anuência
95

 obtida em julho, iniciei a observação de campo de maneira a 

buscar, de forma concomitante, a realização das entrevistas. A Escola A está localizada no 

município de São João de Meriti, região metropolitana no estado do Rio de Janeiro com 

460.461 habitantes (IBGE, 2017)
96

. Segundo dados do Censo Escolar (INEP, 2017), o número 

de matrículas de educandos na Rede Estadual, nos anos finais do Ensino Fundamental, vem 

caindo dentro das escolas localizadas no município, se comparado ano a ano a partir de 

2012
97

.  

A observação e as entrevistas aconteceram entre 18 de outubro e 08 de dezembro de 

2017 (Tabela 3), quase sempre nas quintas e sextas-feiras. Do universo de seis docentes 

entrevistados na Escola A, 83% são do sexo feminino e o percentual etário ficou equilibrado 

                                                 
95

  As cartas de anuência não foram apresentadas nesta pesquisa para preservar a identidade das instituições 

observadas e, também, dos educadores participantes da pesquisa, estando arquivadas em posse do 

pesquisador, podendo ser consultadas caso necessário. 

96
  IBGE. Cidades. São João de Meriti - RJ. Disponível em: < https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/sao-joao-de-

meriti/panorama>. Acesso em 18 jul. 2018.  

97
  Ainda sobre os dados referentes aos números de matrícula, ao considerarmos o Ensino Médio, tido sob a 

responsabilidade do Estado, ocorre, também, uma queda no número de matrículas de educandos no Ensino 

Médio no Brasil (11,1%) e apresenta, comparativamente, uma queda equivalente se comparada com o estado 

do Rio de Janeiro (10,1%). Quando nos referimos aos municípios em que estão localizadas as escolas 

analisadas, cabe comparação somente no que tange às turmas dos anos finais do Ensino Fundamental. Ao 

considerarmos os valores expressos no Censo Escolar (2017) para São João de Meriti, apesar da relativa 

estagnação, o número de matrículas em 2017, 14.919, retornou a valores próximos do patamar de 2012, 

quando tinha 14.641 matrículas (queda de 10,1%). No mesmo período, a cidade de Campos perdeu 6,5% das 

vagas. 
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entre 30 e 55 anos. Diante desse dado, podemos classificar os educadores entrevistados como 

pertencentes a três gerações distintas: G.BB, G.X e G.Y. 

Já no primeiro dia, 18 de outubro, quarta-feira, por agendamento prévio com 

EA/1(40)/LEI/42/23/F, um fato curioso chamou a atenção: EA/2(16/16)/LIP/42/20/F entrava 

e saía de três salas constantemente. Ao perguntar à inspetora escolar, ela relatou que muitos 

educadores faltaram e que tal educadora estava adiantando os tempos de aula – prática 

recorrente na Rede Estadual pela carência do quadro de funcionários
98

 ou pelo afastamento 

médico de muitos
99

. Um mês depois, aconteceu de não ter almoço na UE por três dias 

consecutivos: quarta, quinta e sexta-feira. Especialmente, no dia de uma entrevista, sexta-

feira, o lanche que substituiria a refeição dos educandos acabou sem contemplar a todos, 

restando a opção de um sanduíche. EA/2(16/30)/GEO/55/10/M pediu que a entrevista fosse 

rápida para que ele pudesse almoçar em um restaurante próximo para ir à outra escola e suas 

respostas eram mais objetivas se comparadas às demais obtidas ao longo do processo de 

pesquisa. Nenhuma resposta oficial foi dada depois de reiterados pedidos de informação sobre 

a falta de almoço. Em conversas informais, entretanto, circulavam comentários entre os 

funcionários da Escola A de que o Estado não havia repassado a verba da merenda. 

A estrutura física da escola observada é no modelo dos CIEP, projetados a partir de 

Darcy Ribeiro e implantados, inicialmente, nos governos de Leonel Brizola. A partir disto, a 

Escola A possui suas limitações impostas por uma conjuntura maior, ao se tratar do número 

de matrículas e funcionamento predial: ela possui menos de 200 jovens matriculados para 

uma UE com grande espaço, que se torna ocioso, conforme citado nas entrevistas. Em muitos 

CIEP, a biblioteca fica na parte externa do prédio. Contudo, na Escola A, ela funciona na 

parte interna, apesar da existência do espaço a ela destinado no pátio. Entre os anos de 2012 e 

2013 foi feito um mutirão para colocar os livros no segundo pavimento do prédio principal e, 

assim, reabrir o espaço para os educandos. Tal necessidade se colocou por um vazamento não 

                                                 
98

  Cf. Notícia do jornal O Dia referente à prática de fechamento de turmas para amenizar a falta de educadores. 

Disponível em: <<https://odia.ig.com.br/_conteudo/rio-de-janeiro/2017-06-15/sepe-denuncia-que-estado-

junta-turmas-para-suprir-a-falta-de-professores.html>>. Acesso em 13 dez 2018. 

99
  A síndrome de burnout tem se acentuado entre os educadores. Já em 2006, Maria Emília (2006) debatia sobre 

este aumento e o regime de trabalho em escolas municipais que podem ser ampliados para a Rede Estadual. 

Reforçando esta compreensão, Larissa Dalcin e Mary Carlotto (2018) procuraram formas de intervir neste 

estresse crônico que os educadores sofrem no ambiente de trabalho. 
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solucionado na biblioteca original e, ainda, por conta das ameaças vindas de criminosos que 

praticam o varejo
100

 de drogas na região.  

No mês de novembro de 2017, outro exemplo do cotidiano da Escola A que já foi 

mencionado indiretamente pelo episódio da biblioteca no pátio: durante uma entrevista, gritos 

interromperam o andamento da atividade de pesquisa com EA/2(16/40)/LIP/51/32/F. 

Acontecia, na rua ao lado da escola, um roubo de carga – o terceiro na semana. Pela janela de 

uma das salas, eu e a educadora observamos o acontecido. Diversas motocicletas e carros 

passavam para coletar o material e, alguns destes itens, foram levados para dentro da UE, em 

buracos abertos pelos varejistas de drogas. Utilizei do WhatsApp para contatar a parte 

pedagógica da escola e elas relataram estar no refeitório, no térreo, sem perceber a ação. Após 

o episódio, foi informado de que eles perguntaram, ao entrarem na escola, se todos os 

profissionais estavam no refeitório e foi dito que sim, pois se esqueceram da atividade de 

pesquisa no primeiro pavimento. Diante do ocorrido, a escola foi fechada – pela segunda vez 

entre 2013, segundo relatos de funcionários, e 2017 - com receio de uma ação policial e troca 

de tiros. 

Ainda sobre a biblioteca, o ano de 2016 foi marcado pelo aumento da crise de gestão 

orçamentária no Estado e, também, pela greve dos educadores durante cinco meses
101

. Ao 

iniciar este ano, o segundo pavimento foi fechado por conta do reduzido número de turmas na 

escola: cinco, ao total, durante o turno da manhã, somente. O espaço, que ficou isolado no 

segundo pavimento, em decorrência de janelas quebradas, das chuvas de verão e do número 

expressivo de pombos, teve a perda de muitos livros. Cabe o registro, ainda, neste tópico, 

sobre as salas de aula: das seis salas utilizadas no primeiro pavimento, todas possuem janelas 

quebradas, apesar da manutenção da direção da escola. Para solucionar o problema, são 

utilizadas diversas técnicas: vidros canelados pelo baixo custo; placas de compensados; ou, 

ainda, papelão de caixas coletadas na rua. 

No primeiro dia de dezembro, quando havia agendado uma entrevista com 

EA/2(16/16)/CIE/33/14/F, recebemos a notícia sobre o falecimento de uma funcionária 

recém-aposentada da escola. Passei o dia sem manter contatos com as outras pessoas da 

                                                 
100

  Utiliza-se a expressão “varejo” por compreender que o “atacado” de drogas parte de setores empresariais que 

financiam o tráfico nas comunidades das periferias. 

101
  Para maiores informações sobre o movimento grevista, acessar a página do Sindicato Estadual dos 

Profissionais da Educação do Rio de Janeiro (Sepe). Disponibilizo acesso ao jornal informativo sobre a 

entrada em estado de greve. Disponível em: 

<<http://www.seperj.org.br/admin/fotos/boletim/boletim667.pdf>>. Acesso em 13 dez 2018. 
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comunidade escolar até o momento da entrevista. A funcionária tentava se aposentar há algum 

tempo e teve a chance em 2016 – ano de greve e não pagamento de aposentados e 

pensionistas, mas pelas incertezas financeiras, manteve-se trabalhando. Em 2017, ela 

começou a ter complicações de saúde e decidiu de fato se aposentar. Uma angústia tomou 

conta das impressões e um pessimismo imperou durante minhas observações. A funcionária 

sempre me dizia que precisava ir com calma, pois acreditava, ainda, que era possível mudar.  

Como ocorre em outras escolas da Rede Estadual, existe uma sala de informática. 

Entretanto, na Escola A, a mesma é utilizada para manter a máquina de fotocópias – quase 

sempre sem tonner. Dentro do espaço há 20 computadores que, a partir de entrevista com a 

gestão pedagógica da escola, não se sabe quantos funcionam. Foi relatada, também, a falta de 

conectividade com a Internet como uma limitação, mas que faltaria, ainda, a manutenção nas 

máquinas. Sobre os computadores, inclusive, a escola conta somente com dois desktops na 

secretaria escolar para atividades burocráticas enquanto que o setor pedagógico se encontrava 

sem notebooks funcionando e a diretora utilizava um pessoal para o serviço a ser 

desempenhado. 

Para utilizar durante as aulas, os educadores contam com dois datashows, sendo um 

com problema na lâmpada que projeta somente 75% da tela; e outro, uma maleta
102

 integrada 

de computador/datashow, que utiliza o sistema Linux – que gerava uma dificuldade quanto à 

utilização, como observei no campo. Diante desse quadro, apenas quatro educadores foram 

apontados como os que utilizam regularmente as tecnologias digitais em suas aulas – e, por 

acaso, não trabalhando no mesmo dia: o que facilitava a utilização rotineira. 

Desta forma, o Gráfico 4, referente à Escola A, apresenta resultado similar ao que o 

Gráfico 1 apresentou em dados absolutos na pesquisa. As três categorias de proeminência são: 

educador [207], escola [152] e educando [142]. 

                                                 
102

  Esta maleta advém dos recursos e práticas do Proinfo. A Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997, cria o 

Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), que, segundo o artigo primeiro, tem o objetivo de 

"disseminar o uso pedagógico das tecnologias de informática e telecomunicações nas escolas públicas de 

ensino fundamental e médio pertencentes às redes estadual e municipal". Posteriormente, a partir do Decreto 

nº 6.300, de 12 de dezembro de 2007, o Proinfo passa a ser denominado como Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional e tem seus objetivos ampliados dentro de seis incisos contidos no parágrafo único do 

artigo primeiro, a saber, resumidamente: (I) a promoção do uso pedagógico das TIC, tal qual na portaria de 

1997; (II) "fomentar a melhoria do processo de ensino e aprendizagem" a partir do uso das TIC; (III) 

propiciar "capacitação" dos agentes educacionais envolvidos no Proinfo; (IV) ter contribuição para a inclusão 

digital por meio do acesso aos computadores; (V) preparar os jovens para o mercado de trabalho; e (VI) 

"fomentar a produção nacional de conteúdos digitais educacionais". Associado a este programa, o Programa 

Um Computador por Aluno (Prouca) - criado a partir da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, cujo objetivo 

era "promover a inclusão digital nas escolas públicas" a partir da aquisição de equipamentos de informática, 

de programas e assistência técnica para sua manutenção. 
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Gráfico 4 - Indicadores de categorias segundo F na Escola A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tal qual acontece nos dados absolutos gerais do corpus, a Escola A também não 

possui a categoria governo [32] no hall das mais citadas, mesmo tendo sido, novamente, 

aquela com menor DSM [-1,9]. Somado a isso, as similaridades continuam no que tange à 

Frequência, ao DS e, ainda, ao DSM. Quando consideramos o DS das categorias da Escola A 

(Gráfico 5), percebemos que ocorre a manutenção da equivalência quanto às indicações das 

respostas, mesmo com a tendência de se ter uma posição neutra quanto à categoria 

educadores [25/0,1]. 

Gráfico 5 - Indicadores de categorias segundo DS na Escola A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Desta forma, considerando a Frequência e o DS das categorias, a Escola A apresenta 

consonância com os dados absolutos da pesquisa e, quando cruzamos estas informações com 

o DSM, esta afirmação fica evidente pela comparação que dos Gráficos 3 e 6 estabelece. 
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Gráfico 6 - Indicadores de categorias segundo F, DS e DSM na Escola A 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Desta forma, ao nos debruçarmos nos dados obtidos nas entrevistas com os educadores 

da Escola A, percebemos algumas particularidades que refinam nosso processo de inferências 

através das Tabelas 5 e 6. Como exemplo inicial, ao considerarmos somente os entrevistados 

do sexo feminino, percebemos que as educadoras possuem um olhar que tende ao negativo em 

todas as cinco categorias desta pesquisa. O DSM para a categoria educador das entrevistadas 

da Escola A [-4/-0,02], entretanto, tende a ficar próximo da neutralidade, mas destoa quando 

consideramos a ideia positiva apresentada pelo mesmo indicador para os entrevistados do 

sexo masculino [29/1,3]. Outro ponto de destaque, ainda sobre a estrutura da pesquisa, surge 

da consideração de que é através da fala das educadoras que surge a necessidade de 

estabelecermos a quinta categoria: família, já tratada desde o princípio deste capítulo e 

explicada no Capítulo 4.  

Tabela 5 - Extrato de F da categoria e seu percentual segundo indicadores de gênero feminino na Escola A 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 185 -4 -0,02 37 

Escola 138 -62 -0,50 27,6 

Educando 137 -117 -0,90 27,4 

Governo 26 -54 -2,10 5,2 

Família 14 -19 -1,40 2,8 

Total 500 -256 -0,50 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, ao focarmos nossas lentes de análise pela perspectiva do gênero, percebemos 

um leve ajuste aos dados absolutos. Entretanto, reconhecemos a disparidade de dados entre 
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educadores e educadoras pela presença de EA/2(16/30)/GEO/55/10/M como sendo o único 

pertencente ao sexo masculino na Escola A.  

Tabela 6 - Extrato de F da categoria e seu percentual segundo indicadores de gênero masculino na Escola A 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 22 29 1,30 46,80 

Escola 14 6 0,40 29,79 

Governo 6 -8 -1,30 12,76 

Educando 5 -6 -1,20 10,65 

Família 0 0 0 0 

Total 47 21 0,4 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Prolongando o olhar sobre os extratos apresentados nas Tabelas 4, 5, e 6, podemos, 

quanto à observação sobre o gênero, sistematizar a compreensão de que a Escola A se 

harmoniza quanto à Frequência das respostas sobre as três categorias mais citadas e diverge 

quanto à observação sobre os educandos (Tabela 7). 

Tabela 7 - Extrato comparativo da F da categoria e seu percentual segundo indicadores de gênero na Escola A 

com valores absolutos da pesquisa 

Categoria % Absoluto % Feminino % Masculino 

Educador 39,60 37,00 46,80 

Escola 28,53 27,60 29,79 

Educando 23,26 27,40 10,65 

Governo 5,78 5,20 12,76 

Família 2,83 2,80 0 

Total 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao prosseguirmos pela análise a partir da geração a que pertencem os profissionais, a 

Escola A apresentou um educador correspondente à G.BB, três educadores na G.X e dois 

educadores na G.Y. Este recorte de análise permite avaliar a fala de EB/1(30)MAT/27/3/F 

quanto à melhor adequação de educadores mais jovens à utilização das tecnologias e 

entendimento com os educandos e, por fim, permite compreender o que pensam os 

educadores a partir de seus cotidianos construídos sobre a educação no século XXI, ponto 

chave em nossa hipótese de trabalho.  
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Tabela 8 - Extrato da F de categoria e seu percentual segundo indicadores da G.BB na Escola A 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 22 29 1,3 46,80 

Escola 14 6 0,4 29,79 

Educando 5 -6 -1,2 10,65 

Governo 6 -8 -1,3 12,76 

Família 0 0 0 0 

Total 47 21 0,4 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

EA/2(16/30)/GEO/55/10/M (Tabela 8) representa o único educador da G.BB da 

pesquisa e se apresenta como sendo otimista quanto aos educadores e à escola, onde destoa da 

curva geral da pesquisa (Tabela 4) e de sua UE. Suas falas sobre a escola apresentam-na como 

um espaço potente de transformação, mas limitado por conta da falta de investimento 

governamental – justificada, portanto, pelo direcionamento negativo encontrado da categoria 

governo e pela má qualidade dos educandos que nela estão – exemplificando o olhar negativo 

sobre a categoria educando. Ao tratar destes, conforme já apresentado neste capítulo, 

EA/2(16/30)/GEO/55/10/M indica que os educandos sempre foram ruins, não sendo uma 

característica de nosso tempo, como muitos educadores da presente pesquisa apresentaram – 

se não uma piora total, um desinteresse pelo cotidiano escolar por conta do acesso às 

tecnologias.  

A G.X e a G.Y, Tabelas 9 e 10, respectivamente, assemelharam-se com o padrão 

adquirido na pesquisa. Ou seja: mesmo sendo a G.Y tendo idades mais próximas aos 

educandos mais jovens, pouco diferiram do olhar negativo dos educadores sobre seu cotidiano 

na Escola A. Cabe destaque, ainda, ao fato de que estes educadores mostraram-se 

desanimados com a estrutura e falta de apoio governamental e da gestão em sua prática 

docente, como podemos perceber nos relatos abaixo, no que tange à participação dos 

educandos: 

O projeto que eu tinha feito com eles [educandos] foi super negativo: apenas 

dois grupos conseguiram trazer a proposta do trabalho, mas mesmo assim... 

foram dois grupos porque no meio de todos que foram muito ruins, foram 

eles que se sobressaíram um pouquinho melhor. Mas eles também não 

atenderam às minhas expectativas propostas. (EA/1(16)/HIS/33/1/F/2/-2) 

Hoje em dia, essa questão do celular, sai um pouco do nosso controle porque 

os alunos não usam os celulares em sala de aula para fins didáticos. Eles 

querem ouvir músicas e jogar. (EA/2(16/16)/CIE/33/14/F/1/-3) 
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Como se percebe, quando relacionam sua prática com o envolvimento dos jovens 

educandos, os educadores associam o desinteresse existente – e anterior à questão 

tecnológica, segundo EA/2(16/30)/GEO/55/10/M – ao mau uso dos dispositivos móveis e das 

mídias digitais. Pautando-nos pelo olhar apresentado ao longo dessa pesquisa, somente 

EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/7/2 destoa desse padrão por acreditar que a tecnologia permitira o 

alcance de uma sala de aula tida como adequada. 

[...] nós poderíamos ter acesso àquela tecnologia [utilizada na previsão do 

tempo no Jornal Nacional]. Seria mais ou menos adequada [para uma sala de 

aula, segundo o educador]. Uma escola adequada que tenha rede ao alcance 

de todos. “Mas os alunos não sabem usar” é outro critério, outra questão. O 

como vai usar, isso aí é outra questão. Mas tinha que ter acesso. Então, é 

isso. Como eu vejo a sala adequada é que estivesse adequada às novas 

tecnologias que estão aí, que estão aparecendo no cotidiano. 

Desta forma, apesar de EA/2(16/30)/GEO/55/10/M apresentar uma visão que diverge 

do apresentado pelas demais educadoras da Escola A, mantém o padrão de existir um 

problema a ser solucionado no que tange ao interesse/participação dos educandos no processo 

pedagógico. Assim, fica aberta a compreensão de como se resolver a questão da prática 

docente e do desenvolvimento da educação crítica em um ambiente em que os educadores 

acreditam ter as potências – que não se vinculam, necessariamente, aos dispotivos 

tecnológicos – para transformação sem o apoio dos demais agentes da comunidade escolar. 

Tabela 9 - Extrato da F de categoria e seu percentual segundo indicadores da G.X na Escola A 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 100 36 0,4 33,56 

Escola 95 -33 -0,4 31,88 

Educando 80 -41 -0,5 26,84 

Governo 17 -34 -2,0 5,71 

Família 6 -5 -0,8 2,01 

Total 298 -77 -0,3 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Neste cenário, acreditamos na aproximação aos conceitos de Certeau (2014, p. 93-94), 

sobre as táticas do cotidiano para organizar uma ação com fim desejado na subversão de uma 

ausência de elementos que propiciam práticas diferenciadas que se julgam como inovadoras. 

Esta compreensão serve, ainda, para ampliarmos o conceito de prática docente para além da 

simples utilização das mídias digitais, contrapondo-se, portanto, ao que 

EA/2(16/30)/GEO/55/10/M estabelece como sala de aula adequada e ao que as demais 

educadoras sentenciam como desinteresse dos educandos com suas práticas. 
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Tabela 10 - Extrato da F de categoria e seu percentual segundo indicadores da G.Y na Escola A 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 85 -42 -0,5 42,08 

Educando 57 -76 -1,3 28,22 

Escola 43 -29 -0,7 21,29 

Governo 9 -20 -2,2 4,45 

Família 8 -14 -1,8 3,96 

Total 202 -181 -0,9 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim, ao continuarmos a sistematização das gerações, percebemos que a G.Y, sendo 

mais próxima dos jovens educandos, tem uma visão mais negativa no que se refere à prática 

docente e, ainda em comparação, destoa dos dados gerais e absolutos da pesquisa, como 

resumido na Tabela 11. Como percebemos nas falas de EA/1(16)/HIS/33/1/F/2/-2 e 

EA/2(16/16)/CIE/33/14/F/1/-3, existe a compreensão de que os jovens educandos não se 

interessam pelo cotidiano escolar e, ainda, preferem os espaços de escape que as tecnologias 

permitem, pois, conforme EA/1(40)/LEI/42/23/F/1/-3 observa, “[...] os adolescentes são mais 

rebeldes, mais difíceis [se comparados às crianças do Ensino Fundamental I]. [...] Dar aula é 

muito complicado porque eles prestam mais atenção em coisas que tem a ver com eles do que 

com a sala de aula”. Este desinteresse e falta de participação são vistos por 

EA/2(16/40)/LIP/51/32/F como tendo uma influência da mídia de forma geral. Como a 

educadora explica, o palavreado utilizado pelos educadores e o desrespeito praticado pelos 

educandos é fruto de uma influência externa aos muros da escola. Nas palavras da educadora, 

[...] acho que essa é uma geração que não aguenta muita coisa. Ela foi 

ganhando muita coisa e perdeu a capacidade de se esforçar para ter alguma 

coisa. Os alunos veem muito o lado do direito deles, mas não veem os 

deveres. Eles não sabem equilibrar as coisas. [Essa geração] sabe que têm 

direitos e deveres, mas só quer saber dos direitos. 

(EA/2(16/40)/LIP/51/32/F/1/-3) 

Assim, estabelecendo o olhar pela geração a qual pertencem, percebemos que, mesmo 

sendo EA/2(16/40)/LIP/51/32/F uma educadora pertencente à G.X, ela acaba por sistematizar 

o direcionamento das educadoras pertencentes à G.Y no que tange ao desinteresse e 

participação estudantil em atividades propostas pelos educadores. 
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Tabela 11 - Extrato comparativo da F de categoria e seu percentual segundo indicadores de geração na Escola A 

com valores absolutos da pesquisa 

Categoria % Absoluto % BB % X % Y 

Educador 39,60 46,80 33,56 42,08 

Escola 28,53 29,79 31,88 21,29 

Educando 23,26 10,65 26,84 28,22 

Governo 5,78 12,76 5,71 4,45 

Família 2,83 0 2,01 3,96 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 12 - Extrato comparativo da F de categoria e seu percentual segundo indicadores das áreas de 

concentração (ENEM) na Escola A com valores absolutos da pesquisa 

Categoria % Absoluto % CNT % CHT % LCT 

Educador 39,60 46,88 40,63 33,33 

Escola 28,53 20,31 22,92 31,99 

Educando 23,26 15,63 27,08 26,94 

Governo 5,78 6,25 8,85 5,72 

Família 2,83 10,94 0,52 2,02 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Percebemos a manutenção das respostas absolutas na pesquisa dentro da faixa etária 

na Escola A, salvo os elementos destacados anteriormente quanto à G.BB. Após 

estabelecermos os elementos comparativos quanto ao gênero e à geração a qual pertencem os 

educadores, elencamos as áreas de concentração no ENEM como forma de categorizar as 

respostas na Tabela 12 a partir das disciplinas e, assim, perceber uma aproximação entre elas, 

cabendo destaque para a diferenciação presente nas Ciências Naturais e suas Tecnologias 

(CNT): a primeira, negativa a figura do educador [-19/-0,6]; a segunda, positiva, mesmo que 

tendendo à neutralidade, a escola [2/0,2]. Assim, podemos romper, em tese, o senso comum 

de que os educadores pertencentes às Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT) tendem a 

proteger seus educados, pois, ao menos na Escola A, eles foram responsáveis pelo DS mais 

negativo [-73]. Ainda tecendo análises sobre um dos grupos, os educadores pertencentes à 

área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT), referendaram os dados gerais obtidos 

pela elevada apresentação da figura do educador [37]. Não ocorreram entrevistas, entretanto, 

com educadores inseridos na área de Matemática e suas Tecnologias (MT).  
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Escola B 

Viajando aproximadamente 300 Km, chegamos ao município de Campos dos 

Goytacazes – a ser tratado como Campos ao longo da dissertação. A cidade conta com 

490.288 habitantes (IBGE, 2017)
103

. Segundo dados do Censo Escolar (2017), ao contrário do 

que aconteceu com o número de matrículas nos anos finais do Ensino Fundamental em São 

João de Meriti e no Estado do Rio de Janeiro, Campos registrou relativa estagnação no 

número de educandos matriculados em tal período escolar. 

Ao receber a anuência
104

 da Escola B no mês de maio, comecei o trabalho de campo 

na UE. O contato com os educadores foi feito durante os encontros semanais e, novamente, 

via WhatsApp para facilitar retorno e agendamento das entrevistas. Houve um retorno inicial 

positivo à pesquisa, pois quatro educadores aceitaram participar das entrevistas. 

A observação, na Escola B, deu-se nas segundas e terças, observando o cotidiano, em 

especial, da sala dos professores. De maneira geral, a escola tem um corpo docente que 

conversa e interage no referido espaço em nome de propostas pedagógicas e, também, sobre a 

aprendizagem dos educandos.  

A proposta de considerar a geração docente, mencionada na análise da Escola A, 

partiu da educadora EB/1(30)MAT/27/3/F/13/0 que, durante a entrevista, propôs a análise de 

que “os professores do futuro para dar aula para esses alunos aqui estão nascendo. São esses 

aqui: tecnológicos, para dar aula para eles mesmos, para a geração deles.”. Ou seja: segundo o 

olhar da educadora, a habilidade necessária para se educar na contemporaneidade, da Escola 

do século XXI, portanto, seria aprendida ou adquirida ou possível a partir da geração em que 

se estabelece esta utilização. Contudo, cabe o destaque preliminar ao fato de que mesmo com 

a utilização naturalizada ou fluente no campo das mídias digitais, não há garantias de um 

processo analítico e crítico do uso das mesmas, conforme será sistematizado na análise global 

desta pesquisa, tal qual Prensky (2012) salienta sobre a “sabedoria digital” e o que 

denominamos como a “Educação Crítica para as Mídias” (Capítulo 2) – como 

EB/1(30)MAT/27/3/F torna-se exemplo ao não conseguir configurar os materiais para uma de 

suas aulas e, por isso, ficar frustrada e se sentir incapaz de lecionar, conforme será destacado 

mais a frente neste texto. 

                                                 
103

 IBGE. Cidades. Campos dos Goytacazes - RJ. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/campos-

dos-goytacazes/panorama>. Acesso em 18 jul. 2018.  

104
  As cartas de anuência não foram apresentadas nesta pesquisa para preservar a identidade das instituições 

observadas e, também, dos educadores participantes da pesquisa, estando arquivadas em posse do 

pesquisador, podendo ser consultadas caso necessário. 
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A Escola B, no que tange à distribuição espacial, possui sua organização no térreo, 

distribuída por salas postas em corredores. Possui uma biblioteca, um auditório e uma sala de 

informática. Cabe destaque que, na Escola B, as portas não possuem fechadura, ficando 

abertas a todo o momento. Destoam deste cenário, a sala da direção, da coordenação 

pedagógica, de informática, dos professores e o auditório. Destaca-se, nisso, que o auditório 

possui, ainda, uma grade posta, provavelmente, para resguardar a única televisão da UE que 

fica fixa em seu interior. Não se diferenciando do cotidiano da Escola A, uma educadora da 

Escola B chegou numa terça-feira relatando desânimo de ter que dar aulas de Língua 

Portuguesa para uma geração que não sabe escrever e que não se interessa por este hábito
105

. 

Relembrou de quando abriu mão de um concurso para Língua Estrangeira em nome dessa 

matrícula que a mantinha na sala ensinando a disciplina da qual reclamou. Logo após este 

momento, a mesma educadora começou a murmurar, como que se autorrepreendesse. Ela 

agradecia por ter um salário em conta, mesmo que pouco. Complementando, lembrou-se dos 

funcionários estaduais sem salário e dos desempregados e, por isso, comemorava o 

pagamento que recebia mensalmente. Com uma marca paradoxal, por fim, relatou que estava 

por procurar outras formas de ganhar dinheiro para manter a filha numa Instituição de Ensino 

Superior (IES) privada, já que o salário na rede estadual não se encaixava na sua demanda 

orçamentária. 

Como experiência diferente dos outros cotidianos, ressalto os projetos que vivenciei 

no espaço escolar e que diferem, em execução, dos encontrados na Escola A e C: a Escola B 

teve dois projetos interdisciplinares acontecendo no primeiro semestre de 2018. O primeiro, 

uma atividade que reuniu os educadores das CHT sobre o município de Campos e, outro, que 

reuniu os educadores de LCT em um Café Literário sobre Olavo Bilac. Entretanto, como todo 

trabalho em equipe, alguns educadores ficaram sobrecarregados na atividade relacionada com 

a área de LCT enquanto que na atividade sobre Campos, realizada pelos educadores de CHT, 

foi feita uma gestão de atividades de modo compartilhado com a reuniões e deliberações 

ocorrendo via aplicativos. Ainda dentro do projeto de CHT, um exemplo que destaca a 

diferença do corpo docente da UE: um debate sobre como os educandos não se sentem 

pertencentes ao município, negando sua cultura, seus dialetos e sua história. O Estado 

Varguista e a ideia de progresso relacionada com o desenvolvimento das cidades pela 

                                                 
105

  Esta observação abre precedente para um debate no campo da produção e da leitura que pode ser questionado 

a partir das fanfictions e, em paralelo, pela Cibercultura, que move a juventude na contemporaneidade. 

Destaca-se este ponto, mesmo não sendo o foco do presente trabalho, para indicar caminhos de pesquisa que 

os cotidianos escolares podem oferecer aos seus pesquisadores. 
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perspectiva industrial foram levantados por um educador de História, do turno noturno, que 

fez uma pesquisa sobre o tema, e a conversa seguiu sobre o desprezo de muitos educadores 

pelas UE da roça, quando se reforça a ideia urbana de progresso. Admito que o debate foi 

inesperado para mim e bem destoante do que vi em minha experiência docente ao longo de 

nove anos dentro da Rede Estadual e, também, do relatado pelos meus diários de campo nas 

Escolas A e C. Não esperava essa posição e proposta de debate dentro da sala dos professores. 

Contudo, foi notado que uma das educadoras da Escola B olhava para o celular – hábito 

recorrente observado no campo – enquanto somente balançava a cabeça sem participar (o 

mesmo feito por mim enquanto digitava o breve relato da discussão que ocorria).  

Retornando às atividades do primeiro projeto, destaco, particularmente, o 

relacionamento da direção da escola com os educadores. Entre conversas, já havia 

presenciado reclamações de diversas temáticas sobre como a gestão escolar dirigia a escola de 

modo impositivo e pouco dialógico. Em uma situação não esclarecida, houve uma discussão 

entre o diretor e uma das educadoras que organizava o evento. Tal relação conflituosa se fez 

sentir na realização do primeiro conselho de classe, quando o gestor iniciou uma cobrança 

sobre horários e desempenho dos educadores e foi questionado sobre outras reclamações 

vindas dos educadores e que não obtiveram resposta. 

Durante a realização da semana de provas do primeiro bimestre da Escola B, destaco a 

conversa com EB/1(16)/FIL/37/8/F em que ela questionava a avaliação e a forma pela qual 

outra educadora ensinava Filosofia e avaliava seus educandos. Contudo, já na fala de 

EB/1(16)/FIL/37/8/F, percebeu-se uma crítica à estrutura administrativa do Estado que retirou 

uma profissional desviada de função há anos para retornar às salas de aula. Ainda na 

conversa, EB/1(16)/FIL/37/8/F começou a conversar sobre pensamento crítico nas CHT e na 

dificuldade com uma turma de terceira série do Ensino Médio em 2017 em assuntos que 

circundavam temas religiosos. Em diálogo com uma educadora de Geografia, elas apontaram 

os problemas que tiveram com a turma: não aceitarem argumentos, debaterem segundo 

opiniões superficiais etc. Enquanto o debate ocorria, outro educador de Geografia apenas 

observava em silêncio sem entrar em debates ou argumentações. EB/1(16)/FIL/37/8/F 

manteve o assunto e caminhou para o tema da religião e a dificuldade dos educandos de ver o 

olhar do outro sem ser pelo prisma religioso. Dialogamos sobre isso, a partir de minha 

experiência no Ensino Fundamental e ela com as turmas de Ensino Médio. Durante este 

processo dialógico, outra educadora, de Língua Portuguesa, apenas observou a conversa 

enquanto organizava suas coisas para ir embora da escola. 
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Neste mesmo dia, uma educadora de História chegou e apresentou o material que 

utiliza em uma escola particular para EB/1(16)/FIL/37/8/F. Elas debateram sobre o uso de 

filmes para reflexão crítica e aprofundamento do conteúdo e, ainda, sobre a falta de uma 

televisão móvel na Escola B. EB/1(16)/FIL/37/8/F relatou que pediu à direção para que 

providenciassem um armário móvel para a TV que fica fixa no auditório – que se tornou sala 

de aula durante o primeiro bimestre – para facilitar o trabalho docente. A educadora de 

História concordou e falou que enfatizaria o pedido para ser mais uma educadora pedindo isso 

– vale o destaque que, até o final da observação, tal armário não foi confeccionado e a TV 

permaneceu isolada na sala, inclusive em momento de obras em que o auditório permaneceu 

sem utilização. A mesma educadora de História contou, ainda, que quando deseja utilizar o 

datashow para passar filme, chega mais cedo para ir até a sala montar o equipamento para 

que, até às 07h30, esteja tudo pronto para a atividade, pois se não o fizer “perde tempo de aula 

para montar”. 

Em outro dia de conversas sobre Educação na Escola B, EB/1(30)/MAT/41/10/M 

relatou que o problema de aprendizagem vem da base (por ser educador da Rede Municipal) e 

indica que lá não está ocorrendo reprovação e que, com isso, os educandos estão passando 

sem condições para a Rede Estadual. EB/1(30)/MAT/41/10/M relatou, ainda, sua angústia de 

estar na sala de aula com essa carência e, ainda, contou com o apoio de uma educadora, de 

Língua Estrangeira, ao mostrar a prova de Inglês aplicada em que muitos tiraram nota baixa. 

Começamos os dois, após a saída de EB/1(30)/MAT/41/10/M, uma conversa sobre os 

educandos terem vários anos de Língua Estrangeira no Estado e, ainda assim, 

preferirem/necessitarem de cursos privados. A educadora mostrou indignação sobre tal 

situação e que, em muitas vezes, os educandos a comparam com as instrutoras dos cursos – 

alegando que lá é melhor do que o ensino da escola. A educadora começou a ponderar sobre a 

formação dessa profissional e, ainda, se ela teria capacidade de ensinar. Antes mesmo de a 

docente concluir, eu ponderei que o mesmo é pensado para a Educação, já que ocorre a 

abertura para o ‘notório saber’
106

 na atual proposta para a educação – em discussão com a 

reforma do Ensino Médio (BRASIL, 2017b) e na BNCC (BRASIL, 2017a). 

                                                 
106

  Segundo o inciso IV do artigo 61 da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, são "profissionais com 

notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua 

formação ou experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades 

educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente 

para atender ao inciso V do caput do art. 36". Disponível em 

<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2017/lei-13415-16-fevereiro-2017-784336-publicacaooriginal-

152003-pl.html>. Acesso em 27 out. 2018. 
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A biblioteca da Escola B, retornando aos aspectos físicos das UE, fica próxima à 

quadra escolar que é coberta. Conta com um acervo considerável de obras literárias e com 

uma funcionária que, por diversas conversas, mostra-se cansada pelos inúmeros anos de 

exercício do magistério enquanto atuava como educadora, mas que permanece acreditando na 

forma pela qual a Educação pode ser transformada. Comentando sobre os materiais 

tecnológicos que possam ser utilizados durante as aulas, os educadores da Escola B contam 

com uma televisão fixada no auditório da escola – motivo de reclamação de duas educadoras - 

e um datashow com extensão e adaptadores diversos.  

Gráfico 7 - Indicadores de categorias segundo F na Escola B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Continuando as observações que se referem às UE no que tange à AC, o Gráfico 7 

sintetiza que o resultado da Escola B, quanto à Frequência das respostas das categorias, se 

mantém em conformidade com os Gráficos 1. As categorias educador [101], educando [70] e 

escola [39] tomam proeminência diante das demais no que se refere à Frequência e, 

novamente, a categoria governo [13] é a segunda menos citada e a com menor DSM [-1,8]. 

Entretanto, ao considerarmos o DS (Gráfico 8) e o DSM (Gráfico 9) da Escola B, 

percebemos que ocorre uma positivação no que tange a categoria educador [39/0,4], sem 

destoar em demasia nas demais categorias.  

Do universo de quatro educadores respondentes da Escola B, metade dos educadores 

encontra-se na faixa etária entre 30 e 40 anos e encontramos o predomínio do sexo feminino 

na composição dos respondentes. No quesito referente às gerações, não foram entrevistados 

educadores da G.BB enquanto que foram feitas duas entrevistas com membros da G.X e mais 

duas com profissionais pertencentes à G.Y. 

101 

70 

39 

13 8 

Educador Escola Educando Governo Família 
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Gráfico 8 - Indicadores de categorias segundo DS na Escola B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Gráfico 9 - Indicadores de categorias segundo F, DS e DSM na Escola B 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Desta forma, ao nos debruçarmos nos dados obtidos nas entrevistas com os educadores 

da Escola B, percebemos as particularidades da escola. Como exemplo, ao considerarmos a 

divisão binária de gênero entre sexo masculino e sexo feminino, percebemos que as 

educadoras seguem os dados absolutos da pesquisa sintetizados na Tabela 4 enquanto que 

EB/1(30)/MAT/41/10/M destoa ao apresentar posicionamento positivo no que tange à escola. 

O DS e o DSM para a categoria escola [7/0,4] do educador, ponto que destoou dos dados 

observados em macro escala, positivou-se muito em natureza de sua compreensão de como 

deveria ser uma escola adequada. 

[...] [Deveria ser] uma escola aberta. Eu sempre falo isso com meus alunos. 

O sistema está totalmente errado. Uma escola aberta em que o aluno seja 

avaliado diariamente, não que não seja hoje, mas de uma forma diferenciada. 

O aluno ter a liberdade de querer assistir determinada aula ou não, sabendo 

que ele pode ser prejudicado também; inclusive no Ensino Médio. Uma 
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escola bem estruturada. Uma escola que tenha quadra poliesportiva; que 

tenha curso de dança; que tenha música; que tenha teatro. Não só os 

conteúdos, pois os alunos querem vir para a escola e não querem permanecer 

na sala de aula, mas ficar no pátio. Até porque, é muito mais interessante 

para ele, pois temos uma escola sem estrutura. Agora, se tivesse uma aula de 

teatro, uma aula de dança, uma quadra decente... Para mim, isso seria uma 

escola do século XXI que eu sonho. É difícil de acontecer. E que os 

governantes parem de pensar somente em estatística; de pensar em 

quantidade e não em qualidade. Eles visam só a aprovação. Essa é a escola 

que penso para o futuro. (EB/1(30)/MAT/41/10/M/13) 

Tabela 13 - Extrato da F de categoria e seu percentual segundo indicadores de gênero feminino na Escola B 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 77 59 0,8 44,51 

Escola 52 -11 -0,2 30,06 

Educando 29 -20 -0,7 16,76 

Família 8 -4 -0,5 4,62 

Governo 7 -9 -1,3 4,05 

Total 173 15 -0,1 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Tabela 14 - Extrato da F de categoria e seu percentual segundo indicadores de gênero masculino na Escola B 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 24 31 1,3 41,38 

Escola 18 7 0,4 31,03 

Educando 10 -24 -2,4 17,24 

Governo 6 -15 -2,5 10,35 

Família 0 0 0 0 

Total 58 -1 -0,02 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao sinalizarmos os DS, percebemos que as educadoras da Escola B destoam do 

conjunto global de dados por apresentarem um viés positivo quanto ao seu cotidiano escolar e, 

mesmo EB/1(30)/MAT/41/10/M tendo um viés negativo, seu resultado [-1/-0,02] tende à 

neutralidade quanto ao cotidiano em que trabalha. Dessa forma, prolongando o olhar sobre os 

extratos apresentados nas Tabelas 4, 13 e 14, podemos sistematizar a compreensão de que os 

dados sintetizados divergem do padrão quanto à intensidade das afirmações e, por isso, 

consideramos que a Escola B se apresenta como um locus analítico que permite refinar nossas 

inferências, conforme a Tabela 15 corrobora. 
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Tabela 15 - Extrato comparativo da F de categoria e seu percentual segundo indicadores de gênero na Escola B 

com valores absolutos da pesquisa 

Categoria % Total
107

 % Feminino % Masculino 

Educador 39,60 44,51 41,38 

Escola 28,53 30,06 31,03 

Educando 23,26 16,76 17,24 

Governo 5,78 4,05 10,35 

Família 2,83 4,62 0 

Total 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Ao prosseguirmos pela análise a partir da geração a que pertencem os profissionais, a 

Escola B apresentou-se como mais próxima da geração de seus educandos. Esta aproximação 

permite, portanto, verificar, neste cotidiano, a afirmação de EB/1(30)MAT/27/3/F sobre a 

facilidade das gerações mais próximas dos educandos de realizarem uma prática docente mais 

próxima e motivadora para os educandos. 

Tabela 16 - Extrato da F de categoria e seu percentual segundo indicadores da G.X na Escola B 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 51 62 1,2 46,79 

Escola 31 12 0,4 28,44 

Educando 17 -12 -0,7 15,60 

Governo 9 -18 -2,0 8,25 

Família 1 2 2,0 0,92 

Total 109 46 0,4 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Neste quesito analítico, os educadores correspondentes à G.X destoam do quadro final 

quanto à Frequência, no que corresponde às categorias escola [12/0,4] e família [2/2]. 

Conforme indicado por EB/1(16)/CIE/32/10/F/16/-1, a Escola B fornece estrutura e apoio 

enquanto que, considerando sua experiência como educadora na Rede Municipal em São João 

da Barra, localizada no Norte Fluminense tal qual Campos, vê negativamente o 

relacionamento com a escola. No mesmo sentido, a educadora afirma que sente “[...] que a 

gente tem uma autonomia, [sendo] bem livre aqui [Escola B]. Apesar de que, no contexto de 

avaliação, eu me sentia, agora nem tanto, meio que obrigada a estar aprovando o aluno. O 

sistema é bem assim.” (EB/1(16)/CIE/32/10/F/16/-3). Completando este raciocínio, a 

educadora EB/1(30)/MAT/41/10/M/16/+3 demonstra a reflexão que cerca as falas dos 
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  O valor total, como já explicado sobre a parte inicial do capítulo, refere-se aos valores dos dados gerais da 

pesquisa, em percentual, apresentados na Tabela 4.  
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educadores da Escola B, que a levam a destoar dos dados gerais e absolutos da pesquisa, 

quando argumenta que é necessário o trabalho do coordenador pedagógico em conjunto com 

sua prática docente. 

Então, para você trabalhar com certo número de professores, deveria ter um 

coordenador para cada área ou áreas afins. Eu vejo dessa forma, pois já 

trabalhei numa escola em que era assim. Então, toda semana tinha uma 

reunião pedagógica. Toda semana tinha uma reunião de área. É diferente. Ali 

na reunião você discute problemas do professor e do aluno, mas voltado para 

a disciplina e aquilo que se está trabalhando. (EB/1(30)/MAT/41/10/M/16/-

1) 

Tabela 17 - Extrato da F de categoria e seu percentual segundo indicadores da G.Y na Escola B 

Categoria Frequência DS DSM % 

Educador 50 28 0,6 40,98 

Escola 39 -16 -0,4 31,97 

Educando 22 -32 -1,5 18,03 

Família 7 -6 -0,9 5,74 

Governo 4 -6 -1,5 3,28 

Total 122 -32 -0,3 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Desta forma, ao sintetizarmos as compreensões quanto às gerações, percebemos que 

os educadores apresentam um olhar crítico sobre seu cotidiano escolar e, mesmo assim, 

colocam o educando enquanto categoria desvalorizada em suas respostas [-44/-1,1]. Mais: 

apesar da G.Y possuir faixa etária mais próxima dos educandos, isso não significa que ela 

deixa de ter um olhar negativo sobre ele. Contudo, quando são feitas as críticas que guiam as 

respostas dos educadores da Escola B, quase que rotineiramente se apresentam consequências, 

análises ou propostas de solucionar os problemas, como os exemplos que seguem. 

Então, eu considero que essa situação da Internet e da facilidade da 

informação como um fator que pode estar prejudicando a concentração, pois 

muitas vezes eles dormem tarde. E aí entra a questão da família, que é outro 

fator que está ligado, também, pela questão do limite. Às vezes eles dormem 

tarde por que ficam na internet até tarde. Então, acho que prejudica... 

Acordam onze horas, mas não toma café da manhã e vão direto para o 

almoço, se almoçam. Aí vem para a escola sem comer e quando tá ficando 

perto do intervalo ficam falando que estão com fome. Então, eles não têm 

concentração; eles não tem limite; eles não tem disciplina. Eles brigam 

quando a gente coloca limites, por que em casa eles não tem. Então, acho 

que a família é também fator primordial. As famílias são desestruturadas, na 

minha visão. Elas não estão se importando tanto assim com o jovem, com 

rotina, com disciplina e com essas questões. (EB/1(16)/CIE/32/10/F) 

[O perfil do educando] mudou. Ele hoje está mais agitado. Ele não quer 

permanecer sentado e muito menos, prestando atenção somente no quadro – 
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que era diferente de muitos anos atrás. [...] Eu acredito que seja o dia a dia, 

né? O nível de informação que este aluno recebe para chegar aqui na escola 

e ficar basicamente sentado e pouco participando da aula que é basicamente 

no quadro ou uma folha de atividades ou uma vez lá e outra uma atividade 

diferenciada... E sem falar que hoje a juventude está muito ansiosa por conta 

do celular, que está fazendo aflorar mais essa ansiedade aí. 

(EB/1(30)/MAT/41/10/M) 

Pautando-nos pelo olhar apresentado ao longo dessa pesquisa, o conjunto dos 

educadores da Escola B, em consonância com os resultados estatísticos obtidos, propõem uma 

reflexão crítica direta ou indireta em sua prática sem necessariamente passar pelas mídias 

digitais, como EB/1(16)/FIL/37/8/F/15 analisa em contexto geral: 

Não precisa da mídia, da tecnologia. Mas, uma tecnologia básica ajudaria. 

[...] Aí vai para outra questão: diante do quadro e que eles são outros serem 

humanos... Eles são outros, eles são nova geração... Costumo até dizer que 

nem melhor, nem pior; é diferente. Nós passamos por tantas mudanças na 

humanidade, né? Essa é só mais uma. Nós estamos na era tecnológica. E isso 

significa mais dizer que a exatidão da informação e da rapidez do que as 

próprias tecnologias mesmo. Acho que a informação rápida para se 

transformar em conhecimento linear, acho que não precisa; mas ajudaria 

muito. 

Desta forma, o conjunto de educadores da Escola B, apesar de suas particularidades no 

que tange à sua geração, apresenta um padrão reflexivo/crítico quanto aos problemas-soluções 

postos ao seu cotidiano escolar. É possível inferir que eles possuem uma 

formação/experiência docente que permite com que busquem soluções às suas questões sem 

necessariamente recorrer às mídias digitais em primeiro momento. 

Tabela 18 - Extrato comparativo da F de categoria e seu percentual segundo indicadores de geração na Escola B 

com valores absolutos da pesquisa 

Categoria % Absoluto % X % Y 

Educador 39,60 46,79 40,98 

Escola 28,53 28,44 31,97 

Educando 23,26 15,60 18,03 

Governo 5,78 8,25 3,28 

Família 2,83 0,92 5,74 

Total 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Assim sendo, nossas análises são fundamentadas no cruzamento dos dados obtidos e, 

conforme a Tabela 18 sintetiza, percebemos um padrão de pensamento entre os educadores da 

G.X e da G.Y da Escola B. Após estabelecermos os elementos comparativos quanto ao gênero 

e à geração a qual pertencem estes profissionais, estabelecemos as áreas de concentração no 

ENEM como forma de categorizar as respostas na Tabela 19 a partir das disciplinas e, assim, 
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perceber que os educadores pertencentes às CHT possuem um olhar positivo sobre seu 

cotidiano ao considerarmos seu DS da escola [13/0,4] e, ainda, positivando todas as 

categorias dessa pesquisa e neutralizando o governo [-6/-2]. Em paralelo, quanto ao cotidiano 

escolar, os educadores pertencentes às CNT [3/0,2] e à MT[-12/-0,3] seguem os valores 

absolutos dos dados gerais dessa pesquisa e tendem a neutralizar a escola. Assim, podemos 

concluir que, apesar de possuírem um olhar mais crítico e reflexivo sobre o processo, o ponto 

de desvio oferecido pela escola passa pela interpretação e influência dos educadores das CHT 

no processo educativo. 

Tabela 19 - Extrato comparativo da F de categoria e seu percentual segundo indicadores das áreas de 

concentração (ENEM) na Escola B com valores absolutos da pesquisa 

Categoria % Absoluto % CNT % CHT % MT 

Educador 39,60 31,15 54,00 45,83 

Escola 28,53 26,23 26,00 34,17 

Educando 23,26 26,23 14,00 13,33 

Governo 5,78 4,92 4,00 6,67 

Família 2,83 11,48 2,00 0 

Total 100 100 100 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Escola C 

Ainda no município de Campos, a anuência da Escola C foi recebida em abril. Quanto 

à Escola C, as observações ocorreram nas quintas e sextas. De princípio, destaco a existência 

de um ponto biométrico para registrar a presença dos funcionários na escola. Como esta é a 

primeira escola na qual ingresso e que conta com esse tipo de controle, acredito ser 

interessante ressaltar que a tecnologia atende um fim que não propiciar uma aprendizagem 

significativa, mas uma vigilância constante – como aconteceu com um educador que, ao 

liberar uma turma minutos mais cedo, saiu antes do horário determinado e recebeu um código 

de impontualidade pelo dia, ou seja, menos R$ 16,28 no pagamento. Apesar da ação tal qual 

nas outras UE, na Escola C, eu não recebi retorno dos educadores para realizar minha 

pesquisa, excetuando uma educadora que quis, mas não teve horário para realizar, mesmo 

com quase dois meses de tratativas. Portanto, toda a experiência vivenciada na escola será 

relatada nessas impressões como forma de ajudar a compor o cenário do cotidiano escolar na 

rede estadual do Rio de Janeiro. 

Quanto às primeiras semanas de observação na Escola C, cabe destaque que a sala dos 

professores e a sala da direção possuíam uma rachadura em que o teto era suportado por toras 

de eucalipto utilizadas em obras. Em meados do mês de maio uma obra reparou o problema, 
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mas foi feita por negociações que não pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de 

Janeiro (EMOP). Contudo, em todas as chuvas que foram presenciadas durante a observação, 

a escola foi tomada por goteiras e poças d’água pelo chão. Vale destaque, ainda, que a escola 

possui grades em todos os seus ambientes. 

Ao relatar a um dos educadores da Escola C sobre minhas dificuldades com o 

desempenho de uma turma na escola, no dia 15 de março, o mesmo disse que “eles são isso aí 

mesmo e têm dificuldades e têm desinteresses”, concluindo com o pensamento de que eu 

deveria levar atividades de colorir para eles como uma forma de solucionar os problemas 

encontrados por mim. Neste mesmo sentido, em uma das incursões no cotidiano escolar, no 

dia 05 de abril, descobri que minha turma gerou ameaças à integridade da diretora da UE por 

conta de uma ofensa entre educandos no dia anterior e, nas palavras da direção, que dei 

“sorte” por não ter sido em meu dia. Procurando informações, recebi relatos de que o caso 

terminou na delegacia e, ainda, com a transferência de um dos envolvidos. Neste mesmo dia 

em que conversava sobre o ocorrido, uma briga no pátio entre duas educandas. Continuando 

nessa descrição do cotidiano da Escola C, no dia 06 de abril, uma mãe gritava na porta da 

escola dizendo que a filha dela havia sido espancada na escola e que iria resolver com a 

diretoria o problema.  

No dia 12 de abril, a escola estava vazia e poucos docentes transitavam no horário 

antes das aulas e no intervalo. Muitos já comentavam sobre esperar o final de semana e, após 

conversa sobre o preenchimento do diário de classe, a Direção mostrou-se preocupada com o 

número de faltas da turma que leciono, para evitar que sejam reprovados pela ausência nas 

aulas. A preocupação, pelo que percebi nos pedidos de abono das faltas, residia mais nas 

estatísticas da escola junto à SEEDUC do que na preocupação pedagógica com o ensino-

aprendizagem. Somado a isso, fiquei sabendo que há educadores dando atestado sem estarem 

doentes. A diretora, conversando comigo, indica que pode abrir processo, caso confirmado, 

por se tratar de um crime previsto em lei. Fico pensando, então, no que leva um profissional a 

isso e lembro-me da minha turma e na pressão sobre não dar tantas faltas na turma.  

Ainda em abril, após algumas semanas na turma que leciono, sigo desestimulado a 

entrar na sala de aula. A turma tem pouco interesse no que proponho; não debatem; não 

trazem suas experiências para a sala de aula. Qualquer proposta que se faz é rechaçada. 

Quando o ar está desligado, querem ligado; quando se liga, começam a pedir para desligar. 

Eles são inconstantes e instáveis, chegando ao ponto de o aluno estar produzindo em aula e 

parar por “não querer mais”. Tento, desde o começo, utilizar das mídias digitais como uma 

forma de me aproximar e propor debates. Estabeleço uma roda de conversas e nada flui. 
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Filmes e teleaulas – como já esperava pela análise feita sobre o Programa Autonomia em meu 

TCC de Jornalismo – recebem o mesmo desinteresse de cabeças baixas ou fones de ouvido.  

Percebo, então, que na Escola C, existe uma preocupação estatística que, em muitos 

momentos, tende a se afastar de uma proposta pedagógica crítica. Ao apresentar relatórios 

sobre a turma no Conselho de Classe, a todo o momento era perguntado sobre números de 

alunos infrequentes, com dificuldade ou problemáticos. Quando relatava casos, pediam para 

ser objetivo por ter outras reuniões a serem feitas e, por isso, informar os respectivos 

números. Ao relatar casos de possível reprovação por avaliações e conteúdos, repetiu-se a 

conversa sobre o trabalho burocrático para se reprovar um educando na turma e, ainda, a dor 

de cabeça que daria manter as reprovações. Somado a isso, voltou-se a debater a presença dos 

educandos por ser uma turma “especial”, ou seja, em uma clara defesa ao abono de faltas. A 

mesma situação se apresenta nos olhares e nas conversas informais com os outros educadores 

da escola. Em outra conversa rara entre educadores da Escola C, uma docente de Matemática 

relatava a angústia de voltar para mais um dia na escola. Citou problemas com educandos e 

com a direção escolar. “A cobrança está demais” e “eu não reprovei ninguém para ter de 

pensar em dependência e se tem alguém [em dependência], não é meu problema” foram frases 

ditas para a mesma funcionária que reclamou da direção. Quando me convidaram à conversa, 

relatei o que aconteceu na minha turma quando fui convidado a me retirar de sala por um 

aluno. A educadora completou dizendo que isso é comum na Escola C e no Estado, 

finalizando que pode pegar licença médica quando quiser e fará isso para “sumir” da escola. 

Este parece ser um sentimento comum entre os funcionários, inclusive comigo, já que fico 

com a sensação de ter de ouvir, cuidar, ninar, amar, amparar, proteger e tudo mais que seja 

necessário, menos propor uma educação reflexiva, crítica. Talvez, por isso, os educadores 

tenham desinteresse com a pesquisa ou mesmo no diálogo entre si. 

Ainda na sala dos professores da Escola C, no dia 11 de maio, fui dragado pelo 

cotidiano e desabafei com duas educadoras. Falei sobre necessidades dos educandos, sobre a 

estrutura, sobre a pressão e sobre todos os desmandos. Fica a sensação de que pouco se sabe 

e, por fim, somos nós, educadores, os enjaulados nas grades que circundam a escola. Recordo-

me das palavras de uma educadora, no primeiro teste de questionário feito e cujos dados 

foram descartados desta pesquisa, sobre os educandos.  

A Escola C não tem funcionário para a Coordenação Pedagógica e, assim, parece que 

há uma enorme lacuna na escola. Falta apoio pedagógico. Em uma das poucas conversas 

sobre tecnologias na Escola C, sem ter tom de lamentações, uma educadora de Educação 

Artística conversava com outra de Língua Portuguesa sobre ter perdido as músicas que 
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estavam no seu pendrive. Alegou não saber mais onde baixar já que o 4shared não estava 

mais disponível. Sua interlocutora apresentou um app para smartphone que faz o download 

direto de plataformas de compartilhamento de vídeos. Eu intervi e falei sobre sites que faziam 

o mesmo e de forma online; também falei sobre a possibilidade de baixar via torrent.  

No dia 23 de maio, na Escola C, houve uma reunião com a Diretoria Regional para 

propor conversas sobre ensino e que, em alguns momentos, tangenciou as tecnologias e as 

reformas para a organização da Rede Estadual. O encontro começou com uma hora de atraso. 

Quando do início da reunião, o datashow (único em funcionamento até o momento) projetava 

uma imagem embaçada e com uma coloração que indicava problema na lente. Foi 

comunicado, como se não soubéssemos, que a escola não consta com uma Articuladora 

Pedagógica e ocorreu, por parte da Direção, um elogio ao voluntarismo
108

 da equipe para lidar 

com este contratempo
109

. Quando comunicando sobre o problema do atraso, um membro da 

Diretoria Regional comunicou que não seria neste dia a reunião – que teve uma convocação 

urgente através do grupo em um aplicativo de mensagens instantâneas. O slide em que 

estruturou sua apresentação era mal projetado (por razões técnicas) e, por não ser para este 

dia, estava com uma tabela incompleta. Segundo o mesmo profissional, há duas formas de 

analisar uma escola: (1) pelo fluxo e (2) pela qualidade do aprendizado. Sobre a primeira, 

salientou que há o problema da estrutura de Campos que não suporta o contingente de 

educandos e, portanto, sobra para o Estado operar sobre o Ensino Fundamental – justificando 

os índices de matrículas neste período escolar indicado pelo Censo Escolar (2017). Nesse 

caso, ressaltou que o número elevado de reprovações ocupa as vagas abertas e, então, gera 

alunos fora da escola, seguindo um discurso de que o Estado deve complementar a oferta da 

Prefeitura e que a reprovação impediria o acesso de novos jovens à escola.  

Isto posto, basicamente apresentou os dados da UE – seguindo a dinâmica do fetiche 

pelas estatísticas. Na Escola C, segundo o membro da Diretoria Regional, temos 389 alunos. 

O fluxo da escola é 0,75 (de 0 a 1, sendo o número 1 significando 100% de aprovação). O 

profissional disse que “não se culpabiliza pessoas, mas se buscam os motivos para as 

reprovações para visualizar o possível a fazer” – relacionando com a eficácia da prática 

escolar. Na plateia, muitos educadores cochichavam, notoriamente, contrários ao dito pelo 

profissional, mas sem rebater. Em dado momento, ligaram o ar condicionado da sala em que 

                                                 
108

  O voluntarismo pode ser criticado, logo de começo, ao considerarmos os debates elaborados ao longo do 

Capítulo 1. 

109
  O que foi chamado de contratempo, para mim, é um projeto político de desmonte educacional. 
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ocorria a reunião. O destaque a este ato se dá por, nas últimas duas semanas, ter uma 

mensagem de que não se pôde ligar o ar durante as aulas. A prática de limitar o ar 

condicionado se manteve até o fim da observação. 

O discurso da Diretoria Regional parecia indicar a implantação do Ensino Médio 

Integral
110

. Falou-se sobre alinhar avaliação com habilidades e competências; sobre criar um 

apêndice no currículo para trabalhar com habilidades e competências que sejam não 

cumpridas pelos educandos (como projetos de leitura e escrita para alunos do sexto ano que 

vem do município de Campos e que não sabem ler/escrever). A proposta advinda da 

SEEDUC, portanto, é a transversalidade e a interdisciplinaridade para criação de projetos por 

áreas e para a escola como um todo. Nesse ponto, mais uma vez apontou que isso seria 

importante para implantar o Ensino Médio Integral – citando as competências 

socioemocionais
111

 e de um núcleo amparador para isso.  

O discurso da Diretoria Regional seguiu afirmando que a Escola C “está caminhando 

para ser uma situação de excelência, quando será referência em Campos” – entendimento 

contrário ao que os dados da pesquisa apresentam. Continuando, afirmaram que “se partirmos 

para o campo das limitações, não faremos nada. Os professores tem garra e precisam se unir. 

O Estado passa, mas os alunos, a escola e nós ficamos”. As falas proferidas contradizem a 

experiência de campo tida nas escolas até o momento. Até o findar do campo, a Escola C não 

apresentou cotidiano que diferisse do observado até então, tendo gerado maior tensão entre a 

teoria da presente dissertação e a prática cotidiana quando, nos preparativos para o conselho 

de classe do segundo bimestre, através do grupo de mensagens instantâneas, a Direção 

enviava gráficos da Diretoria Regional sobre o lançamento de notas, em um movimento de 

incentivar/cobrar dos educadores o lançamento das notas no sistema para obter reuniões mais 

proveitosas e baseadas nos dados numéricos. Contudo, é válido ressaltar que não existe 

                                                 
110

  O Secretário de Educação, Wagner Victer, explica este processo como sendo o que “os alunos que estudam 

em unidades em tempo integral ficam mais tempo na escola intensificando seus estudos e realizando diversas 

atividades pedagógicas, o que melhora seu desempenho. Além disso, os educandos formados em 

Empreendedorismo poderão ter diversas oportunidades no mercado de trabalho e, inclusive, montar seus 

próprios negócios, ajudar suas famílias, entre outras possibilidades”. Disponível em: 

<http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=4401164>. Acesso em 13 dez 2018. 

111
 Elas podem ser sintetizadas, segundo o Instituto Ayrton Sena (2014), como vinculadas às próprias emoções, 

às relações sociais e à busca dos objetidos para a vida. As competências socioemocionais, a partir da 

UNESCO (2015), têm como tendo o objetivo de lidar com problemas complexos e, ainda, promover uma 

cidadania global. Dessa forma, a escola sairia do ensino conteudista e passaria a propor uma formação de 

cidadãos orientados pela coletividade, pela curiosidade, pela solidariedade e pela responsabilidade. Ao 

considerarmos um olhar crítico sobre a proposta, ainda, podemos nos fundamentar em Carvalho e Silva 

(2017) que consideram que todo este investimento na educação se faz pela busca da "qualificação do capital 

humano" (p. 188). 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=4401164
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obrigatoriedade de lançamento das notas por parte dos educadores e, ainda, que o prazo se 

encerraria no dia 13 de julho, uma semana antes da sequência de cobranças feitas. 

A Escola C possui quatro datashows (ao final da observação) que são movimentados 

pela UE com um desktop para utilização pelos educadores – caso não levem seus 

computadores pessoais, ficando o deslocamento a cargo do funcionário já mencionado; e duas 

televisões, sendo uma fixada na sala de uma turma de aceleração
112

, herdeira do Programa 

Autonomia
113

, e outra recém adquirida fixada na biblioteca. 

Emersão do corpus: uma nova panorâmica 

Destarte, a Escola A possui um prédio de dois pavimentos na estrutura de Centros 

Integrados de Educação Pública (CIEP), sendo que somente o primeiro foi utilizado para o 

atendimento de cinco turmas no ano de 2017. A Escola B e a Escola C assemelham-se com 

um ambiente com toda sua estrutura no térreo, mas diferem-se quando consideramos as 

grades postas ao redor da Escola C. Quanto à clientela, a Escola A atende a educandos de seu 

entorno, uma região empobrecida de São João de Meriti. A Escola B possui um alunado que 

destoa da imagem de educando de rede pública: há o predomínio de jovens brancos. Estes 

jovens são moradores do entorno da escola, tal qual acontece na Escola A, mas apresentam 

uma condição socioeconômica diferente dos educandos da Escola A e da Escola C. Quando 

consideramos a última escola selecionada, Escola C, o atendimento à comunidade de seu 

entorno ocupa o menor quantitativo, sendo a maioria dos educandos proveniente de regiões 

periféricas e empobrecidas de Campos. Enquanto que na Escola A existe somente uma turma 

de Ensino Médio, pela primeira vez implantada em 2017; nas escolas B e C existe um 

quantitativo superior de educandos e de turmas de variadas séries. O corpo docente também 

difere no quantitativo e o cotidiano, por dados da pesquisa, qualitativamente.  

A Escola B se apresenta como diferente da Escola A e da Escola C: em contato com 

EB/1(30)/MAT/41/10/M, a partir de conversas informais, recebi relatos de que proíbe as 

filhas de utilizarem do celular em ambientes de lazer. Como todo o meu texto dissertativo e 

leituras realizadas me levam ao posicionamento crítico, tentei argumentar sobre os elementos 

da contemporaneidade e da geração nativa digital (PRENSKY, 2001) em nome da reflexão 

                                                 
112

  A aceleração ocorre através da turma de Correção de Fluxo. Esta turma tem por objetivo diminuir o número 

de educadores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem e, também, permitir um maior contato entre 

educador e educandos a partir da Metodologia Telessala. Para maiores informações sobre a metodologia, 

conferir meu TCC em que analisei o Programa Autonomia e que fornece um debate sobre ela. 

113
  Para saber mais sobre o Programa Autonomia, destaco meu Trabalho de Conclusão de Curso em que analisei 

a proposta metodológica e a prática dos educadores. 
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sobre o papel preponderante que as mídias digitais ocupam no cotidiano, ato que ele tenta 

reproduzir em suas aulas, segundo a entrevista apresentou. Porém, este diálogo entre a pessoa 

e o profissional de EB/1(30)/MAT/41/10/M permite reflexões teóricas pertinentes neste 

momento.  

Tais considerações buscam, entretanto, o posicionamento atualizado de Prensky 

(2012) sobre a sabedoria digital e, ainda, as interpretações de César Bravo e Ángel Coslado 

(2012) sobre a utilização de tecnologias a partir do estudo de gerações. A articulação do 

pensamento destes três pesquisadores se faz por considerar que, segundo Bravo e Coslado 

(Ibid., p. 118), a compreensão, a partir de processos socioculturais de uma sociedade, 

permitem as análises narrativas de processos de pertencimento, de consumo e 

homogeneização. Dessa forma, ao propormos a noção de “nativos digitais” (PRENSKY, 

2001), alargamos nossa compreensão para o que o próprio autor nomeia de “sabedoria digital” 

(Id., 2012, p. 112), ou seja, “a combinação da mente com as ferramentas digitais, fazendo a 

mente crescer. A sabedoria, aquela prática em particular, deve ser entendida à luz das 

melhorias digitais que a tornam mais forte”. Por esta construção, consideramos a “sabedoria 

digital” como sendo o ponto final de todo um processo de análise crítica que, 

concomitantemente, permitira a preocupação de se considerar a geração de pertencimento dos 

educadores entrevistados para que se estabeleçam critérios de análise mais amplos do 

cotidiano escolar.  

Em outro dia, um episódio referente ao uso das tecnologias: EB/1(30)MAT/27/3/F, 

educadora pertencente à G.Y, portanto, teoricamente familiarizada com o uso tecnológico, 

preparou aula em slides e retornou, antes do término do tempo de aula, à sala dos professores 

dizendo que não a conseguiu colocar para funcionar. Para solucionar a não projeção, sinalizou 

seu passo a passo: (1) trocar cabos, (2) desligar e reiniciar o notebook, (3) trocar a tomada e 

(4) retirar a bateria do notebook. Após retorno, saiu para procurar o funcionário da escola que 

a auxiliaria. O mesmo, ao ver as dúvidas, disse que não saberia o que poderia ser aquele 

problema. Ao me oferecer para ajudar, a docente ressaltou que tentou de tudo, enquanto eu, 

pertencente à G.Y, apenas mexi nas configurações de vídeo e projeções do notebook. 

Problema resolvido com uma simples configuração.  

Há um senso de coletividade na Escola B que destoa dos outros locus de pesquisa e 

que me motivou a participar da busca de soluções. Enquanto que na Escola B quase sempre há 

trocas de ajuda e compartilhamento de saberes, os educadores da Escola A e os educadores da 

Escola C estão mergulhados em suas bolhas protetoras e pouco se importando com a 

Educação que praticam. Como resolver esses dilemas a partir de minha pesquisa? É preciso 
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colocar em prática! Na Escola A tive tempo de trabalhar e cartas brancas para propor junto às 

minhas turmas. Na Escola B o ambiente é outro, talvez pela formação dos profissionais; 

talvez pela realidade que a cerca e muito do que já se faz. Na Escola C, contudo, somatizo 

todos os problemas. Talvez, propor aqui resulte em uma virada de perspectivas – talvez não. 

Pode ser que tudo seja um devaneio teórico sem aplicação prática e reclusa à letra vazia do 

mundo acadêmico. A dúvida impera em meus dias. 

Neste ponto, cabe destacar a diferença de comportamento entre estas duas escolas: 

enquanto a Escola B teve um retorno positivo à mensagem e às conversas interpessoais, a 

Escola C não correspondeu às expectativas da pesquisa, ao ponto de somente uma educadora 

responder sobre interesse em participar, mas sem horário para a realização da entrevista. No 

outro lado de envolvimento, a funcionária que fica na biblioteca da Escola C, em igual 

situação, relatou que trabalha na biblioteca por “não aguentar mais a sala de aula”. Enquanto 

que a funcionária da Escola B relata sua experiência de magistério com exemplos do que 

tentava fazer em prol dos educandos, a funcionária da Escola C relata os problemas e 

angústias que a levaram a sair da sala de aula na mesma medida em que afirma não aguentar 

seu ambiente de trabalho com a presença dos educandos.  

A Escola B apresentou resultados que, visualmente (Gráfico 9), já demonstram 

diferenciações quanto aos valores absolutos e, em especial, com a Escola A - objeto de análise 

futura. Assim, o Gráfico 7 sintetiza que o resultado da Escola B, quanto à Frequência das 

respostas das categorias, se mantém em conformidade com os Gráficos 1 e 3. Mais: ao 

considerarmos os valores encontrados na Escola B, a categoria família [-4/-0,5] quase não é 

citada se comparada com o respectivo valor na Escola A [-19/-1,4] e, ao considerarmos a 

categoria educando, ela não tem uma Frequência tão alta na Escola B quando comparada com 

a Escola A (Gráfico 5). 

Como se percebe, quando relacionam sua prática com o envolvimento dos jovens 

educandos, os educadores associam o desinteresse existente ao mau uso dos dispositivos 

móveis e das mídias digitais tal qual na Escola A. Contudo, diferentemente do que ocorre na 

outra UE, eles propõe uma análise que passa pela família e, também, pela questão social sobre 

a aceleração do tempo e das informações presentes no pensamento de Citelli (2017).  

Ao estabelecermos o olhar de análise entre a Escola B e C, por serem do mesmo 

município, alguns educadores da Escola C, ao contrário do que acontece na Escola B, ao 

comentarem sobre a turma em que leciono, em consonância com o educador que me 

aconselhou a dar atividades de pintura, indicam que lá se encontram os “piores” da escola – o 

que reforça as respostas obtidas pela AC em que os educandos são vistos em perspectiva 
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negativa. Ainda em um dia raro de conversas sobre o cotidiano escolar, uma funcionária 

pedagógica da Escola C relatou a pressão sobre seu trabalho e chegou a falar que “se quer que 

eu faça, não se mete no meu jeito... Ela [diretora] vai lá e me desautoriza...” quando cita uma 

situação problemática com uma turma na UE. Logo após, outra funcionária relata 

desaprovação com a situação atual – sem deixar claro se é sobre a direção recém-eleita ou o 

Estado. 

As salas de aula são, também, opostas quanto à sua parte estética. Enquanto a Escola B 

possui salas pintadas, com pisos, revestimentos e grafites – tendo uma obra sido iniciada após 

o período de observação para revitalização do espaço, a Escola C possui ambientes 

padronizados sem uma composição atraente – a referida escola também entrou em processo 

de revitalização, especialmente quanto à pintura, mesmo possuindo salas temáticas para o 

Ensino Médio. Grande número das salas da Escola B tem as paredes do fundo grafitadas com 

temas diversos por iniciativa das turmas em projetos pedagógicos ou por iniciativa própria. 

Entretanto, diferentemente da experiência que existiu na Escola A em 2015
114

, as salas 

contém elementos básicos que parecem mais decorativos do que propriamente objetos de 

aprendizagem. Cabe destaque, assim, aos elementos citados da Escola A, reforçando a 

precariedade desta escola frente as duas em Campos. 

Contudo, na mesma linha da Escola A, as Escolas B e C possuem sala de informática 

sem utilização durante o processo de observação. Contudo, a Escola C possui máquinas 

funcionando sem conexão com a Internet
115

 enquanto a Escola B utilizou do espaço como 

depósito de materiais diversos: encontramos carteiras, atabaques, cadeiras de rodas e poucas 

máquinas nas bancadas. Atualmente, no processo final de observação, a sala de informática da 

Escola B funciona como sala da coordenação pedagógica e conta com quatro computadores 

em uso para atividades dos educandos, com supervisão. 

Ao contrário da Escola A, as escolas B e C possuem um espaço reservado como setor 

de fotocópias. Porém, a Escola C não tem um funcionário destinado a este fim. Fica a cargo 

                                                 
114

  Durante o ano de 2015, os educadores foram convidados a desenvolverem salas temáticas para todas as 

turmas da escola e, assim, procurar envolver os educandos no processo de ensino-aprendizagem. Não posso 

falar por todos os envolvidos, mas em minha sala, procurei criar ambientes que permitissem o envolvimento 

de todos no processo pedagógico com a utilização de linhas do tempo, fotografias e jornais com reportagens 

históricas. 

115
  Esta situação foi solucionada a partir da Política de Inovação Educação Conectada foi um programa lançado 

como uma "maior ação de conectividade na rede de ensino brasileiro" no ano de 2017. Para maiores 

informações, consultar a página do Ministério da Educação (MEC). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/ultimas-noticias/211-218175739/57731-politica-de-educacao-conectada-levara-

internet-de-alta-velocidade-a-escolas-publicas-ate-2024>. Acesso em: 03 jan. 2019.  
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dos educadores a reprodução de material caso um funcionário de corredor não esteja na 

escola. Este funcionário, cabe ressaltar, também fica responsável de servir de apoio às 

dificuldades dos educadores no que tange às tecnologias – tal qual é encontrado na Escola B, 

quando um dos inspetores serve de auxiliar tecnológico quando surgem demandas. 

Em critério de comparação, elencamos as categorias com suas F e valores de DS 

(Tabela 4) para estabelecermos parâmetros comparativos entre as escolas A e B a partir das 

entrevistas obtidas e, ainda, materializarmos estes materiais nos gráficos 6 e 9, especialmente, 

para realizarmos as inferências que guiam nossa pesquisa. Conforme os Gráficos 4, 5, 7 e 8 

sintetizam, a Escola A e a Escola B têm padrões de respostas parecidos e as particularidades – 

positivação elevada da categoria educador na Escola B e negativação da categoria família na 

Escola A – sobre como abordam os seus cotidianos são expostas pela PP e, ainda, permitem o 

destaque das categorias que guiam suas construções cotidianas. Assim, o aprofundamento 

deste processo se dará ao longo da narrativa deste trabalho. 

Após este processo, procuramos demonstrar as aproximações e divergências 

encontradas nas práticas docentes pelo conjunto de educadores nas duas escolas com 

realidades díspares, quando consideradas as observações de campo. Assim, propomos uma 

sequência analítica que parte dos aspectos relatados das visitas às escolas para, a priori, 

estabelecer as inferências sobre os cotidianos narrados pelos educadores durante as entrevistas 

e, a posteriori, propor as considerações sobre as mídias digitais presentes no cotidiano 

escolar, quando analisaremos as subcategorias e subsubcategorias. Assim sendo, os anexos 

permitem compreender os dados de todas as tabelas mencionadas neste capítulo e que foram 

geradas pelas respostas obtidas, nas mais variadas possibilidades analíticas, para consulta e 

desdobramentos pensados por outros pesquisadores. Conforme se observa, todas as 

categorias, com exceção daquela em que os entrevistados se referem a si mesmos, conforme 

mencionado, foram postas com um indicador negativo. Cabe destaque, então, a alguns 

questionamentos que ficam em aberto neste momento: (a) o que torna a categoria família com 

um valor tão negativo na Escola A [-19/-1,4] quando comparada com o mesmo conjunto na 

Escola B [-4/-0,5]?; (b) o que diferencia a categoria escola entre os valores obtidos na Escola 

A [-56/-0,4] e na Escola B [-4/-0,1]?; e (c) o que uniformiza as categorias educando e governo 

em ambas as escolas?  

Ao estabelecermos, assim, o olhar para o DSM apresentado (Tabela 4) e sintetizado no 

Gráfico 10, para comparação, consideramos válida a apresentação da análise, a partir dos três 

cotidianos elencados de que os educadores encontram-se desestimulados. Por fim, reuniremos 
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todas as informações para a compreensão de como os educadores percebem as mudanças de 

suas práticas a partir das mídias digitais. 

A Escola A, ao considerarmos a Tabela 9, mantém paralelismos com os valores de 

DSM absolutos da pesquisa. Pequenas divergências ocorrem na categoria educador e família, 

mas nada que impeça o estabelecimento das inferências feitas anteriormente. No mesmo 

sentido, a Escola B, apresenta consonância com os dados da pesquisa, cabendo destaque à 

divergência que torna a escola e a família menos negativas quando comparadas com os 

demais dados. Deste modo, é possível inferir que os olhares dos educadores entrevistados se 

complementam sem distorções ao cotidiano observado pelo pesquisador e, com isso, reforçam 

o papel da família e da boa gestão da escola na prática docente. Somado a isso, as influências 

externas ao cotidiano, reunidas pela categoria governo, pelo viés negativo intenso, podem 

influir em sua prática, mesmo que não percebidas diretamente pela Frequência de suas 

respostas. Assim, ao traçarmos as inferências postas, o governo pode influenciar mais do que 

a organização interna do cotidiano da escola, do que a família dos educandos e do que a 

prática docente crítica de seus educadores.  

Gráfico 10 - Síntese comparativa do DSM 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

É importante mencionar que EB/1(30)/MAT/41/10/M, tal qual 

EA/2(16/30)/GEO/55/10/M, não mencionou a categoria família em suas respostas. Esta 

similaridade leva às inferências a serem questionadas em trabalhos futuros no que tange ao 

que se espera ou se projeta do trabalho docente a partir do gênero de seus agentes, visto que 

Educador Educando Escola Família Governo TOTAL 

DSM Absoluto 0,4 -0,9 -0,3 -1,0 -1,9 -3,8 

DSM A 0,1 -0,9 -0,4 -1,4 -1,9 -4,4 

DSM B 0,4 -1,1 -0,1 -0,5 -1,8 -3,1 
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foram as mulheres aquelas que mencionaram o ambiente familiar como sendo necessário para 

suas práticas, sendo analisado como algo que vem em conexão com os educandos (Figura 4).  

Neste cenário, acreditamos que ocorre a aproximação ao pensamento de Heller (2016) 

sobre o processo de suspensão do cotidiano, onde a Educação é compreendida, tal qual 

apresentado no primeiro capítulo, como uma construção cultural que difere pela formação 

cultural dos educadores. Somando-se a isso, Kellner (2004) traça os elementos interpretativos 

sobre a velocidade e o excesso informacional que são salientados e debatidos pelos 

educadores da Escola B. Ou seja, o processo de distanciamento reflexivo, posto pelo 

pensamento helleriano, pode ser encontrado nesse cotidiano e apresentado como divergente 

do encontrado na Escola A – e passível de deduções sobre a Escola C, pautado pela 

construção certeauniana de ação como um momento inicial. Assim, a construção de nossas 

interpretações sobre a prática docente na Escola B amplia o nosso olhar para além da 

necessidade da existência das mídias digitais no cotidiano escolar como fruto do tempo no 

qual estamos inseridos e, ainda, contrapondo-se aos resultados obtidos pelas entrevistas 

realizadas na Escola A que naturalizam a chegada das tecnologias como que em um rito 

religioso.  

Figura 4 - Síntese da visão sobre as categorias a partir das entrevistas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considerações parciais dos cotidianos 

O capítulo tinha por objetivo verificar a Hipótese (H) que guia a pesquisa de que as 

escolas contemporâneas não atendem ao paradigma da escola do século XXI 
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(BANNELL, DUARTE et al, 2016; SOARES, I., 2000), por que não fornecem elementos 

de cooperação, de interação e de formação para o uso e a leitura crítica das mídias 

digitais e, a partir dos dados gerais apresentados pela Análise de Conteúdo e pela Pesquisa 

Participante, percebemos que ela se sustenta (1º) pelo cotidiano escolar fragilizado, 

presenciado pelo pesquisador em campo, especialmente nas Escolas A e C; (2º) pela 

inclinação negativa sobre o educando resumida na Tabela 4 em todas as UE; (3º) pela falta de 

diálogo/cooperação entre os membros da comunidade escolar sobre questões pedagógicas, 

dando ênfase às Escolas A e C; (4º) pela falta de interesse/preparo/estrutura para a utilização 

das mídias digitais no cotidiano escolar; e (5º) pela não aplicabilidade da reflexão na prática 

docente dos educadores, em especial nas Escolas A e C – a ser melhor aprofundada no tópico 

que segue. 

Desta forma, tendo a hipótese se sustentado, acreditamos estar aptos ao próximo passo 

a ser dado: debater, à luz das teorias apresentadas nos capítulos anteriores e dos dados gerais 

sintetizados neste capítulo, sobre como as mídias digitais e a reflexão crítica se intercruzariam 

em uma proposta educativa que evidencie práticas existentes nas escolas estudadas e 

propostas pedagógicas que possam ser sugeridas. Assim sendo, muitos educadores estão 

desestimulados com seus cotidianos e compram a ideia de que uma simples ação ou um 

simples item poderia solucionar todos os seus problemas. O elixir milagroso, portanto, parece 

aceitável e de simples aquisição. Contudo, esquecem eles que, no campo da ciência, não há 

milagres vindos do além. Portanto, o que o próximo capítulo fornece não são as respostas para 

a vida, já que sabemos que é 42
116

! O que encontraremos no próximo capítulo, então, são 

debates e reflexões sobre como podemos agir e o eu podemos fazer, partindo já das práticas 

docentes, para reencontrarmos o tradicional tratamento advindo dos métodos e de um 

unguento. 
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  No livro "Mochileiro das Galáxias", de Douglas Adams, foi criado um supercomputador para fornecer todas 

as respostas possíveis e, quando indagado sobre o significado da vida, a resposta foi 42. 
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SUJEITO CHATO SOU EU QUE NÃO ACHA NADA ENGRAÇADO”
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Porque também temos tido a tendência, em muitas ocasiões, de confundir os 

meios com os fins: o essencial não é que nossos estudantes utilizem 

corretamente um processador de textos, mas que saibam se expressar através 

da escrita... o essencial não é que nossos alunos e alunas saibam identificar 

um determinado plano numa imagem, mas que isso sirva para fomentar seu 

espírito crítico diante das linguagens persuasivas das mídias... o essencial 

não é usar a mídia e as TICs como elixir de Ferrabrás, mas como unguento 

do Dr. Sloan. (GARCÍA, 2012, p. 245) 

Ao partirmos do cotidiano escolar apresentado no capítulo anterior, estamos mais bem 

fundamentados para conseguir compreender como são utilizadas as mídias digitais e a 

reflexão crítica na prática docente dos educadores na Rede Estadual do Rio de Janeiro. Das 

discussões previamente estabelecidas, podemos compreender os artifícios das tecnologias a 

partir da imagem do elixir descrita por Ramon García (2012). Tal item de tamanha eficácia 

faz referência, assim, àquela invenção milagrosa que poderia ter sido ofertada a Jesus quando 

na crucificação; àquele bálsamo que Dom Quixote disse conhecer a fórmula e que permitiria 

não mais temer à morte; considerando o universo de Harry Potter, seria a posse das relíquias 

da morte que Grindelwald ou Voldermort desejavam; ou, ainda, no caso da literatura 

brasileira, aquele "emplasto Brás Cubas" que diminuía nossa melancolia. Segundo García, 

então, o caminho para a utilidade do unguento remontaria ao Dr. Sloan, um homem que, no 

começo do século XX, descobriu um jeito de cuidar de cavalos doentes no verão e se tornou 

popular em sua região por sua prática diária que impedia o alastramento de doenças. Ao 

retornar ao universo de Harry Potter, portanto, se assemelharia à decisão do caçula dos irmãos 

do conto do Beedle que, posto a pedir um desejo para a Morte, escolheu aquela que seria a 

relíquia que o permitia se esconder e, assim, estar sempre um passo à frente do seu algoz. 

Neste capítulo, então, são apresentados os resultados da seleção de duas das três 

subsubcategorias da pesquisa: crítica e Mídias Digitais, a ser chamada MD ao longo deste 

texto
118

. Cada uma dessas subsubcategorias fará referência às seis subcategorias (apoio, 

compreensão, participação, interesse, prática e outros), quando houver. Assim, pretendemos 

ressaltar os elementos da prática docente que convergem para os OE a serem alcançados neste 
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 A utilização do trecho da música “Ouro de tolo”, composta por Raul Seixas, apresenta-se pelo viés de 

considerar que nem tudo que se apresenta como a solução de fato é. 
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  Para as análises feitas, desconsidera-se a subsubcategoria geral por compreender que não se adequava ao 

foco da pesquisa. 
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capítulo, a saber: avaliar como as práticas que se preocupam com a reflexão crítica a 

partir do uso das mídias digitais se inserem no cotidiano escolar (OE3); entender e 

classificar quais são as práticas dos educadores com uso de mídias digitais a partir de 

sua experiência no cotidiano escolar, em especial as que promovem a reflexão crítica dos 

alunos (OE4); e relacionar a prática dos educadores no cotidiano escolar, no que se 

refere à utilização das mídias digitais, com a gestão pedagógica (OE5).  

Ao retornarmos aos OE que possibilitam as análises do OG - compreender quais são 

as mudanças nos costumes e comportamentos no cotidiano escolar, pretendemos 

aprofundar nossas análises acerca da prática docente no que se refere à reflexão crítica e às 

Mídias Digitais. Portanto, com os dados coletados a partir das entrevistas e da observação, 

pretendemos, a priori, entender e classificar quais são as práticas para, a posteriori, avaliar 

como elas se preocupam com o cotidiano escolar e, por fim, relacioná-las com a gestão 

pedagógica das escolas pela perspectiva do unguento citado. 

Ao tratarmos os dados sinalizados para este capítulo, portanto, apresentamos que, do 

total de 90 combinações de categorias-subcategorias-subsubcategorias, encontramos 25 

pontos de análise para nossas propostas metodológicas e teóricas. Assim, ao apresentarmos as 

Tabelas 20 e 21, ressaltamos as subcategorias e subsubcategorias que, prioritariamente, 

apresentaram valores a serem considerados para nossas inferências, crítica e MD, 

respectivamente, a saber – cabendo um processo reflexivo a ser feito nos silêncios 

encontrados a partir da PP. 

Julgamos procedente, então, estabelecermos alguns comentários sobre as informações 

que seguem. Primeiro, os dados que de fato se direcionem para a prática da reflexão crítica 

serão encontrados, como se espera, dentro da subcategoria prática. Posteriormente, os demais 

elementos concernentes às críticas, por conseguinte, são referências a partir das falas dos 

entrevistados sobre suas condições de trabalho e relacionamentos com as demais categorias. 

Por exemplo, ao tratarmos da subcategoria compreensão dentro da categoria educandos, a 

subsubcategoria crítica se vincula a como os educadores estão compreendendo os educandos, 

em especial, com alguma análise que permita perceber um posicionamento crítico do 

educador. Portanto, a noção de crítica se vincula ao processo reflexivo sobre sua própria 

prática enquanto educador. Também é precedente ressaltar que, quando se menciona a 

subsubcategoria MD, o foco foi sempre em comentários sobre utilização ou entendimento 

sobre usos/não usos. Portanto, ao nos debruçarmos sobre as MD, pretendemos fazer uma 

análise mais qualitativa das respostas dadas, para garantir o intercruzamento adequado entre 

as subsubcategorias crítica e MD nas considerações finais do capítulo. 
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Tabela 20 - Síntese dos valores gerais absolutos referentes à subcategoria crítica por categorias 

Educador 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Prática Crítica 22 39 1,8 16,54 59,46 

Compreensão Crítica 15 23 1,5 14,71 40,54 

Total 37 62 1,7  100 

Educando 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Compreensão Crítica 8 -10 -1,3 10,26 57,14 

Participação Crítica 3 -3 -1,0 9,09 21,43 

Prática Crítica 2 -5 -2,5 9,52 14,29 

Interesse Crítica 1 3 3,0 2,17 7,14 

Total 14 -15 -1,1  100 

Escola 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Compreensão Crítica 2 6 3,0 2,99 50,00 

Prática Crítica 2 6 3,0 2,44 50,00 

Total 4 12 3,0  100 

Família 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Apoio Crítica 1 -3 -3,0 20,00 50,00 

Compreensão Crítica 1 -1 -1,0 14,29 50,00 

Total 2 -4 -2,0  100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Não há vitória na solidão 

Ao tratarmos os dados contidos na Tabela 20 percebemos, inicialmente, que 

predomina o entendimento, na visão dos educadores entrevistados, de dois direcionamentos 

sobre a relação de sua profissão com os elementos de reflexão crítica: a subcategoria 

compreensão [40,54%] e a subcategoria prática [59,46%]. Conforme a AC foi sendo 

sistematizada, percebeu-se que, majoritariamente, quando a crítica se referia à compreensão, 

faziam menção ao fato de como deveria ser o cotidiano escolar em suas múltiplas esferas: 

estrutura, gestão, atuação profissional etc. O “como deveria ser” é sintetizado, então, como 

um processo analítico por parte dos entrevistados e, assim, corrobora a construção sobre a 

concepção de crítica sobre o qual a pesquisa se fundamenta: a práxis. Um exemplo, desta 

análise, portanto, é o que EB/1(30)/MAT/41/10/M apresenta sobre o que seria uma escola 

para o século XXI: 
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Uma escola aberta. Eu sempre falo isso com meus alunos. O sistema está 

totalmente errado. Uma escola aberta em que o aluno seja avaliado 

diariamente, não que não seja hoje, mas de uma forma diferenciada. O aluno 

ter a liberdade de querer assistir determinada aula ou não, sabendo que ele 

pode ser prejudicado também; inclusive no Ensino Médio. Uma escola bem 

estruturada. Uma escola que tenha quadra poliesportiva; que tenha curso de 

dança; que tenha música; que tenha teatro. Não só os conteúdos, pois os 

alunos querem vir para a escola e não querem permanecer na sala de aula, 

mas ficar no pátio. Até porque, é muito mais interessante para ele, pois 

temos uma escola sem estrutura. Agora, se tivesse uma aula de teatro, uma 

aula de dança, uma quadra decente [...] Para mim, isso seria uma escola do 

século XXI que eu sonho. É difícil de acontecer. E que os governantes parem 

de pensar somente em estatística; de pensar em quantidade e não em 

qualidade. Eles visam só a aprovação. Essa é a escola que penso para o 

futuro. 

Assim, perpassa na fala dos educadores entrevistados, a ideia de que a forma em que 

se institui a educação atualmente está ultrapassada e, ainda, impede o desenvolvimento dos 

jovens educandos, pois, 

[...] eu acho que a primeira coisa é ensinar as pessoas a pensar independente 

de qual posição vão tomar depois disso. Elas têm de aprender a pensar com a 

razão, a usar o raciocínio. Aprender a pensar, a ler, a interpretar, a escrever 

[...] Interpretar o mundo. Acho que falta isso. (EB/1(16)/FIL/37/8/F/13) 

Não cabe reduzir o olhar crítico dos educadores sobre sua atuação tão somente aos 

aspectos genéricos do “pensar” e “integral”. O aspecto que se destaca no ponto da crítica é 

justamente o de analisarem a partir da proposta da pesquisa e, com isso, divergirem no 

aspecto da utilização das MD. Enquanto EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/13/+3 analisa que "[...] a 

escola tem de se alinhar a essa evolução toda. Não pode ficar para trás", 

EA/2(16/16)/LIP/42/20/F/13/-3 observa que "[...] a intenção seria retirar o professor da sala 

de aula". Desta forma, não é o cotidiano que determina a análise dos educadores. Menos ainda 

sua geração ou área de atuação. Conforme percebemos, independe da área de graduação e do 

local de trabalho para o estabelecimento de um olhar mais profundo quando da observação de 

suas práticas. Os educadores, então, precisam ser motivados, como EA/1(40)/LEI/42/23/F/2 

sintetiza em sua fala: 

Olha, hoje, a mudança é uma falta de estímulo muito grande. [...] Eu pelo 

menos, eu já perdi esse estímulo e muitos colegas também. No início eu 

tinha mais (pausa) aquela vontade de fazer mais coisas. Hoje em dia já não 

tenho tanto essa vontade e muitos colegas também já abriram mão de muita 

coisa porque o aluno não quer estudar; o governo não te dá amparo e 

aumentam o valor lá da contribuição da previdência e tantas outras coisas 

que a gente vê aí, [...] muitos [servidores] sem salários; aposentados sem 

salários; [e] isso vai desestimulando a gente de uma maneira e a gente fica 

“mas tudo isso para nada, né?". [...] Acho que hoje a falta de estímulo está 
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muito grande [e] houve sim uma mudança [dos] professores em relação a 

isso sim. Tanto aqui [Escola A] como na outra escola [em que trabalha], a 

conversa na sala dos professores é a mesma: a gente faz a nossa parte. 

Ao passarmos, então, para a visão dos educadores entrevistados sobre a categoria 

educando, percebemos que predomina uma visão negativa sobre o processo de análise. 

Excetuando EA/1(40)/LEI/42/23/F, que vê uma ação advinda dos educandos no processo de 

buscarem saídas e informações críticas sobre as diversas questões da vida, e de 

EB/1(16)/FIL/37/8/F, que vê pontos positivos na audácia dos estudantes, os educadores 

tendem a observar os jovens como indivíduos inertes ou, conforme será discutido mais 

adiante, absortos nas tecnologias e sem um processo reflexivo-crítico. Desta forma, ao 

analisarmos o papel da reflexão crítica na fala dos entrevistados, percebemos que, quando se 

referindo à sua condição de educador, apresentam sua compreensão [23/1,5] para a execução 

da prática [39/1,8] cotidiana, como EA/1(40)/LEI/42/23/F/15/+3 ressalta ao afirmar que, 

[...] eu estímulo sim meus alunos às críticas quando eles vêm até mim. 

"Vocês tem de questionar, não é a mim que tem de falar"... Eu estimulo; eu 

enquanto pessoa, professora, não da disciplina de inglês [...] Eu questiono 

sim. "Vocês tem de procurar saber mais daquilo, perguntar". Aí eles dizem: 

“Ah professora, o banheiro lá de baixo não abre no recreio e não deixam usar 

aqui de cima”. Respondo: "Meu deus, vocês tem representante... vai lá, 

fala... não fica sem falar não". Tem de se conscientizar sim! Mas dentro do 

Inglês, tem tipos de conteúdos que não dá para inserir esse tipo de coisa não. 

Só por acontecimentos ou fatos que eles vêm perguntar, aí eu os faço 

pensarem nas coisas. 

Este relato se alinha ao que EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/15/+3 afirma compreender 

como sendo importante no processo de reflexão na prática docente, especialmente para os 

educadores de CHT
119

, mesmo com o DS [-71] obtido pela categoria educandos, pois, 

[...] a gente tenta introduzir esta reflexão, fazer com que os alunos passem a 

pensar para que sejam sujeitos da educação e que não aceitem somente 

receber. Tem que se pensar para questionar e nossos alunos estão com 

preguiça de questionar porque o questionamento faz pensar. E, pensar faz se 

comprometer. Então, nós de Geografia, nós de Humanas, temos de promover 

essa crítica. Tem de fomentar isso no aluno. 

Mesmo que, segundo  EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/15, tal atividade não tenha sido 

elaborada de forma planejada, já que não conseguiu exemplificar uma aula orientada para este 

fim. Assim, relatou que “quando tem a oportunidade, a gente coloca [em prática]. Mas, [aula 

orientada para a reflexão] que foi planejado e escrito, que estimule essa prática, não tenho”. 
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Neste sentido, podemos inferir que os educadores, quando refletindo sobre sua 

condição, tendem a compreender a importância da reflexão crítica no cotidiano escolar, 

exemplificando com algumas de suas práticas docentes, mas que, também, vivenciam as 

dificuldades desse processo educativo baseados em uma compreensão que rompa com a 

“educação bancária” (FREIRE, 2015) e tradicional que é praticada no Brasil (SAVIANI, 

2013; Id., 2016; FRIGOTTO, 1984; BRANDÃO, 1985; PIMENTA, PINTO, 2013; 

MARTINS, E., 2016). Desta dialética, portanto, ressalta-se a fala de EA/1(16)/HIS/33/1/F/15 

que, ao exemplificar sua proposta sobre como poderia desenvolver o senso crítico em turmas 

de sexto e sétimo anos, fica limitada pelos fatores externos ao cotidiano escolar, tais como a 

violência e o consumo de bebidas alcoólicas, exemplificados nas seguintes situações:  

Eu tenho de ficar mais corrigindo o que eles [educandos da Escola A] já 

fazem sem ter tempo para trabalhar o pensamento crítico. Eles trazem muita 

coisa de casa, muito preconceito. Eles trazem de casa uma carga de 

preconceito muito grade e eles vão reproduzindo em sala de aula. [...] 

Tem uma aluna no outro CIEP que ela é desse jeito: deixa os meninos 

brigarem com ela [...]. Ela seria uma boa pessoa para ter esse 

empoderamento, mas ela não tem idade para uma leitura de empoderamento, 

dessas questões todas. No começo do ano ela era até uma aluna aplicada, 

quietinha, respondia e teve uma boa nota no primeiro [bimestre], mas caiu 

no segundo e no terceiro, foi um fiasco. Mas o que aconteceu? No primeiro 

dia de aula eu levei um livro, O diário de Anne Frank, para ilustrar a questão 

de fontes histórias e tudo mais e ela se interessou pelo livro. Passado um 

tempo, ela pediu meu livro emprestado para ler. Eu fiquei enrolando um 

pouco, pois sabia que ela poderia não devolver meu livro, como eu tinha 

apego com aquele livro, acabei [...] fiquei pensando em comprar o livro e dar 

para ela. Não sei se ela vai ler.  

Aí o comportamento dela foi piorando demais. Ela começou a andar com a 

blusa levantada e apareceu o fato de ela andar com aquelas garrafinhas 

squeeze que era toda fechada e de que ela estava bebendo vodka dentro da 

escola. Um dia, dentro de minha sala, ela estava com a squeeze. Pedi a 

garrafa dela e ela “não, não, professora”. E eu, novamente, falei “dá essa 

garrafa”. Aí eu peguei a garrafa e cheirei a garrafa e estava mesmo com 

cheiro de vodka. Aí, fui à bienal e comprei o livro para dar para ela. Comprei 

o livro numa semana e duas semanas depois ela tomou uma advertência e 

uma suspensão e passou quase 30 dias em casa.  

Os educadores, no geral, conforme apresentado no Capítulo 5, ao observarem seu 

cotidiano, tendem a expressar sua visão negativa sobre os educandos, mesmo compreendendo 

toda a conjuntura que os cerca – tanto que a categoria família surge dessa reflexão, gerada a 

partir do processo de pesquisa. Possivelmente, tais declarações de cunho negativo se orientem 

pela precarização da profissão docente – hipótese justificada pela interpretação dos 

educadores sobre a categoria governo e pela fala de EA/1(40)/LEI/42/23/F/2, mencionada 
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acima – mesmo que sem refletirem sobre isso diretamente, como a Tabela 20 sinaliza com a 

ausência da proposta da subsubcategoria crítica junto à categoria governo. 

No cotidiano escolar, portanto, os relatos da Escola A se condensam na linha de que 

existe uma carência externa à escola (corroborada pelos relatos de EA/1(16)/HIS/33/1/F/15 e 

pela observação de campo) e, também, interna ao cotidiano das práticas docentes, em 

especial, a falta de conteúdos, como também ressaltou EA/1(16)/HIS/33/1/F, ou de 

equipamentos, como destacou EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/13. Assim, fica em aberto como o 

processo crítico pode ser fomentado em um cotidiano escolar que: (a) não garanta o acesso às 

informações, por vias tecnológicas ou não; (b) não garanta a segurança dos direitos 

constitucionais às crianças e adolescentes de acesso à educação e formação (BRASIL, 1988; 

Id., 1996; Id.,1998; Id., 2000; Id., 2013); e (c) não propicie a reflexão e o pensamento crítico 

na forma da dialogia proposta por Freire (1967). 

Ao partirmos destas proposições, EA/2(16/16)/LIP/42/20/F/15/+2 sinaliza sua prática 

como sendo aquela que desafia o educando no processo, pois “[...] [é] meu objetivo quando 

explico, nunca vou direto ao ponto. Sempre espero que ele pense para responder”. Desta 

forma, a educadora ressalta que os educandos, no geral, sentem dificuldade e, por isso, insiste 

que suas aulas sejam orientadas pelo “pensar”. Ao ser questionada sobre um exemplo de sua 

prática, em consonância com EA/2(16/30)/GEO/55/10/M, não demonstra um planejamento 

prévio das aulas para o processo reflexivo no que tanja temas da sociedade. Quando acontece, 

tal quais seus colegas da Escola A, sinaliza que articula ideias e textos para fomentar o debate, 

mas executa uma compreensão crítica quanto às suas dificuldades: 

Quando, às vezes, a gente entra num assunto que aborda sobre política. 

Como eles não tem o hábito da leitura dificulta um pouco. O que eles sabem, 

é o que escutam o pai falar [...] Então, o pensamento crítico deles é a opinião 

de terceiros. É visível isso. Quando a gente entra nesse assunto de política, 

uma coisa vai puxando a outra e você vê que o pensamento deles não é 

deles, mas do pai. Eles ouvem o pai falando e falam. Ele dificilmente pega 

um jornal para ler ou assistir um Jornal Nacional, entendeu? Você vê que a 

opinião dele é formada mesmo pelo pai, pela mãe, ou tio [...] Enfim, 

terceiros. (EA/2(16/16)/LIP/42/20/F/15/+3) 

E como resolver essa terceirização de pensamentos? O debate, inicialmente, pode ser 

considerado fora dos currículos, como EB/1(16)/CIE/32/10/F/15 demonstra ao relatar sua 

compreensão sobre os educandos em episódio ocorrido na Escola B: 

É o que costumo falar com eles: a gente não está aqui só para ensinar 

conteúdo, mas também para formar cidadãos. Eu acho que se a gente está 

nessa profissão é porque a gente sonha com um mundo melhor fazendo a 

nossa parte. E eu acredito que naqueles mais de 30 alunos alguns levam 



176 

 

alguma coisa bacana. Eu lembro daqui que teve um caso de pichação e a 

escola mobilizou os alunos e hoje a gente vê tudo com grafite. E aí a gente 

pensou e discutiu muito disso com eles na sala de aula: sobre vandalismo, 

sobre patrimônio público e respeito. E aí, assim, sempre que a gente pode e 

tem um tema, a gente dá uma discutida com eles. 

A educadora EA/2(16/16)/LIP/42/20/F/15/+3 também fornece, nesta compreensão, um 

caminho possível: 

[...] a gente tem que levar os alunos a acharem as respostas por eles mesmos. 

Trazer recursos como os jornais para incentivar a leitura e, a partir daí, fazer 

debates. Vídeos! Na Internet a gente tem muito vídeo, né? E, daí, eles tiram 

as próprias conclusões e opiniões [...] e aí mostram e dão opinião sobre o 

assunto. 

Deste modo, percebemos que as MD podem ser (e são!) um dos caminhos possíveis 

para o exercício da reflexão crítica na contemporaneidade, mas não o único – e é aqui que 

reside a proposta reflexiva de nossa pesquisa. Tal compreensão se torna mais compreensível 

ao considerarmos o pensamento de EA/2(16/16)/CIE/33/14/F/15/-3, que indica que "por 

incrível que pareça, percebo que os alunos tem uma rejeição pelas discussões e aceitam tudo 

tão fácil". Neste ponto, cabe destaque ao que a educadora ressalta: que hoje os jovens tem 

mais acesso e, em alguns casos, tendem a ser mais propositivos – em posição equiparável à 

EA/2(16/16)/LIP/42/20/F. Contudo, a educadora de Ciências da Escola A acaba por ter uma 

visão negativa do processo, justamente pelo conjunto de educandos que ela vivencia em seu 

cotidiano – posição expandida por EB/1(30)/MAT/41/10/M/1 ao considerar os jovens mais 

“agitados”, hoje, por conta das tecnologias, se comparados aos educandos que teve em 2008.  

Assim, ao pensarmos, novamente, na prática docente, cabe um processo comparativo 

entre educadores de mesma área e escola, como os próximos relatos permitem. Assim, ao 

compreender o cotidiano escolar no que tange à reflexão crítica, tal qual se debate aqui, 

EB/1(30)MAT/27/3/F/15, afirma que ainda não conseguiu conciliar sua prática com o 

pensamento crítico, conforme o relato abaixo demonstra: 

Não encontrei uma forma de trabalhar a realidade do meu aluno com aquilo 

que eu trabalho na sala, com os conteúdos que tenho de trabalhar na sala de 

aula. É muito difícil eu relacionar essa parte, esse senso crítico no meu 

aluno. Eu faço aquilo que faziam comigo: eu venho para a sala, vou para o 

quadro. Mudo algumas coisas e uso algumas coisas diferentes, sim. Tento 

trabalhar sempre da melhor forma possível, mas ainda não consegui ter, 

fazê-los ser críticos sobre aquilo que eles estão vendo. Ainda não. Muito 

difícil. (EB/1(30)MAT/27/3/F/15/-3) 
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Contudo, ao observamos seu colega da Escola B, também educador da área de MT, 

percebemos que ele procura outros caminhos – apropriados por outros educadores 

entrevistados – de modo a propiciar a reflexão crítica junto aos educandos.  

Eu levo os alunos a refletirem. Inclusive, citei um exemplo para eles que eu 

vi um aluno de primeira série do Ensino Médio comentando que o professor 

de Língua Portuguesa passou um livro para eles lerem e eles pegaram 

somente o resumo. Seria dado um teste sobre esse livro. Aí falei com eles 

que um colega meu trabalha numa multinacional e que nessa empresa o 

chefe pegou todos os funcionários e obrigou a fazer um curso de português e 

redação por terem muitos erros nos e-mails, nas mensagens e nas conversas. 

Foi feito isso e falei para eles. Os alunos muitas vezes pensam que, por eu 

ser de Matemática, por que eu estou preocupado com isso, né? Eu levo essa 

reflexão também. Não só por eu ser de Matemática que eu vou deixar de ler 

e me informar sobre outras disciplinas. Aí falo com eles da 

interdisciplinaridade e dessas questões. E o momento que a gente passa no 

país hoje está muito delicado e levo à reflexão política e educacional a partir 

dessas conversas que tenho com eles. (EB/1(30)/MAT/41/10/M/15/+3) 

Os dois relatos acima reforçam as similaridades quanto ao exercício profissional 

docente no que tange ao olhar genérico sobre as dificuldades encontradas na prática docente e 

permitem, ainda, a divergência quanto ao processo de reflexão sobre como se encara a sua 

atuação em sala de aula, já que é somente através da prática da liberdade que o "oprimido" 

teria as condições de, através do pensamento/prática praticado por EB/1(30)/MAT/41/10/M, 

reconhecer-se enquanto sujeito de sua história (FREIRE, 2015, p. 11). 

Ao considerarmos o cotidiano apresentado até aqui e, especialmente, o entendimento 

dos educadores sobre a reflexão crítica e a utilização das MD, podemos perceber que: (a) há a 

compreensão de que podemos utilizar das MD; mas que (b) seu uso não é sinal de que, 

necessariamente, ocorra um processo de transformação reflexiva. Esta compreensão se 

compartilha com o que García (2012, p. 243) ressalta ao afirmar que, 

[...] apesar de toda a experiência acumulada, ainda não fomos capazes de 

concordar sobre o sentido profundo da alfabetização tecnológica: consiste 

em formar usuários e usuárias qualificados para que atuem com as 

competências necessárias como produtores/consumidores na nova ordem 

econômica? Ou se trata de fomentar a participação democrática, desenvolver 

valores solidários, estimular o livre pensamento e a reflexão crítica para 

formar cidadãos e cidadãs para uma sociedade que ainda não existe? (Correa 

e Fernández, 2002). Consiste em contribuir, dando mais do mesmo, para que 

as mídias e as TICs sejam instrumentos de uma sutil dominação dos 

cidadãos e cidadãs, através de um ensino castrador, de repetição? Ou 

consiste em fazer com que as mídias e as TICs se tornem novas 

possibilidades semióticas e de libertação para encontrar novos significados e 

novas ideias para a ação social organizada, através de uma pedagogia do 

questionamento que transforme a superabundância de informação em 
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conhecimento epistemologicamente válido e socialmente relevante? (Willis, 

1997).  

As considerações feitas pelo pesquisador espanhol são acompanhadas por 

EB/1(16)/FIL/37/8/F/15/+2 que, ao debater sobre seu cotidiano escolar, afirma que, 

[...] individualizando o processo, [fico] tentando conversar e trazer coisas, 

trazer textos [...] Indicar algumas coisas para eles; até filmes, para fazê-los 

entender que não é errado eles pensarem o que pensam, mas é saber que 

pensa dessa maneira por causa de algum fato que independe dele. 

Assim, continuando, EB/1(16)/FIL/37/8/F/15 afirma que não precisa da tecnologia 

como uma situação sine qua non para a reflexão crítica, mas que ela ajuda.  

Por que essa nova geração é muito dinâmica, muito visual (estalando os 

dedos). É muita cor, visão, rapidez nas informações [...] Rapidez nas 

informações (olhando para a janela). Pegar a informação, fazer dela 

conhecimento [...] não sei (sussurrando). (EB/1(16)/FIL/37/8/F/14/+2) 

Tal situação retoma, portanto, o que os PCN do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) 

ressaltam, ao tratar das tecnologias, e que apresentamos ao longo do Capítulo 2, cabendo o 

destaque à síntese de que "a aparente modernidade pode mascarar um ensino tradicional 

baseado na recepção e na memorização de informações" (BRASIL, 1998, p. 140) e, ainda,  

[...] ao mesmo tempo que a tecnologia contribui para aproximar as diferentes 

culturas, aumentando as possibilidades de comunicação, ela também gera a 

centralização na produção do conhecimento e do capital, pois o acesso ao 

mundo da tecnologia e informação ainda é restrito a uma parcela da 

população planetária. (Ibid., p. 136) 

Noutra via, ao considerarmos a crítica apontada por alguns educadores, em especial, 

EA/2(16/16)/CIE/33/14/F/15 e EB/1(16)/CIE/32/10/F/1, percebemos que ela encontra eco: 

mesmo com as redes sociais, os jovens permaneciam sem saber, em sua maioria, como se 

orientar com tantas informações. A educadora EB/1(16)/CIE/32/10/F/1/-3, por exemplo, 

sinaliza que “hoje em dia, essa questão do celular, sai um pouco do nosso controle, porque os 

alunos não usam os celulares em sala de aula para fins didáticos. Eles querem ouvir músicas e 

jogar”. Em comentário similar, EA/1(40)/LEI/42/23/F/1/-3, aponta que "eles não tem vontade 

de abrir o caderno e você tem de implorar porque eles têm o celular nas mãos; os coleguinhas; 

os namoradinhos". Deste modo, podemos perceber que a visão negativada que os educadores 

apresentam sobre seu cotidiano e, em especial, sobre os educandos parte da falta de interesse 

[-17/-0,4] dos educandos nas atividades de aula. Isso é observado, também, por 

EB/1(30)/MAT/41/10/M/1/-3, ao relatar as mudanças dos educandos ao longo dos anos: 
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Eu acho o nível de informação muito grande, mas também há uma falta de 

preparo dele para lidar com essas informações e absorver o que realmente 

interessa e deletar aquelas que não interessam. Eu vejo que o jovem hoje 

perde muito tempo com o desnecessário. Gasta sua energia com o 

desnecessário. 

E aqui entra uma provocação estabelecida por EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/1: "o aluno 

de dez anos atrás é o mesmo aluno de hoje". Ou seja: o olhar do educador em Geografia da 

Escola A parte de uma compreensão crítica de que, desde quando começou a lecionar, não vê 

o interesse em seus educandos. Assim, a compreensão sobre como se ponderar as aulas para a 

juventude, posta pelo século XXI, requer um processo analítico que não busque encontrar 

uma solução simplista, tal qual a crítica sobre as MD pode fornecer. Nossa análise parte, em 

princípio, dos Capítulos 2 e 3, enquanto teoria e, também, dos relatos obtidos a partir do 

cotidiano escolar propiciados pela PP e, por fim, das entrevistas, como 

EA/1(40)/LEI/42/23/F/1 sintetiza ao abrir a lista de motivações do desinteresse dos educandos 

"[...] o celular na mão dele, tem o coleguinha, o namoradinho [...]". 

Assim, encontramos educadores alinhados em dois campos, a saber: (a) os que 

reconhecem seus problemas cotidianos e procuram táticas (CERTEAU, 2014) para solucioná-

las (HELLER, 2016; KOSIK, 1976); e (b) aqueles que reconhecem os problemas cotidianos 

como que causados somente pelas tecnologias. Para além do debate aqui posto e sobre o 

volume informacional e sua transformação em conhecimento, EB/1(16)/CIE/32/10/F/12/-3 

destaca um posicionamento alinhado com a segunda vertente de professores quando, por 

exemplo, em sua argumentação sobre a utilização do celular em sala de aula pelos jovens não 

terem “condições” para seu uso. Para a educadora,  

[Os educandos] não têm muito limite, não tem muita noção. E isso mesmo 

com o celular sendo proibido. Eu proíbo o celular na minha aula. Até falo 

que tem a Lei Estadual 5.222
120

 que proíbe o uso do celular e que não quero 

ver ninguém com celular. E é justamente por isso: acho que eles não têm 

nem condições de estar utilizando na hora da aula, pois se dispersam. Eles 

não têm concentração e noção. Apesar de muitos professores falarem que 

utilizam celular na aula, mas não é o meu caso. Comigo não consigo.  

                                                 
120

  EB/1(16)/CIE/32/10/F cita a Lei nº 5222, de 11 de abril de 2008 para justificar sua prática docente. A 

referida lei, em seu primeiro artigo, de fato, proíbe o uso de telefone celular nas escolas públicas estaduais. 

Contudo, tal lei teve uma nova redação a partir da Lei nº 5.453. de 26 de maio de 2009, que mantém a 

proibição, "salvo com autorização do estabelecimento de ensino, para fins pedagógicos" e amplia a cobertura 

para além dos celulares, inserindo no hall de itens proibidos: walkmans, diskmans, Ipods, MP3, MP4, fones 

de ouvido e/ou bluetooth, game boy, agendas eletrônicas e máquinas fotográficas. Todos estes itens passam, a 

partir da nova redação, a não serem permitidos, também, em todas as dependências da escola voltadas por 

estudos e, de modo ampliado, incluindo os educadores nessa proibição. 
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Esta compreensão foi sentida como alinhada, também, com a fala de alguns 

educadores da Escola C, sendo uma educadora de Sociologia a que puxou esses debates ao 

informar que tinha uma caixa com divisórias para coletar os telefones dos estudantes para que 

eles prestassem atenção durante suas aulas. O educador EB/1(30)/MAT/41/10/M/12, alinhado 

com o primeiro grupo, que reflete sobre as práticas, não vê problemas, mesmo atuando na 

Escola B, onde, a seu ver, existe outra camada de análise: 

Olha, aí entra numa outra questão. A própria direção da escola tem uma 

proibição. Será que essa recusa [...] Será que se a direção permitir, o 

professor iria utilizar? A sociedade, atualmente, tem certo medo por questões 

de vídeo, fotos de professores para colocar em rede social. É complicado por 

conta disso. Acho que muitos professores têm receio por conta disso. [Grifos 

do autor] 

A educadora EB/1(16)/FIL/37/8/F/12, ainda sobre a temática do uso dos celulares, por 

exemplo, diverge do que EB/1(16)/CIE/32/10/F/12/+1 pensa sobre a utilização dos celulares 

na escola e se alinha com EB/1(30)/MAT/41/10/M. Para a educadora de Filosofia da Escola 

B, é um erro o não uso dos celulares. 

Olha, eu não tenho muito uma opinião formada sobre o uso dele. Mas tenho 

uma opinião formada sobre o não uso. Eu acho que um absurdo você proibir 

o aluno. Tem professores aqui que já utilizaram da prática de recolher 

celulares de alunos do Ensino Médio, pois dou aula para Ensino Médio. Eu 

acho inviável. Acho que tinha de ter, não sei [...] Alguma forma de usarem 

para a aula. 

Deste modo, ela se assemelha ao pensamento de EA/2(16/30)/GEO/55/10/M, que 

julga ser "[...] uma briga injusta, desproporcional querer tirar o celular do aluno hoje. Agora, 

tem de ser usado com responsabilidade". A temática da “responsabilidade” é percebida em 

todas as falas, quando se comenta o uso, cabendo destaque que muitos indicam e já 

mencionado aqui neste capítulo: os jovens não sabem como utilizar na sala de aula. Cabe 

destaque, então, nossa observação de campo: também os educadores não têm ideia do como 

fazer. O ponto chave da crítica feita pelo educador em Geografia da Escola A, e que encontra 

similaridade com o que EA/2(16/16)/LIP/42/20/F relata como sendo "perda de tempo", reside 

na não obediência quanto ao uso das MD, mas fornecendo um exemplo de atuação prática em 

sala: 

Já! Já pedi para eles, por exemplo, eu não tinha Internet no celular e queria 

mostrar uma curiosidade e pergunto se tem alguém com Internet e tal. 

Porque é até engraçado: é proibido o celular na sala de aula. É proibido o 

celular [risos] e eu nem sei mais o que falar. É proibido [risos]. 

(EB/1(16)/FIL/37/8/F/12/+1) 
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Retomando o processo analítico, ao considerarmos as impressões dos entrevistados 

sobre sua prática docente e, em conjunto, a visão sobre os educandos, podemos estabelecer 

uma compreensão linear de que eles se dizem como produtores de boas práticas e são 

desmotivados, dentre outras coisas, pelo desinteresse dos jovens para as temáticas que 

lecionam. Estes educandos, portanto, advindos de outra geração, já imersa desde o nascimento 

na cultura digital, tendem a desestabilizar o status quo educacional. 

Tabela 21 - Síntese dos valores gerais absolutos referentes à subcategoria MD por categorias 

Educador 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Interesse MD 23 31 1,4 57,50 74,19 

Outros MD 6 5 0,8 66,67 16,36 

Apoio MD 2 1 0,5 13,34 6,45 

Total 31 37 1,2  100 

Educando 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Compreensão MD 16 -21 -1,3 20,51 40,00 

Participação MD 11 -5 -0,5 33,34 27,50 

Interesse MD 11 -7 -0,6 23,91 27,50 

Apoio MD 1 -3 -3,0 50,00 2,50 

Prática MD 1 -3 -3,0 4,76 2,50 

Total 40 -39 -1,0  100 

Escola 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Apoio MD 26 -16 -0,6 40,00 38,81 

Prática MD 21 -21 -1,0 25,61 31,34 

Compreensão MD 19 7 0,4 28,36 28,36 

Interesse MD 1 3 3,0 16,67 1,49 

Total 67 -27 -0,4  100 

Família 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Participação MD 1 2 2,0 25,00 100 

Total 1 2 2,0  100 

Governo 

Subcategoria Subsubcategoria Frequência DS DSM % Categoria % Subsubcageoria 

Apoio MD 5 -5 -1,0 20,00 50,00 

Interesse MD 4 -9 -2,3 40,00 40,00 

Prática MD 1 -2 -2,0 12,50 10,00 

Total 10 -16 -1,6  100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Ficam duas perguntas a partir dessa reflexão: (a) como lecionar para estes jovens; e (b) 

como deve ser a escola para esta juventude? Conforme vimos no capítulo anterior, os 

educandos advêm de um cotidiano fragilizado quanto às condições socioeconômicas e não 

recebem o espaço para serem protagonistas do processo educativo, em especial por uma 

escola sem diálogo e sem compartilhamento de saberes. Por isso, a tendência, conforme a 

pesquisa ressalta, de encontrarmos o que foi apresentado por alguns educadores neste 

capítulo: jovens dispersos/agitados que estão perdidos no volume informacional e, ainda, sem 

saber como discernir entre os dados que recebem para, assim, exercer a sua atividade crítica e 

construir conhecimento.  

Somado a isso, ainda, encontramos educadores que, apesar da idade e geração mais 

próxima dos jovens, tendem a mencionar, ao longo de suas falas, a carência dos educandos 

como que um problema advindo somente deles. Mais: educadores que, em 2018, insistem em 

proibir celulares como forma de garantir um momento reflexivo sem considerar, portanto, 

outras variáveis de distração que possam ocorrer. 

Da pergunta posta sobre como educar e como pensar a educação no século XXI, 

portanto, percebemos uma resposta implícita na própria visão dos educadores: mesmo que 

tenham uma visão negativa do processo posto em seu cotidiano, EA/1(40)/LEI/42/23/F/18/+3 

demonstra o interesse [3/3] dos educandos pela utilização das MD e, com isso, abre os 

caminhos para a análise da subsubcategoria MD a partir de nossas bases teóricas, que é 

corroborada pela Tabela 21. 

A utilização, destarte, requer um espaço físico equipado e, também, a formação dos 

educadores e, ainda, a existência dos educandos. Posta esta premissa, a prática [-38/-0,5] da 

escola [-60/-0,3], encarada enquanto síntese de seu cotidiano, quando associada com o apoio 

[-21/-0,3], confirma as falas relatadas pelos educadores quanto à falta de assessoria em suas 

práticas e é reforçada, ainda, pela ausência de profissional responsável por esta função na 

Escola C. 

A existência de uma gestão que contemple o exercício cotidiano de uma prática 

docente reflexiva e que utilize das MD requer, a partir dos relatos dos educadores, posição 

preponderante em sua atuação. Dentre as falas, EA/1(16)/HIS/33/1/F/16/-3 sinaliza que, em 

muitas ocasiões, a preocupação da gestão fica em cobranças quanto ao comportamento. 

E às vezes a cobrança fica muito na questão de comportamento, de disciplina 

e quando vem a cobrança da parte pedagógica, a gente não tem tempo. [...] 

Eu estou percebendo em todas as escolas que a parte pedagógica tá focando 

na questão da disciplina, tentando disciplinar aluno; tentando auxiliar o 

professor na questão da disciplina do que propriamente ajudando o professor 
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a desenvolver um trabalho bacana. Não têm profissionais, tirando a direção 

que foca mais o pedagógico. Já vi direção avisando a professor que vai 

adverti-lo porque a nota dele não entrou no ‘Conexão’
121

. Assim, o que isso 

influencia na prática dele? Nada! Assim, eu vejo mais. Tem direção, gestão, 

coordenação controlando o trabalho do professor de forma a advertir a 

possíveis erros, do que auxiliando e dando suporte para que ele possa 

desenvolver uma prática mais adequada e mais positiva. 

Buscando compreender essa situação, EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/16 projeta que as 

direções "não estão capacitadas para se envolver com as novas tecnologias". Como apresenta 

sua argumentação, 

[...] como vou cobrar uma coisa que eu não sei? Acho que é basicamente 

isso. Não vou dizer que existe um tradicionalismo ou má vontade, não é por 

aí não. Acho que é uma questão de formação sim. Porque tudo chega... tem 

de ter formação. As inovações chegam... E... vai ficar somente a cargo do 

profissional parar o curso e o tempo para se formar? Então, se já houvesse 

uma estrutura que já oferecesse isso, seria mais fácil. 

A educadora EA/2(16/16)/LIP/42/20/F/16, quando comparando as escolas nas quais 

trabalha, confirma as observações feitas por EA/2(16/30)/GEO/55/10/M/16 e amplia a 

compreensão ao propor que, quando a gestão quer ajudar, o faz. 

Porque quando é prioridade você vê que eles fazem... você tem recursos para 

determinado fazer na escola. A tecnologia não seria prioridade. Isso eu 

percebo. É importante? Elas têm consciência da importância? Sim, mas não 

é prioridade. “Nós vamos fazer, mas quando for possível”. 

Ou seja, novamente ocorre o alinhamento ao que os PCN (BRASIL, 1998) sintetizam 

na afirmação de que "[...] a escola deve possibilitar e incentivar que os alunos usem seus 

conhecimentos sobre tecnologia para apresentar trabalhos escritos das diferentes áreas", como 

já assinalado no Capítulo 2. 

Cabendo à escola, sob as vestes da gestão, o papel de atuar na assessoria aos 

educadores, recai ao governo, em igual responsabilidade, a atuação na promoção de formação 

adequada aos profissionais de educação e o investimento para a promoção de um ensino que 

valorize a reflexão crítica e o desenvolvimento tecnológico. A educadora 

EA/2(16/16)/CIE/33/14/F/16 sintetiza essa compreensão ao afirmar que, 

Eu acho que seria muito importante, primeiro, propiciar um ambiente 

adequado para que as mídias fossem utilizadas e não dessem tanto trabalho 

quanto dão hoje para pegar um datashow. As vezes você tem um 

equipamento para a escola inteira e você tem a vontade de utilizar, mas o 

                                                 
121

  Portal de lançamento de notas. 
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colega solicitou primeiro. Então, isso precisava ser mais expandido no 

ambiente escolar no referente aos materiais que a escola possui. Além disso, 

formação mesmo. Incentivo ao grupo, reuniões pedagógicas para tratar de 

discussões entre os professores. Por que, os professores acabam que se 

encontram, isso nas duas escolas, em conselho de classe que é tão corrido 

sobre alunos que a gente não revê nossa prática em conjunto. E eu acho que 

isso seria muito importante para falarmos de nós, também. Das dificuldades, 

do que deu certo, do que deu errado [...] seria muito importante uma reunião 

para poder compartilhar isso com os colegas, as boas ideias [...] os fracassos, 

também. Mas isso, também, não acontece. 

Como exemplo prático da reflexão advinda dos educadores da Escola A sobre a 

ausência de suporte da gestão pedagógica, a Escola B oferece a oportunidade de um olhar 

mais complexo sobre a perspectiva dos educadores citados. Tal afirmação se apresenta por, ao 

considerarmos o cotidiano da Escola B divergente do da Escola A, poder refinar nosso olhar 

sobre como a gestão promove impactos na prática docente. A educadora 

EB/1(16)/FIL/37/8/F/16, em consonância às críticas apontadas sobre a organização dos 

equipamentos, como a TV fixada no auditório, sinaliza que a Coordenação Pedagógica, 

[...] dá todo o suporte para agente para datas, palestra e calendário e essa 

coisa toda. Agora, com relação à mídia. [...] Qual a importância deles nesse 

processo? Não sei se depende deles, não, né? Por que para se utilizar a mídia 

depende de recursos, de objetos, de material físico. Para isso tem de se já ter 

na escola para ser usado. 

Como EB/1(30)MAT/27/3/F/16/-1 projeta, e já foi assinalado aqui em outras falas 

genéricas sobre a atuação da gestão, a Escola B fica no meio do caminho. “Não se impõe. Não 

se propõem. Pedem, né? Vamos fazer alguma coisa diferente com os alunos. Mas também não 

dizem o que”. A não ação da gestão, como os educadores da Escola B vivenciam na prática 

observada e que os educadores da Escola A projetam enquanto possibilidade, pode levar ao 

abandono de espaços e equipamentos, como a sala de informática das três escolas observadas 

(apesar da tentativa de revitalização da Escola C). 

O apoio, portanto, a ser ofertado pela escola e pela gestão, conforme o olhar dos 

educadores, em síntese, é pensado a partir de reuniões regulares sobre os acertos e erros do 

processo, como já mencionado na fala de EA/2(16/16)/CIE/33/14/F/16. Alinhado a isso, 

EB/1(30)MAT/27/3/F/16 e EB/1(30)/MAT/41/10/M/16 indicam a necessidade da 

coordenação atuar em conjunto com os educadores para evitar a sensação relatada pelo 

educador em Matemática de que se sente sozinho em sua prática docente. Como uma das 

razões, o mesmo educador reflete sobre essa ausência como sendo causada pelo quadro de 

funcionários não ser suficiente e, ainda, a ausência de coordenadores por áreas acadêmicas. 
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Eu vejo dessa forma, pois já trabalhei numa escola em que era assim. Então, 

toda semana tinha uma reunião pedagógica. Toda semana tinha uma reunião 

de área. É diferente. Ali na reunião você discute problemas do professor e do 

aluno, mas voltado para a disciplina e aquilo que se está trabalhando. 

(EB/1(30)/MAT/41/10/M/16) 

E quando indagado sobre se ele se encontrava com os colegas de área na Escola B, a 

resposta encontrou o que os educadores da Escola A assinalaram: somente nos conselhos de 

classe. 

Dessa forma, ao considerarmos o exposto na Tabela 20 e o debatido até o momento, 

percebemos uma angústia na fala dos entrevistados que se sustenta na ausência de suporte por 

parte do governo, da escola, dos educandos e da família. Talvez, por essa compreensão, os 

indicadores tenham sido negativos sobre os demais agentes educativos e positivos sobre si. A todo 

momento, as falas buscavam se resguardar no processo dialógico das entrevistas. Os educadores, 

portanto, procuraram resguardar sua profissão e suas práticas de modo a garantir que pudessem 

ser bem vistos ou amenizar possíveis críticas. Contudo, não era esse o objetivo da pesquisa. 

Como relatado na Introdução, a busca desta dissertação é da compreensão das 

transformações que ocorrem nas escolas e, em paralelo, de traçar um olhar sobre como está 

sendo a prática docente na utilização das MD em consonância com a reflexão crítica nesse 

processo. Portanto, ao compreendermos as fragilidades do cotidiano escolar e o olhar dos 

educadores pela sua perspectiva crítica, a Tabela 21 nos sinaliza as potencialidades do que 

pode vir a ser a educação no século XXI. 

Assim sendo, ressaltamos que a categoria educador [37/1,2] mantém sua posição 

positiva, mas é superada estatisticamente pela família [2/2]. Apesar da baixa Frequência 

obtida por esta, o fato de ela despontar em viés positivo não permite compreender o otimismo 

dado às MD sobre o quanto que pode ser feito a partir de sua utilização, tal qual a Tabela 22 

sintetiza. 

Como se observa, o DSM da categoria educador triplica de valor, mas os demais 

valores se mantêm na mesma ordem, salvo a categoria família. Isso permite inferir que, apesar 

da entrada das MD, não há a ingenuidade por parte dos educadores, como se supunha, sobre a 

solução dos problemas de seus cotidianos a partir de uma simples aquisição de equipamentos. 

O elixir de Ferrabrás, portanto, não está na pauta dos educadores entrevistados e, pela PP, 

nem na prática cotidiana posta nas escolas. 
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Tabela 22 - Síntese dos valores gerais da pesquisa com as respostas sobre a utilização das MD em referência à F, 

ao DS e ao DSM por categoria 

Categoria Frequência DS DSM % 

Geral 

Educador 308 115 0,4 39,60 

Escola 222 -60 -0,3 28,53 

Educando 181 -167 -0,9 23,26 

Governo 45 -86 -1,9 5,78 

Família 22 -23 -1,0 2,83 

Total 778 -221 -0,3 100 

Respostas sobre MD 

Educador 31 37 1,2 20,81 

Escola 67 -27 -0,4 44,97 

Educando 40 -39 -1,0 26,84 

Governo 10 -16 -1,6 6,71 

Família 1 2 2,0 0,67 

Total 149 -43 -0,3 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Considerações parciais do capítulo 

Este capítulo procurava aprofundar o olhar sobre os cotidianos escolares pela 

perspectiva da reflexão crítica e da utilização das MD na prática docente. Dessa forma, 

podemos indicar que existem práticas que buscam a reflexão dos educandos quanto à crítica, 

mas que ficam esparsas na convergência com as MD. Sobressaem, a partir da PP, os usos das 

MD enquanto acessórios ou mesmo distrações por parte dos educadores em seu cotidiano. 

Ressaltamos, ainda, que os educandos são vistos como indivíduos perdidos no mar 

informacional e, com isso, tendem a se dispersar das atividades nas aulas. 

Em conjunto a esta compreensão, classificamos as práticas docentes em dois grupos 

em destaque: em uma mão, (a) aqueles que utilizam as mídias e buscam exercer uma 

educação crítica e, noutra mão, (b) os que as utilizam de maneira acrítica ou que se recusam a 

utilizá-las. A partir disso, buscamos sintetizar as relações das categorias e das subcategorias 

com o objetivo de perceber as práticas que se estabelecem com o uso de mídias digitais e, por 

fim, de modo crítico no cotidiano escolar. A relação entre teoria e prática, ou seja, seu 

alinhamento com a práxis freireana, também foi utilizada, a partir da diferenciação do perfil 

dos educadores com base nos cinco tipos apontados por José Manuel Moran (2012, p. 19-20), 

somados a um sexto tipo apresentado por Mário Sérgio Cortella e Gilberto Dimenstein 

(2015), dando um sentido relacionado com o viés das respostas obtidas. Em linhas gerais, 
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segundo Moran (2012, p. 19-20), temos cinco tipos de professores, a saber: (a) professores 

monocórdios, que “[...] sempre dão aulas do mesmo jeito [...] [e que] filtram tudo em 

perspectivas dualistas, [...] estereotipadas”; (b) professores mosaicos, que “[...] atiram em 

todas as direções. Misturam sem critérios autores, tendências, ideias”; (c) professores 

papagaios, que “[...] leem e repetem o que leem, empobrecendo e simplificando o sentido, 

encurtando seu alcance”; (d) professores receitas que “reproduz[em] modelos, receitas, 

esquemas. [...] Precisa[m] delas para sentir[em]-se seguro[s] ao ensinar”; e (e) professores 

desesperançadores, que “[...] só veem o negativo: no conteúdo, nos alunos, nas condições de 

trabalho, na vida”. Ampliando sua visão, elencamos o sexto tipo a partir de Cortella e 

Dimenstein (2015, p. 19): o (f) professor curador, aquele que “[...] tem que cuidar para 

repartir, alguém que precisa proteger e elevar para tornar disponível, para as pessoas que ali 

estão, seja o conhecimento na escola, seja a informação em relação ao mundo digital”. 

Ao cruzarmos os tipos de educadores apresentados por Moran (2012) em conjunto 

com Cortela e Dimenstein (2015), percebemos que inexistem educadores de um único tipo. 

Mas, na nossa pesquisa, não foram encontrados aqueles que pertencessem ao tipo 

“monocórdios” nos cotidianos das duas escolas e inferimos que a razão é a pluralidade de 

situações que são postas durante as aulas. Em compensação, identificamos os "mosaicos" 

como sendo aqueles que utilizam das MD sem a devida reflexão e que, por isso, tendem a 

naturalizar estruturas de poder sem a reflexão crítica sobre o processo. Desse modo, muitos se 

encaixariam enquanto “mosaicos”, em especial os educadores da Escola A. Quando pensamos 

na Escola B, a maioria se encaixaria no que Cortella e Dimenstein (2015) denominaram de 

"curadores", visto que procuravam ampliar o alcance de suas práticas trazendo da utilização 

das MD como aliadas no processo de ensino-aprendizagem. Ainda neste grupo, cabe ressaltar 

o trabalho de EA/2(16/16)/LIP/42/20/F que, no cotidiano da Escola A, destoa na utilização 

das MD. 

Optamos, a partir dos dados coletados pela AC, a priori, pela divisão inicial de Moran 

(2012) por observarmos os aspectos negativos elencados na prática docente e, a posteriori, 

debater sobre o enquadramento fechado de educadores e suas práticas em grupos pré-

determinados sem chance de reflexão sobre. Por isso, nesta pesquisa, lançamos mão da 

categoria “curador” (CORTELLA; DIMENSTEIN, 2015) como forma a contrabalancear os 

pesos e potencializar o processo de análise da prática docente na contemporaneidade. 

Assim, os educadores podem se inteirar e buscar a utilização das MD em suas práticas 

mas, sem o apoio da gestão pedagógica nas escolas e, por último, do governo, tendem a 

ficarem desmotivados e, por conseguinte, reduzirem seu empenho profissional dentro das 
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salas de aula. Portanto, ao cruzarmos as análises realizadas até aqui, podemos perceber que os 

costumes e comportamentos no cotidiano escolar vem se alterando na mesma velocidade em 

que se altera a sociedade. Os jovens educandos de hoje diferem daqueles que estiveram nas 

salas dos primeiros dias dos educadores e, em conjunto, muitos dos educadores se 

apresentaram como os mesmos de antes, só que sem a motivação e a crença na melhora de sua 

profissão. Assim sendo, a precarização da profissão docente reforça as diferenciações 

socioeconômicas e não alcança os objetivos políticos postos nos documentos que regem a 

educação brasileira. 

  



CAPÍTULO 7 – “INVADIR, PILHAR, TOMAR O QUE É NOSSO”
122

: 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Busquei, em minha pesquisa, atendendo ao meu Objetivo Geral (OG), compreender as 

mudanças nos costumes e comportamentos no cotidiano escolar, a partir da inserção das 

mídias digitais, com foco no paradigma da escola do século XXI, em especial no que se 

refere à formação para a reflexão crítica do educando. Dessa forma, o interesse residia, 

como apresentado na Introdução do presente trabalho, em entender como o pensamento 

crítico pode se vincular à prática existente e, em especial, no uso das mídias digitais. 

Assim, ao considerarmos a Hipótese (H) proposta de que as escolas contemporâneas 

não atendem ao paradigma da escola do século XXI (BANNELL, DUARTE et al, 2016; 

SOARES, I., 2000), por que não fornecem elementos de cooperação, de interação e de 

formação para o uso e a leitura crítica das mídias digitais, percebemos que ela se sustenta, 

conforme apresentado no Capítulo 4, tendo em vista: (1) o cotidiano escolar fragilizado, 

presenciado pelo pesquisador em campo, especialmente nas Escolas A e C; (2) a inclinação 

negativa sobre o educando resumida na Tabela 4 em todas as UE; (3) a falta de 

diálogo/cooperação entre os membros da comunidade escolar sobre questões pedagógicas, 

dando ênfase às Escolas A e C; (4) a falta de interesse/preparo/estrutura para a utilização das 

mídias digitais no cotidiano escolar; e (5) a não aplicabilidade da reflexão na prática docente 

dos educadores, em especial nas Escolas A e C. 

Dessa forma, compreendendo que as escolas não atendem ao paradigma do século 

XXI, procuramos observar os elementos que nos permitissem considerar os objetivos desta 

pesquisa. Ao sintetizarmos o debate feito sobre o OE1, que buscava analisar as 

potencialidades e as limitações da utilização das mídias digitais propostas pela LDB, 

pelas DCN, pelos DCN e pela BNCC nas práticas dos educadores, abrimos uma brecha 

para o diálogo proposto por Freire (2011). O diálogo, ou a comunicação dialógica, neste 

sentido, é base da proposta educacional freiriana e nossa compreensão de uma Educação 

Crítica para as Mídias eficaz: sem a percepção das naturalizações advindas dos múltiplos 

cotidianos – vinculados a interpretações hegemônicas da obrigação do uso de tecnologias - e 

suas inter-relação entre reflexão e prática, não poderíamos elaborar uma análise crítica da 

inserção tecnológica nas escolas enquanto propósitos de uma escola do século XXI. 

                                                 
122

 A utilização do trecho da música “Rádio Pirata”, composta por Luiz Schiavon e Paulo Ricardo, apresenta-se 

pelo viés de tomarmos posse das mídias digitais disponíveis e transformar a realidade posta como imutável. 
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Ao discutirmos sobre a naturalização de um discurso no senso comum quanto à 

necessidade da escola da rede pública receber tecnologias para sua melhoria, percebemos que 

é através da prática docente reflexiva, crítica e dialógica que romperemos com a ideia de um 

saber que desconsidere os cotidianos dos educandos. Em síntese, podemos nos assumir 

enquanto pesquisadores e cidadãos engajados nas disputas hegemônicas do mundo através do 

debate constante a partir de nossa compreensão econômico-social e pela inserção críticas das 

mídias digitais na Educação – de modo político, como já sinalizaram Freire e Guimarães 

(2011) – para impedirmos a apatia e/ou desinteresse aos educandos, por considerá-los sujeitos 

na escola. 

Quando falando dos outros, os educadores entrevistados exerceram, enquanto coletivo, 

uma crítica que os coloca como aqueles que sofrem no cotidiano escolar. Contudo, a partir de 

uma leitura freiriana, tal compreensão não encontra ressonância por não existir a figura de um 

educador em si mesmo. Qual seria, então, a possibilidade de encontrar forma de refletir sobre 

a prática docente dentre tantas possíveis? 

Ao buscar solucionar esta questão, então, o Capítulo 3 teve como base compreender 

as possibilidades da Educação Crítica para as Mídias no cotidiano escolar para uma 

formação crítica (OE2). Assim, como Thurler (2018, p. 26) ressalta, procuramos olhar o 

"processo comunicacional" de modo realista, sem perder a esperança (MORAN, 2012, p. 14). 

Estas interpretações, então, ressaltam a pluralidade de ações possíveis, como Ismar Soares 

(2014, p. 17) ressalta sobre a educação midiática. Contudo, temos como norte o projeto 

educativo que pense a utilização de mídias digitais por, conforme já explicado na Introdução e 

no Capítulo 3, promover a reflexão crítica. 

De tal modo, a partir de nosso local de interconexão entre a Mídia e o Cotidiano, 

compreendemos a aplicação das ideias freirianas na proposição de um diálogo pedagógico 

que vise construir outra possibilidade de interpretação da realidade, de maneira menos 

submissa e mais propositiva, garantindo uma disputa efetiva pelos lugares privilegiados na 

sociedade contemporânea para sua suplantação. 

Ao longo dos Capítulos, percebemos, então, a potencialidade do uso das mídias 

digitais, desde que se reconheçam os artifícios da inserção irrefletida que delas se faz 

cotidianamente nas escolas, tanto por parte das ações do “Governo” quanto das ações isoladas 

dos profissionais em Educação. A partir disso, é compreendida a urgência da Educação 

Crítica para as Mídias, discutida no Capítulo 3, para a formação dos educandos dentro das 

escolas – tendo que ser esse o papel a ser desempenhado politicamente por ela  - e 

fundamentado no Capítulo 2.  
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Considerando os debates teóricos apresentados, portanto, faltava a materialidade da 

representação da prática cotidiana executada pelos educadores nos cotidianos escolares. Para 

tal, foram realizadas dez entrevistas semiestruturadas realizadas com educadores da Rede 

Estadual do Rio de Janeiro, pertencentes a uma escola no município de São João de Meriti e 

duas escolas no município de Campos. Desta forma, se intercruzaram, neste texto, as 

experiências cotidianas advindas da PP com a representação deste mesmo cotidiano 

evidenciado pelos educadores através da AC. As ferramentas de pesquisas e as formas de sua 

utilização foram apresentadas no Capítulo 4.  

Ao tratarmos os dados obtidos pela AC das dez entrevistas realizadas e pela PP dos 

cotidianos escolares, após a validação da Hipótese (H) de pesquisa, procuramos avaliar como 

as práticas que se preocupam com a reflexão crítica a partir do uso das mídias digitais se 

inserem no cotidiano escolar (OE3); entender e classificar quais são as práticas dos 

educadores com uso de mídias digitais a partir de sua experiência no cotidiano escolar, 

em especial as que promovem a reflexão crítica dos alunos (OE4); e relacionar a prática 

dos educadores no cotidiano escolar, no que se refere à utilização das mídias digitais, 

com a gestão pedagógica (OE5).  

Tais OE foram elucidados ao longo do Capítulo 6 e, como resultado, podemos indicar 

que existem práticas que buscam a reflexão dos educandos quanto à crítica, mas que ficam 

esparsas na convergência com as MD. Sobressaem, a partir da PP, os usos das MD enquanto 

acessórios ou mesmo distrações por parte dos educadores em seu cotidiano. Ressaltamos, 

ainda, que os educandos são vistos pelos educadores como indivíduos dispersos nas 

atividades dentro da sala de aula por conta de estarem perdidos no mar informacional. 

Em conjunto a esta compreensão, classificamos as práticas docentes em dois grupos 

em destaque: em uma mão, (a) aqueles que utilizam as mídias e buscam exercer uma 

educação crítica e, noutra mão, (b) os que as utilizam de maneira acrítica ou que se recusam a 

utilizá-las. A partir disso, buscamos sintetizar as relações das categorias e das subcategorias 

buscando perceber as práticas que se estabelecem com o uso de mídias digitais e, por fim, de 

modo crítico no cotidiano escolar. Ao considerarmos a relação entre a gestão pedagógica e a 

prática docente ficou sinalizada a importância da atuação dos diretores e dos setores 

pedagógicos das UE como uma possibilidade, já que, como EB/1(16)/CIE/32/10/F/16 

sinaliza: “se [na Escola B] não ajuda, também não atrapalha”.  

Então, neste momento, ao debatermos sobre os resultados apresentados nos Capítulo 5 

e 6, reiteramos que não foi nossa intenção qualificar ou desqualificar as práticas docentes 

apresentadas pelos respondentes ou mesmo as que ocorram para além do corpus da presente 
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pesquisa. Buscamos, tão somente, perceber até que ponto os educadores entendem os limites a 

que se propõe a utilização das MD em suas práticas, quando estas apresentam o sentido de 

ferramentas sem a reflexão crítica nas escolas, apoiando-nos, portanto, em Sodré (2012a). 

Pensamos que, muitas vezes, a categoria educador descreve uma realidade como 

negativa por desconhecer ou por não perceber a relevância da utilização de tais instrumentos 

com um viés crítico – e, claro, seu afastamento do pensamento freiriano que guia esta 

pesquisa. Por outro lado, é evidente que a “culpa” pela não utilização crítica, ou mesmo a 

simples utilização sem profundidade, não deve recair somente sobre o profissional. Tanto o é 

que, mesmo não tendo alcançado uma Frequência elevada, a categoria governo foi aquela com 

o maior DSM em todos os níveis de análise, demonstrando o peso da falta de uma política 

pública que de fato propicie uma melhor formação profissional, condição salarial e estrutura 

de trabalho. 

[...] a gente não tem apoio do Estado, apoio de ninguém. Eu trabalho hoje 

com aquilo que tenho, posso e está disponível no momento. Disponível no 

momento eu tenho o livro, o quadro e o caderno, a caneta e o que eu falo 

com os alunos, infelizmente. Não mudou nada no sentido prático. Eu gosto 

muito das questões práticas. Aquilo que é muito falado não [...] Tem de 

fazer. (EB/1(30)/MAT/41/10/M/14/+1) 

Como indicado por algumas respostas, o aparato legal, no que se refere ao uso e à 

formação docente, fica a desejar, indicando uma desconexão entre a lei escrita e o cotidiano 

escolar posto em prática aos educadores. Destarte, consideramos que o educador não é capaz 

de perceber os limites propostos pelo uso crítico das mídias digitais na sua prática docente por 

ter ocorrido alguma falha em seu processo formativo e, também, pela inexistência de estrutura 

básica para tal. Este profissional não é formado para considerar a disputa de poder que ocorre 

na era da informação e o afirmo, também, por conta de minha formação enquanto 

profissional. 

Assim, como é expresso no Capítulo 6, os educadores podem se inteirar e buscar a 

utilização das MD em suas práticas, mas sem o apoio da gestão pedagógica nas escolas e, por 

último, do governo, tendem a ficarem desmotivados e, por conseguinte, reduzirem seu 

empenho profissional dentro das salas de aula. Portanto, ao cruzarmos as análises realizadas 

até aqui, podemos perceber que os costumes e comportamentos no cotidiano escolar, 

conforme indicamos como sendo nosso OG, vêm se alterando na mesma velocidade em que 

se altera a sociedade. Os jovens educandos de hoje diferem daqueles que estiveram nas salas 

dos primeiros dias dos educadores e, em conjunto, muitos dos educadores se apresentaram 

como os mesmos de antes, só que sem a motivação e a crença na melhora de sua profissão. 
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Assim sendo, a precarização da profissão docente reforça as diferenciações socioeconômicas 

e não alcança os objetivos políticos postos nos documentos que regem a educação brasileira. 

Esta consideração se alicerça, também, a partir de minha experiência pessoal.  Cursei 

uma licenciatura entre os anos de 2007 e 2011. Por ter sido formado já no século XXI, posso 

sinalizar que inexistiu a preocupação pedagógica das disciplinas ministradas por pedagogos 

no referente às MD e, do lado de historiadores, inexistiu a preocupação pedagógica para 

efetivar a transposição didática. Se tal situação se fez presente em minha formação, 

contemporânea à pesquisa, não é de se surpreender que educadores atuantes há mais tempo 

tenham tamanha dificuldade com essa nova dinâmica social que se apresenta e atende ao 

Objetivo Geral (OG) da pesquisa: compreender que realmente ocorreu uma mudança de 

costumes e comportamentos no cotidiano escolar.  

É, neste sentido, portanto, que estou a avaliar a prática docente de companheiros de 

magistério. Busquei e busco, desse modo, entender quais são as dimensões valorativas dos 

educadores nas escolas da Rede Estadual do Rio de Janeiro, investigados no que se refere às 

MD e, percebendo a utilização ou não delas, indicar possibilidades de atuação profissional 

para construir novos caminhos dentro do magistério, no que se refere à atuação crítica e 

formação de cidadãos. 

Não são as mídias digitais o monstro a ser combatido 

Quanto mais avançadas as tecnologias, mais a educação precisa de pessoas 

humanas, evoluídas, competentes, éticas. (MORAN, 2012, p. 167) 

As três escolas pesquisadas estão inseridas em um fluxo constante e de aumento 

exponencial de informações postas à disposição da sociedade. Deste modo, é perceptível o 

predomínio de educadores que, embora sinalizem sua preocupação com a reflexão crítica, não 

o fazem quando suas práticas se vinculam às MD ou, ainda, não o fazem quando sua prática 

docente cotidiana silencia a prática com MD e a reflexão em conjunto com educandos em um 

processo dialógico. 

Vivenciando o cotidiano dos educadores nas escolas que acompanhei, acreditamos que 

destacar as possibilidades práticas a partir da Educação Crítica para as Mídias não reduz a 

importância do relatado pelos respondentes, mas, tão somente, ressalta a potencialidade que a 

utilização crítica das Mídias Digitais pode propiciar à prática docente – se, a prática regular já 

tiver rompido com as formas tradicionais e bancárias de ensino.  

Salientamos, então, que não é a visão parcial de cada escola que fornece elementos 

para análise, visto que cada realidade escolar traz elementos diferentes às possíveis 
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interpretações de causas e efeitos da utilização das MD. Assim, a partir do cruzamento dos 

três cotidianos escolares apresentados na pesquisa, ressaltamos que três pontos se mostram 

como de maior peso nesse processo: (1) a formação do educador; (2) a realidade em que está 

situada a escola; e (3) o apoio recebido da escola e do governo. Afirmamos tais pontos como 

preponderantes em virtude de que, quando não tendo a base teórica para sua prática, muitos 

educadores apresentam-se inseguros ou mascaram suas práticas com respostas que destoam 

do observado no dia a dia escolar – sintetizadas no binarismo “promovo a crítica, mas não 

tenho exemplo para dar”.  

Ainda sobre estes pontos, foi percebida a diferença do corpo discente das escolas a 

partir da região/origem do mesmo. Nas Escolas A e C, por exemplo, a maioria dos educandos 

apresentou falta de apoio familiar e rendimentos financeiros baixos; enquanto que, na Escola 

B, os educandos apresentaram outra realidade no que concerne ao ambiente familiar e renda 

das famílias. Essa diferenciação permite, portanto, perceber que, mesmo de origens díspares, 

há o mesmo padrão de comentários por parte dos educadores: (a) eles estão perdidos quanto 

ao uso das tecnologias; (b) eles recebem/consomem um amplo fluxo informacional; (c) eles 

têm desinteresse. Finalizando os pontos levantados, a falta de apoio ou incentivo para 

utilização das MD apontada pelos educadores sintetiza o abandono que sentem sobre suas 

práticas docentes: (1) sem um processo de discussão amplo sobre os rumos que se planejam 

para a educação na contemporaneidade; (2) sem um investimento efetivo em equipamentos 

para ampliar as possibilidades da prática docente; e (3) sem um acompanhamento pedagógico 

adequado para contribuir com o avanço de sua atuação profissional. 

Os modelos apresentados para exercício de uma Educação Crítica para as Mídias, 

portanto, têm correlação para os propósitos da pesquisa, quando permitem avaliar a forma 

pela qual a prática docente se vincula à utilização das Mídias Digitais. É a partir da 

verificação desta compreensão que podemos realizar as inferências que apontamos no 

Capítulo 3, sintetizadas na ideia de uma prática libertadora e engajada na potencialidade da 

palavra/prática. 

Partindo da compreensão teórica sobre a interface entre os campos da Educação e da 

Comunicação, percebemos a importância e a urgência de uma formação crítica para o uso das 

MD. Das três escolas investigadas, foi a Escola B que obteve uma prática docente mais 

positiva. Esta foi seguida pela Escola A e, depois, pela Escola C, cujo cotidianos estão mais 

precarizados pelas questões apresentadas no Capítulo 5. 

Ao iniciar minha jornada no mestrado que aqui concluo, parti de pressupostos, a partir 

de vivência pessoal, de que as três escolas apresentariam o mesmo indicador sobre a reflexão 
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crítica dos educandos. Evidentemente, minha visão partia de um preconceito calcado no meu 

cotidiano escolar – em uma pseudoconcreticidade, como me sinaliza Kosik (1976) – na 

Escola A e de meus tempos de estágio. Considerava, também, que a Escola A tenderia a ter os 

piores resultados, quando comparados com as demais escolas, pela precariedade da estrutura 

física e das verbas recebidas do governo.  

Ressaltamos, outrossim, que o cenário apresentado pela Escola A é, de fato, inferior às 

demais. Contudo, ressaltando a influência da categoria governo e da categoria educando no 

processo, já citados anteriormente, foi perceptível que a prática docente pode propiciar uma 

formação mais crítica, mesmo quando sem as MD. O que pudemos perceber – e aqui reside a 

importância de uma pesquisa, ou seja, permitir a mudança na percepção de mundo (algo que 

Paulo Freire diz reiteradamente em seus escritos) – é que os educadores não reduzem sua 

prática docente ao desestímulo do governo em sua atuação. Porém, independente da escola, 

demonstram um preconceito sobre os educandos que depende mais de fatores intrínsecos a 

eles do que de elementos do cotidiano escolar.  

Contudo, este não é o ponto central da pesquisa. Procuramos, portanto, compreender, 

nesta prática desmotivada e sem um sentido político, como as MD se inserem no cotidiano 

escolar. O uso irrefletido, como era de se esperar, apresenta-se como uma realidade das 

escolas por uma naturalização da utilização das mídias no dia a dia e, também, por conta da 

falta de formação desse educador do século XXI. Entretanto, cabe destaque a educadores que, 

mesmo sem os recursos para utilizar das MD, refletem sobre seus cotidianos e procuram 

fomentar e fortalecer o desenvolvimento de cidadãos críticos. 

A utopia que nos move ao horizonte 

As observações, análises e discussões apresentadas ao longo desta dissertação, levam-

nos à compreensão de que, acreditar que são reduzidas as chances da escola pública em 

cumprir o seu papel por conta da condição socioeconômica de seus educandos é concordar 

com o que Wagner Victer, ex-Secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro (Figura 

5)
123

, pensa sobre a composição do corpo discente de sua rede: lugar de pobres, conforme 

entrevista concedida sobre a paralisação dos caminhoneiros em junho de 2018, em um sentido 

pejorativo acerca dos jovens. Portanto, uma educação que seja para o século XXI precisa 

                                                 
123

 Vale destaque, aqui, ao procurar a entrevista na íntegra disponível no site do jornal O Globo, o trecho em que 

se vincula a escola pública aos pobres foi retirado, mas salvei a postagem feita, na página da SEEDUC no 

Facebook (Figura 5). Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/estado-do-rio-mantem-as-aulas-apesar-

de-apelo-de-diretores-22723416>. Acesso em: 28 dez. 2018. 
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recuperar os textos freireanos para, fundamentada, libertária e autônoma, receber as MD para 

desenvolver uma Educação Crítica para as Mídias que possa prosseguir no projeto de uma 

escola em que todos sejam agentes da transformação social. 

Figura 5 - Trecho da reportagem compartilhada na página da SEEDUC no Facebook 

 

Fonte: Internet. 

É possível! A prática cotidiana dos educadores entrevistados mostra que, mesmo 

diante de todo o descaso, abandono e sucateamento são possíveis meios para construir outra 

escola, outra sociedade, outro país e outra democracia que não reforcem as desigualdades 

sociais de forma naturalizada e derrotista. Há exemplos e vitórias que precisam ser postos à 

luz da reflexão crítica para, no ciclo do compartilhamento de saberes, propiciar uma nova 

geração que compreenda as MD como estruturas narrativas e instrumentos de poder. 

Infelizmente, considerando as dificuldades naturais de uma pesquisa, em especial uma 

que tenha como cerne a observação de uma realidade social, precisamos entender que a 

limitação de tempo de um mestrado impediu um estudo mais próximo do acompanhamento 

das aulas dos educadores. Outrossim, seria possível propor e desenvolver intervenções a partir 

de estudos teóricos e experiência prática – que permitiriam à Pesquisa Participante se tornar 

uma Pesquisa-Ação, como proposta por Thiollent (2009). Ainda assim, devemos destacar que 

alguns educadores se mostraram disponíveis às conversas e, ainda, à utilização das mídias 

digitais em suas aulas em um momento pós-entrevistas. Por isso, acreditamos ser um caminho 

a seguir para outras pesquisas a serem realizadas na sequência destes estudos: (1) como 

utilizar as MD, a partir dos conteúdos por disciplinas, para romper o que 

EB/1(30)MAT/27/3/F sintetiza como sendo a lógica do “ensina como aprende”?; (2) qual 
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seria o papel da escola no trânsito/consumo informacional, fundado nos algoritmos, que temos 

atualmente?; (3) como manter a coesão social enquanto um projeto político que permita o 

diálogo e os debates em uma sociedade tão polarizada e que vive a segregação dos diferentes 

através das bolhas? 

As respostas podem ser encontradas, destarte, nas práticas dos educadores 

entrevistados. Por exemplo, a reflexão sobre a utilização das MD na prática docente cotidiana 

é expressa por EB/1(16)/FIL/37/8/F em sua essência: não é imprescindível, como se faz crer 

pelos discursos modernizadores, mas o acesso a elas ajuda o processo. De igual modo, ao 

relatar sua trajetória enquanto docente, a educadora de Filosofia demonstrou sua preocupação 

com a crítica quanto à Mídia quando lecionava uma disciplina para esse fim em um curso de 

formação de professores.  

Associados a práxis da educadora EB/1(16)/FIL/37/8/F com a proposta da pesquisa, 

encontramos elementos pontuais em diversas falas: o afeto, apresentado pelos relatos de 

EA/2(16/40)/LIP/51/32/F, ao tratar da utilização das MD para construção de memórias do 

processo educacional; pela observação cotidiana apresentada por EA/1(40)/LEI/42/23/F, 

quando uma de suas turmas, já durante a proposição de um trabalho, começou a avançar nas 

pesquisas navegando pelo ciberespaço e, com isso, ampliando as potencialidades de ação; 

pela compreensão desta mesma potencialidade advinda do educador EB/1(30)/MAT/41/10/M, 

que reconheceu a necessidade de se inserir as MD no cotidiano escolar para uma prática que 

se aproximasse dos Institutos Federais. 

Diante do exposto na pesquisa, revela-se, contudo, que nem tudo são flores. É evidente 

o desmonte do sistema público de educação enquanto um projeto bem delineado quanto aos 

“cidadãos” que a nova sociedade precisa. Por isso mesmo, cabe destaque aqui ao segundo 

ponto apresentado: a escola precisa assumir seu papel político nesse processo e, em paralelo, 

receber investimentos que vão além da simples inserção de MD em seu cotidiano. Os 

educadores, em igual importância, precisam ser formados para este cenário informacional 

vigente. Por isso, debates sobre algoritmos, big data e disputas hegemônicas pelo poder da 

informação no ciberespaço precisam, urgentemente, romper com os preconceitos moralistas, 

encontrados na fala de EA/2(16/40)/LIP/51/32/F, quando afirma que os educandos xingam e 

ofendem os educadores por conta da Mídia, e com os preconceitos sociais, quando 

EB/1(16)/CIE/32/10/F afirma que proíbe os celulares em suas aulas pelo fato de eles não 

saberem utilizá-los. Contrariando ambas educadoras, não é a Mídia que exerce o poder de 

transformar aqueles que a utilizam. Conforme observamos na pesquisa, ocorre uma disputa de 
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poder dentro do sistema social imposto para obtenção de lucros e, nesse sentido, a 

superficialidade e o rompimento dos vínculos se estabelecem a partir das mídias. 

Assim, reconhecemos que cada educador traz consigo as experiências de seus 

cotidianos, mas concluímos que ele precisa agir enquanto um agente da transformação social. 

Desse modo, mesmo que a direção escolar impeça, não promova ou não se importe com o 

desenvolvimento das habilidades expostas para uma educação do século XXI a partir da 

Educação Crítica para as Mídias, ele deve exercer seu papel social posto: formar cidadãos. 

Ao compreender sua atuação, mesmo que sem o apoio das UE – que é importante –, o 

educador pode alcançar nosso terceiro ponto: a coesão social. Somente uma educação 

emancipadora, segundo preceitos freireanos, pode fortalecer a utilização das MD dentro das 

escolas e, por conseguinte, contribuir com o desenvolvimento crítico dos educandos para sua 

inserção na sociedade e na utilização das MD.  

É inspirar, respirar e seguir. Apesar do cenário conturbado, a pesquisa comprovou o 

que Certeau (2014) argumenta, quando afirma há ações que subvertem as intenções postas por 

outros dentro dos cotidianos. Contudo, é deste ponto que pulsou o coração da pesquisa que se 

conclui: iniciar a caminhada para alcançar a utopia helleriana de uma sociedade de cidadãos 

críticos e que estejam sempre atentos às pseudoconcreticidades postas como modernas. 

Quem sabe, assim, quando o sinal voltar a tocar, como que na Introdução, e os 

educadores se entreolharem, abram sorrisos por saber que, mesmo que não tenham, ainda, sua 

valorização salarial, podem contribuir para mudar essa situação. 
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Anexo I – Roteiro da Entrevista Semiestruturada  

 

PARTE I – Identificação 

Nome, idade, tempo de magistério, escola(s) na(s) qual(is) trabalha, disciplina(s) em 

que está habilitado, rede em que leciona. 

 

 

PARTE II – Sujeitos e o cotidiano escolar 

1) Você vê mudanças no perfil do educando desde que começou a dar aulas? 

2) Você vê mudanças no perfil dos educadores desde que começou a dar aulas? 

3) Você vê mudanças no seu perfil profissional desde que começou a dar aulas? 

4) Como você descreveria o seu cotidiano escolar? 

5) Qual a sua opinião sobre a sala de aula (espaço/recursos) em que trabalha? Ela 

estaria próxima ao que você considera como uma sala de aula adequada? 

6) Você já participou algum curso de especialização ou aperfeiçoamento no que se 

refere ao trabalho com mídias digitais? Por iniciativa própria ou por indicação da 

gestão escolar? Como foi esta(s) experiência? Ela contribuiu para sua prática de 

aula? 

7) O que você pensa ser uma prática docente adequada? Do que ela depende para ser 

boa? 

 

 

PARTE III – Mídias digitais na escola 

8) Sua escola tem relação com o facebook, instagram ou outras mídias? Se sim, como 

funcionam? 

9) Você utiliza mídias digitais em seu dia-a-dia? Quais? Qual afinidade que você tem 

com elas? 

10) Você utiliza mídias digitais em suas aulas? Quais? Como você planeja a sua 

utilização? Você já desenvolveu projetos/atividades interdisciplinares? Em caso 

negativo, quais os motivos para isso?  

11) Do total de educadores da sua escola, quantos você sabe que utilizam mídias 

digitais em suas aulas?  

12) Qual sua opinião sobre a utilização do celular ou outros suportes midiáticos em 

sala de aula? 

13) Ao se considerar as mudanças nos costumes e comportamentos a partir da inserção 

das mídias digitais no cotidiano escolar, qual(is) o(s) propósitos de uma escola do 

século XXI? 

14) Como a LDB, as DCN, os DCN e a BNCC propõe as propõem a utilização das 

mídias digitais na educação e a modificaram/modificam suas práticas enquanto  

15) Sua prática promove uma reflexão crítica? Como/cite exemplos. 

16) A partir de seu cotidiano escolar, qual a importância da gestão pedagógica na 

prática dos educadores no que se refere à utilização das mídias digitais? Você vê 

envolvimento da gestão pedagógica de sua escola na sua prática docente? 
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Anexo II - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas
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Tabela 23 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 308 

DIF. SEMÂNTICO 115 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 15 102 9 40 9 133 

DIF. SEMÂNTICO -18 -15 -2 23 8 119 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 13 2 15 49 38 0 9 0 0 17 23 0 3 6 22 70 41 

DIF. SEMÂNTICO 0 -19 1 23 -34 -4 0 -2 0 0 -8 31 0 3 5 39 33 47 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 24 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 181 

DIF. SEMÂNTICO -167 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 78 33 46 1 21 

DIF. SEMÂNTICO -6 -85 -10 -17 0 -49 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 8 54 16 3 19 11 1 34 11 0 1 0 2 18 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 -3 -10 -54 -21 -3 -2 -5 3 -13 -7 0 0 0 -5 -41 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 25 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 222 

DIF. SEMÂNTICO -60 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 65 67 0 6 2 82 

DIF. SEMÂNTICO -21 0 0 0 -1 -38 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 39 26 2 46 19 0 0 0 0 5 1 0 2 0 2 59 21 

DIF. SEMÂNTICO 0 -5 -16 6 -13 7 0 0 0 0 -3 3 0 -1 0 6 -23 -21 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 26 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 22 

DIF. SEMÂNTICO -23 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 7 4 3 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -2 -13 1 -7 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 4 0 1 6 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 1 0 -1 -12 0 0 -1 -2 0 -7 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 27 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 45 

DIF. SEMÂNTICO -86 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 7 4 3 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -2 -13 1 -7 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 20 5 0 2 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 7 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -42 -5 0 -3 0 0 0 0 0 -10 -9 0 0 0 0 -15 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Anexo III - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto das entrevistas 

realizada na Escola A 
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Tabela 28 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 207 

DIF. SEMÂNTICO 25 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 13 73 7 29 6 79 

DIF. SEMÂNTICO -19 -29 -4 10 5 62 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 12 1 9 36 28 0 7 0 0 14 15 0 3 3 11 43 25 

DIF. SEMÂNTICO 0 -18 -1 11 -30 -10 0 -4 0 0 -11 21 0 3 2 14 23 25 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 29 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 142 

DIF. SEMÂNTICO -123 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 57 25 39 1 18 

DIF. SEMÂNTICO -6 -64 -8 -3 0 -42 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 5 41 11 2 18 5 1 29 9 0 1 0 2 16 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 -3 -11 -46 -7 -4 -1 -3 3 -5 -1 0 0 0 -5 -37 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 30 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 152 

DIF. SEMÂNTICO -56 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 48 48 0 4 2 50 

DIF. SEMÂNTICO -16 -10 0 2 -1 -31 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 32 16 2 31 15 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 36 14 

DIF. SEMÂNTICO 0 -9 -7 6 -19 3 0 0 0 0 -1 3 0 -1 0 0 -15 -16 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Tabela 31 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 14 

DIF. SEMÂNTICO -19 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 5 1 2 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -4 -10 -1 -4 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 -1 0 0 -10 0 0 -1 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Tabela 32 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 32 

DIF. SEMÂNTICO -62 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 18 2 0 6 0 6 

DIF. SEMÂNTICO -36 -3 0 -10 0 -13 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 14 4 0 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 5 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -29 -7 0 -3 0 0 0 0 0 -3 -7 0 0 0 0 -11 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo IV - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto das 

entrevistas realizadas na Escola B 
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Tabela 33 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 101 

DIF. SEMÂNTICO 90 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 29 2 11 3 54 

DIF. SEMÂNTICO 1 14 2 13 3 57 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 6 13 10 0 2 0 0 3 8 0 0 3 11 27 16 

DIF. SEMÂNTICO 0 -1 2 12 -4 6 0 2 0 0 3 10 0 0 3 25 10 22 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 34 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 39 

DIF. SEMÂNTICO -44 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 21 8 7 0 3 

DIF. SEMÂNTICO 0 -21 -2 -14 0 -7 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 3 13 5 1 1 6 0 5 2 0 0 0 0 2 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 1 -8 -14 1 -1 -2 0 -8 -6 0 0 0 0 -4 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 35 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 70 

DIF. SEMÂNTICO -4 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 17 19 0 2 0 32 

DIF. SEMÂNTICO -5 10 0 -2 0 -7 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 7 10 0 15 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 23 7 

DIF. SEMÂNTICO 0 4 -9 0 6 4 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 6 -8 -5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 36 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 8 

DIF. SEMÂNTICO -4 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 2 3 1 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 2 -3 2 -3 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 0 -1 -2 0 0 0 2 0 -3 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 37 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subcategorias pelo conjunto total de entrevistas na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 13 

DIF. SEMÂNTICO -24 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 7 0 0 4 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -11 0 0 -9 0 -4 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -13 2 0 0 0 0 0 0 0 -7 -2 0 0 0 0 -4 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo V - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de gênero 
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Tabela 38 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 262 

DIF. SEMÂNTICO 55 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 13 86 9 33 9 112 

DIF. SEMÂNTICO -17 -32 -2 9 8 89 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 12 1 12 42 32 0 9 0 0 16 17 0 3 6 15 63 34 

DIF. SEMÂNTICO 0 -19 2 18 -34 -16 0 -2 0 0 -10 19 0 3 5 20 30 39 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 39 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 166 

DIF. SEMÂNTICO -137 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 67 32 44 1 20 

DIF. SEMÂNTICO -6 -62 -9 -12 0 -48 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 7 49 11 3 18 11 1 33 10 0 1 0 2 17 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 -3 -7 -47 -8 -3 -1 -5 3 -11 -4 0 0 0 -5 -40 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 40 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 190 

DIF. SEMÂNTICO -73 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 59 51 0 5 2 73 

DIF. SEMÂNTICO -14 -11 0 -3 -1 -44 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 36 23 1 39 11 0 0 0 0 5 0 0 2 0 2 54 17 

DIF. SEMÂNTICO 0 -5 -9 3 -14 0 0 0 0 0 -3 0 0 -1 0 6 -30 -20 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 41 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 22 

DIF. SEMÂNTICO -23 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 7 4 3 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -2 -13 1 -7 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 4 0 1 6 0 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 1 0 -1 -12 0 0 -1 2 0 -7 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 42 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 33 

DIF. SEMÂNTICO -63 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 20 1 0 5 0 7 

DIF. SEMÂNTICO -35 -1 0 -12 0 -15 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 15 5 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 7 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -30 -5 0 -1 0 0 0 0 0 -7 -5 0 0 0 0 -15 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 43 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 46 

DIF. SEMÂNTICO 60 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 16 0 7 0 21 

DIF. SEMÂNTICO -1 17 0 14 0 30 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 3 7 6 0 0 0 0 1 6 0 0 0 7 7 7 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -1 5 0 12 0 0 0 0 2 12 0 0 0 19 3 8 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 44 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 15 

DIF. SEMÂNTICO -30 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 11 1 2 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -23 -1 -5 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 1 5 5 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 -3 -7 -13 0 -1 0 0 -2 -3 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 45 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 32 

DIF. SEMÂNTICO 13 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 6 16 0 1 0 9 

DIF. SEMÂNTICO -7 11 0 3 0 6 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 3 1 7 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -7 3 1 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 7 -1 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 46 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 47 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 12 

DIF. SEMÂNTICO -23 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 1 0 5 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -12 -2 0 -7 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -12 0 0 -2 0 0 0 0 0 -3 -4 0 0 0 0 0 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo VI - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de gênero na Escola A 
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Tabela 48 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 185 

DIF. SEMÂNTICO -4 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 11 65 7 25 6 71 

DIF. SEMÂNTICO -18 -36 -4 0 5 49 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 11 0 8 33 24 0 7 0 0 14 11 0 3 3 7 41 23 

DIF. SEMÂNTICO 0 -18 0 10 -29 -17 0 -4 0 0 -11 11 0 3 2 4 23 22 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 49 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 137 

DIF. SEMÂNTICO -117 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 53 24 39 1 18 

DIF. SEMÂNTICO -6 -59 -7 -3 0 -42 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 5 38 10 2 17 5 1 29 9 0 1 0 2 16 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 -3 -11 -43 -5 -4 0 -3 3 -5 -1 0 0 0 -5 -37 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 50 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 138 

DIF. SEMÂNTICO -62 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 45 40 0 3 2 48 

DIF. SEMÂNTICO -9 -15 0 -1 -1 -36 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 31 14 1 29 10 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 35 13 

DIF. SEMÂNTICO 0 -7 -2 3 -16 -2 0 0 0 0 -1 0 0 -1 0 0 -18 -18 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 51 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 14 

DIF. SEMÂNTICO -19 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 5 1 2 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -4 -10 -1 -4 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 3 0 0 5 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 -1 0 0 -10 0 0 -1 0 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 52 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 26 

DIF. SEMÂNTICO -54 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 17 1 0 3 0 5 

DIF. SEMÂNTICO -34 -1 0 -8 0 -11 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 13 4 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -27 -7 0 -1 0 0 0 0 0 -5 -3 0 0 0 0 -11 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 53 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 22 

DIF. SEMÂNTICO 29 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 8 0 4 0 8 

DIF. SEMÂNTICO -1 7 0 10 0 13 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -1 1 -1 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 54 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 5 

DIF. SEMÂNTICO -6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 4 1 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -5 -1 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 -3 -2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 55 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 14 

DIF. SEMÂNTICO 6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 8 0 1 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -7 5 0 3 0 5 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 -5 3 -3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 56 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 57 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 6 

DIF. SEMÂNTICO -8 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 1 0 3 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -2 -2 0 -2 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 -4 0 0 0 0 0 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo VII - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de gênero na Escola B 
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Tabela 58 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 77 

DIF. SEMÂNTICO 59 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 21 2 8 3 41 

DIF. SEMÂNTICO 1 4 2 9 3 40 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 4 9 8 0 2 0 0 2 6 0 0 3 8 22 11 

DIF. SEMÂNTICO 0 -1 2 8 -5 1 0 2 0 0 1 8 0 0 3 16 7 17 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 59 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 29 

DIF. SEMÂNTICO -20 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 14 8 5 0 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 -2 -9 0 -6 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 2 11 1 1 1 6 0 4 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 4 -4 -3 1 -1 -2 0 -6 -3 0 0 0 0 -3 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 60 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 52 

DIF. SEMÂNTICO -11 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 14 11 0 2 0 25 

DIF. SEMÂNTICO -5 4 0 -2 0 -8 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 5 9 0 10 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 19 4 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 -7 0 2 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 6 -12 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 61 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 8 

DIF. SEMÂNTICO -4 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 2 3 1 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 2 -3 2 -3 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 0 -1 -2 0 0 0 2 0 -3 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 62 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero feminino na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 7 

DIF. SEMÂNTICO -9 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 0 0 2 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -1 0 0 -4 0 -4 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 -4 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 63 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 24 

DIF. SEMÂNTICO 31 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 8 0 3 0 13 

DIF. SEMÂNTICO 0 10 0 4 0 17 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 2 4 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 5 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 2 2 0 0 0 9 3 5 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 64 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 10 

DIF. SEMÂNTICO -24 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 7 0 2 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -18 0 -5 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 -3 -4 -11 0 0 0 0 -2 -3 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 65 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 18 

DIF. SEMÂNTICO 7 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 8 0 0 0 7 

DIF. SEMÂNTICO 0 6 0 0 0 1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 2 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 -2 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 66 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 67 F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadoras do gênero masculino na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 6 

DIF. SEMÂNTICO -15 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 0 0 2 0 0 

DIF. SEMÂNTICO -10 0 0 -5 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Anexo VIII - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de geração 
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Tabela 68 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 22 

DIF. SEMÂNTICO 29 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 8 0 4 0 8 

DIF. SEMÂNTICO -1 7 0 10 0 13 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -1 1 -1 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 69 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 5 

DIF. SEMÂNTICO -6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 4 1 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -5 -1 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 -5 3 -3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 70 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 14 

DIF. SEMÂNTICO 6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 8 0 1 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -7 5 0 3 0 5 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 -5 3 -3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 71 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 72 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 6 

DIF. SEMÂNTICO -8 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 1 0 3 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -2 -2 0 -2 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 -4 0 0 0 0 0 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 73 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 151 

DIF. SEMÂNTICO 98 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 51 5 19 6 66 

DIF. SEMÂNTICO -7 6 -4 16 4 83 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 0 11 20 20 0 5 0 0 7 12 0 3 3 11 32 23 

DIF. SEMÂNTICO 0 -7 0 19 -18 5 0 -4 0 0 0 16 0 3 1 31 17 35 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 74 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 97 

DIF. SEMÂNTICO -53 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 42 19 25 1 9 

DIF. SEMÂNTICO -3 -41 5 2 0 -16 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 3 32 7 1 13 5 1 19 5 0 1 0 0 9 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 0 -2 -23 -16 1 9 -5 3 3 -4 0 0 0 0 -16 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 75 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 126 

DIF. SEMÂNTICO -21 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 42 36 0 1 2 45 

DIF. SEMÂNTICO -8 -6 0 -2 -1 -4 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 31 11 1 23 12 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 34 10 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 -5 3 -6 -3 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 3 0 -7 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 76 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 7 

DIF. SEMÂNTICO -3 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 3 2 1 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 1 -4 1 -1 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 1 0 0 -4 0 0 -1 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 77 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 26 

DIF. SEMÂNTICO -52 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 17 1 0 5 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -32 -1 0 -13 0 -6 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 13 4 0 1 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -27 -5 0 -1 0 0 0 0 0 -8 -5 0 0 0 0 -6 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 78 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 135 

DIF. SEMÂNTICO -14 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 9 42 4 17 3 60 

DIF. SEMÂNTICO -10 -29 2 -3 4 22 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 8 1 3 25 14 0 4 0 0 10 7 0 0 3 7 37 16 

DIF. SEMÂNTICO 0 -12 2 3 -16 -16 0 2 0 0 -8 5 0 0 4 -2 15 9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 79 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 79 

DIF. SEMÂNTICO -108 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 32 13 21 0 12 

DIF. SEMÂNTICO -3 -39 -14 -19 0 -33 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 1 5 19 8 2 5 6 0 15 6 0 0 0 2 9 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -3 -8 -28 -3 -4 -10 0 0 -16 -3 0 0 0 -5 -25 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



cclii 

 

 

Tabela 80 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 82 

DIF. SEMÂNTICO -45 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 20 23 0 4 0 35 

DIF. SEMÂNTICO -6 1 0 -1 0 -39 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 7 13 0 21 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 24 10 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -6 0 -4 5 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 -26 -16 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 81 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 15 

DIF. SEMÂNTICO -20 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 4 2 2 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -3 -9 0 -6 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 3 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 0 0 -1 -8 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 82 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 13 

DIF. SEMÂNTICO -26 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 7 0 0 2 0 4 

DIF. SEMÂNTICO -13 0 0 -4 0 -9 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -13 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 -9 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo IX - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de geração na Escola A 
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Tabela 83 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 22 

DIF. SEMÂNTICO 29 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 8 0 4 0 8 

DIF. SEMÂNTICO -1 7 0 10 0 13 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 2 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -1 1 -1 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10 0 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 84 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 5 

DIF. SEMÂNTICO -6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 4 1 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -5 -1 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 -5 3 -3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



cclvi 

 

 

Tabela 85 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 14 

DIF. SEMÂNTICO 6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 8 0 1 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -7 5 0 3 0 5 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 2 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 -5 3 -3 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 86 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 87 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.BB na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 6 

DIF. SEMÂNTICO -8 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 1 0 3 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -2 -2 0 -2 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 -4 0 0 0 0 0 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 88 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 100 

DIF. SEMÂNTICO 36 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 35 5 13 4 39 

DIF. SEMÂNTICO -7 -6 -4 9 4 40 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 0 6 14 15 0 5 0 0 5 8 0 3 1 3 23 13 

DIF. SEMÂNTICO 0 -7 0 10 -15 -1 0 -4 0 0 -5 14 0 3 1 8 13 19 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 89 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 80 

DIF. SEMÂNTICO -41 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 30 17 23 1 8 

DIF. SEMÂNTICO -3 -33 3 7 0 -15 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 26 3 0 13 4 1 18 4 0 1 0 0 8 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 0 -2 -26 -5 0 9 -6 3 5 -1 0 0 0 0 -15 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 90 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 95 

DIF. SEMÂNTICO -33 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 34 26 0 1 2 32 

DIF. SEMÂNTICO -8 -14 0 -2 -1 -8 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 28 6 1 17 8 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 27 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 -8 0 3 -10 -7 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 0 -4 -4 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 91 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 6 

DIF. SEMÂNTICO -5 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 3 1 1 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 1 -4 -1 -1 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 1 0 0 -4 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 92 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 17 

DIF. SEMÂNTICO -34 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 12 1 0 2 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -24 -1 0 -6 0 -3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -17 -7 0 -1 0 0 0 0 0 -3 -3 0 0 0 0 -3 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 93 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 85 

DIF. SEMÂNTICO -42 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 7 29 2 12 2 33 

DIF. SEMÂNTICO -11 -31 0 -9 1 8 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 7 0 2 18 9 0 2 0 0 9 3 0 0 2 4 19 10 

DIF. SEMÂNTICO 0 -11 0 0 -15 -16 0 0 0 0 -6 -3 0 0 1 -4 9 3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 94 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 57 

DIF. SEMÂNTICO -76 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 23 7 16 0 10 

DIF. SEMÂNTICO -3 -26 -10 -10 0 -27 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 1 4 12 7 2 4 1 0 11 5 0 0 0 2 8 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -3 -9 -17 0 -4 -9 3 0 -10 0 0 0 0 -5 -22 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 95 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 43 

DIF. SEMÂNTICO -29 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 11 14 0 2 0 16 

DIF. SEMÂNTICO -1 -1 0 1 0 -28 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 8 0 12 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 8 

DIF. SEMÂNTICO 0 1 -2 0 -6 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -14 -14 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 96 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 8 

DIF. SEMÂNTICO -14 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 2 0 1 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -5 -6 0 -3 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 -2 0 0 -6 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 97 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 9 

DIF. SEMÂNTICO -20 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 0 0 1 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -10 0 0 -2 0 -8 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -8 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo X - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de geração na Escola B 
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Tabela 98 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 51 

DIF. SEMÂNTICO 62 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 16 0 6 2 27 

DIF. SEMÂNTICO 0 12 0 7 0 43 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 5 6 5 0 0 0 0 2 4 0 0 2 8 9 10 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 9 -3 6 0 0 0 0 5 2 0 0 0 23 4 16 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 99 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 17 

DIF. SEMÂNTICO -12 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 12 2 2 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -8 2 -5 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 2 6 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 3 -11 1 0 1 0 -2 -3 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 100 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 31 

DIF. SEMÂNTICO 12 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 8 10 0 0 0 13 

DIF. SEMÂNTICO 0 8 0 0 0 4 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 5 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 5 -5 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 101 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 1 

DIF. SEMÂNTICO 2 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 1 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 2 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 102 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.X na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 9 

DIF. SEMÂNTICO -18 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 0 0 3 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -8 0 0 -7 0 -3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -10 2 0 0 0 0 0 0 0 -5 -2 0 0 0 0 -3 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 103 – F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 50 

DIF. SEMÂNTICO 28 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 13 2 5 1 27 

DIF. SEMÂNTICO 1 2 2 6 3 14 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 1 7 5 0 2 0 0 1 4 0 0 1 3 18 6 

DIF. SEMÂNTICO 0 -1 2 3 -1 0 0 2 0 0 -2 8 0 0 3 2 6 6 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 104 – F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 22 

DIF. SEMÂNTICO -32 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 9 6 5 0 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 -13 -4 -9 0 -6 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 1 7 1 0 1 5 0 4 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 1 -11 -3 0 -1 -3 0 -6 -3 0 0 0 0 -3 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 105 – F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 39 

DIF. SEMÂNTICO -16 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 9 9 0 2 0 19 

DIF. SEMÂNTICO -5 2 0 -2 0 -11 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 5 0 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 16 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 -1 -4 0 2 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 3 -12 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 106 – F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 7 

DIF. SEMÂNTICO -6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 2 2 1 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 2 -3 0 -3 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 0 -1 -2 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 107 – F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com G.Y na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 4 

DIF. SEMÂNTICO -6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 0 0 1 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -3 0 0 -2 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo XI - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de área de concentração (ENEM) 
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Tabela 108- F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 49 

DIF. SEMÂNTICO -4 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 7 14 1 8 2 17 

DIF. SEMÂNTICO -10 -8 -1 -8 3 20 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 7 0 2 4 8 0 1 0 0 5 3 0 0 2 2 10 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 -10 0 6 -2 -12 0 -1 0 0 -7 -1 0 0 3 5 14 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 109- F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 26 

DIF. SEMÂNTICO -43 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 13 5 5 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -3 -20 -6 -8 0 -6 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 1 2 5 6 0 1 4 0 3 2 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -3 -2 -15 -3 0 -1 -5 0 -3 -5 0 0 0 0 -3 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 110- F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 29 

DIF. SEMÂNTICO 5 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 10 9 0 1 0 9 

DIF. SEMÂNTICO 1 4 0 3 0 -3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 6 0 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 3 -2 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 -1 -5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 111- F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 14 

DIF. SEMÂNTICO -17 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 4 2 2 0 3 

DIF. SEMÂNTICO 0 -9 0 -6 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 0 1 3 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 -1 -8 0 0 0 0 0 -6 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 112- F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 7 

DIF. SEMÂNTICO -14 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 0 0 2 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -4 0 0 -4 0 -6 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 -6 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 113- F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 105 

DIF. SEMÂNTICO 38 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 38 2 13 3 46 

DIF. SEMÂNTICO -3 -11 0 14 1 37 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 2 1 5 22 11 0 2 0 0 5 8 0 0 3 12 19 15 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 -1 3 -18 4 0 0 0 0 4 10 0 0 1 17 3 17 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 114- F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 59 

DIF. SEMÂNTICO -61 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 25 10 14 0 10 

DIF. SEMÂNTICO 0 -15 -9 -10 0 -27 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 4 18 3 3 5 2 0 10 4 0 0 0 2 8 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 -3 -10 -2 -3 -10 4 0 -12 2 0 0 0 -5 -22 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 115- F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 57 

DIF. SEMÂNTICO -20 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 16 19 0 2 0 20 

DIF. SEMÂNTICO -10 2 0 1 0 -13 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 12 1 11 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 10 9 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -10 3 -10 9 0 0 0 0 -2 3 0 0 0 3 -9 -7 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 116- F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 2 

DIF. SEMÂNTICO -1 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 0 1 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 0 2 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 117- F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 13 

DIF. SEMÂNTICO -20 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 1 0 4 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -7 -2 0 -4 0 -7 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -9 2 0 -2 0 0 0 0 0 2 -6 0 0 0 0 -5 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 118- F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 99 

DIF. SEMÂNTICO 37 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 35 5 13 4 38 

DIF. SEMÂNTICO -7 -6 -4 9 4 41 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 0 6 14 15 0 5 0 0 5 8 0 3 1 3 22 13 

DIF. SEMÂNTICO 0 -7 0 10 -15 -1 0 -4 0 0 -5 14 0 3 1 8 14 19 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 119- F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 80 

DIF. SEMÂNTICO -41 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 30 17 23 1 8 

DIF. SEMÂNTICO -3 -33 3 7 0 -15 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 26 3 0 13 4 1 18 4 0 1 0 0 8 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 0 -2 -26 -5 0 9 -6 3 5 -1 0 0 0 0 -15 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 120- F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 95 

DIF. SEMÂNTICO -33 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 34 26 0 1 2 32 

DIF. SEMÂNTICO -8 -14 0 -2 -1 -8 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 28 6 1 17 8 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 27 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 -8 0 3 -10 -7 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 0 -4 -4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 121- F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 6 

DIF. SEMÂNTICO -5 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 3 1 1 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 1 -4 -1 -1 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 1 0 0 -4 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 122- F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 17 

DIF. SEMÂNTICO -34 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 12 1 0 2 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -24 -1 0 -6 0 -3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -17 -7 0 -1 0 0 0 0 0 -3 -3 0 0 0 0 -3 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 123- F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 55 

DIF. SEMÂNTICO 44 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 15 1 6 0 32 

DIF. SEMÂNTICO 2 10 3 8 0 21 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 1 2 9 4 0 1 0 0 2 4 0 0 0 5 19 8 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 2 4 1 5 0 3 0 0 0 8 0 0 0 9 2 10 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 124- F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 16 

DIF. SEMÂNTICO -22 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 10 1 4 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -17 2 -6 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 1 5 4 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 -3 -3 -11 0 0 2 0 -3 -3 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 125- F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 41 

DIF. SEMÂNTICO -12 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 13 0 2 0 21 

DIF. SEMÂNTICO -4 8 0 -2 0 -14 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 2 0 10 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -4 0 6 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -9 -5 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 126- F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 127- F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 8 

DIF. SEMÂNTICO -18 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 0 0 2 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -12 0 0 -5 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo XII - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de área de concentração (ENEM) na Escola A 
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Tabela 128 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 30 

DIF. SEMÂNTICO -19 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 6 8 0 6 1 9 

DIF. SEMÂNTICO -9 -10 0 -10 0 10 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 6 0 1 2 5 0 0 0 0 5 1 0 0 1 1 6 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 -9 0 3 -1 -12 0 0 0 0 -7 -3 0 0 0 3 7 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 129 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 10 

DIF. SEMÂNTICO -9 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 7 0 2 0 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 -6 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -3 -3 -3 0 0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 130 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 13 

DIF. SEMÂNTICO 2 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 5 0 1 0 4 

DIF. SEMÂNTICO 2 4 0 3 0 -7 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 2 0 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 0 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 -2 -5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 131 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 7 

DIF. SEMÂNTICO -11 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 2 0 1 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -2 -6 0 -3 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 0 0 -6 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 132 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 4 

DIF. SEMÂNTICO -8 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 2 0 0 1 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -3 0 0 -2 0 -3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -3 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 133 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 78 

DIF. SEMÂNTICO 7 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 3 30 2 10 1 32 

DIF. SEMÂNTICO -3 -13 0 11 1 11 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 2 1 2 20 8 0 2 0 0 4 6 0 0 1 7 15 10 

DIF. SEMÂNTICO 0 -2 -1 -2 -14 3 0 0 0 0 1 10 0 0 1 3 2 6 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 134 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 52 

DIF. SEMÂNTICO -73 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 20 8 14 0 10 

DIF. SEMÂNTICO 0 -25 -11 -10 0 -27 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 3 14 3 2 5 1 0 10 4 0 0 0 2 8 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 -6 -17 -2 -4 -10 3 0 -12 2 0 0 0 -5 -22 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 135 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 44 

DIF. SEMÂNTICO -25 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 11 17 0 2 0 14 

DIF. SEMÂNTICO -10 0 0 1 0 -16 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 8 1 10 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 7 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 -7 3 -10 7 0 0 0 0 -2 3 0 0 0 0 -9 -7 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 136 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 1 

DIF. SEMÂNTICO -3 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 137 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 11 

DIF. SEMÂNTICO -20 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 1 0 3 0 3 

DIF. SEMÂNTICO -9 -2 0 -2 0 -7 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -9 0 0 -2 0 0 0 0 0 2 -4 0 0 0 0 -5 -2 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 138 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT na Escola A 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 99 

DIF. SEMÂNTICO 37 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 4 35 5 13 4 38 

DIF. SEMÂNTICO -7 -6 -4 9 4 41 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 4 0 6 14 15 0 5 0 0 5 8 0 3 1 3 22 13 

DIF. SEMÂNTICO 0 -7 0 10 -15 -1 0 -4 0 0 -5 14 0 3 1 8 14 19 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 139 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT na Escola A 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 80 

DIF. SEMÂNTICO -41 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 30 17 23 1 8 

DIF. SEMÂNTICO -3 -33 3 7 0 -15 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 26 3 0 13 4 1 18 4 0 1 0 0 8 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -3 0 -2 -26 -5 0 9 -6 3 5 -1 0 0 0 0 -15 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 140 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT na Escola A 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 95 

DIF. SEMÂNTICO -33 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 34 26 0 1 2 32 

DIF. SEMÂNTICO -8 -14 0 -2 -1 -8 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 28 6 1 17 8 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 27 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 -8 0 3 -10 -7 0 0 0 0 -2 0 0 -1 0 0 -4 -4 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 141 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT na Escola A 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 6 

DIF. SEMÂNTICO -5 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 3 1 1 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 1 -4 -1 -1 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 1 0 0 -4 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 142 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores LCT na Escola A 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 17 

DIF. SEMÂNTICO -34 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 12 1 0 2 0 2 

DIF. SEMÂNTICO -24 -1 0 -6 0 -3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -17 -7 0 -1 0 0 0 0 0 -3 -3 0 0 0 0 -3 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo XIII - Tabelas com dados de frequência e intensidade pelo conjunto total das 

entrevistas a partir dos referenciais de área de concentração (ENEM) na Escola B 



ccxc 

 

 

Tabela 143 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 19 

DIF. SEMÂNTICO 15 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 6 1 2 1 8 

DIF. SEMÂNTICO -1 2 -1 2 3 10 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 2 3 0 1 0 0 0 2 0 0 1 1 4 3 

DIF. SEMÂNTICO 0 -1 0 3 -1 0 0 -1 0 0 0 2 0 0 3 2 7 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 144 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 16 

DIF. SEMÂNTICO -34 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 6 5 3 0 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 -14 -6 -8 0 -6 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 1 4 1 0 1 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 1 -12 -3 0 -1 -5 0 -5 -3 0 0 0 0 -3 -3 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



ccxci 

 

 

Tabela 145 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 16 

DIF. SEMÂNTICO 3 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 7 4 0 0 0 5 

DIF. SEMÂNTICO -1 0 0 0 0 4 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 146 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 7 

DIF. SEMÂNTICO -6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 2 2 1 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 2 -3 0 -3 0 -2 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 0 -1 -2 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 -2 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 147 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CNT na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 3 

DIF. SEMÂNTICO -6 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 0 0 1 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -1 0 0 -2 0 -3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -3 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 148 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 27 

DIF. SEMÂNTICO 31 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 8 0 3 2 14 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 0 3 0 26 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 3 2 3 0 0 0 0 1 2 0 0 2 5 4 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 5 -4 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 14 1 11 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 149 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 7 

DIF. SEMÂNTICO 12 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 5 2 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 10 2 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 1 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 3 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 150 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 13 

DIF. SEMÂNTICO 5 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 2 0 0 0 6 

DIF. SEMÂNTICO 0 2 0 0 0 3 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 3 -3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 151 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 1 

DIF. SEMÂNTICO 2 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 1 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 2 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 152 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores CHT na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 2 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 0 0 1 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 2 0 0 -2 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 153 - F e intensidade da categoria educador e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT na Escola B 

CATEGORIA EDUCADOR 

FREQUÊNCIA 55 

DIF. SEMÂNTICO 44 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 1 15 1 6 0 32 

DIF. SEMÂNTICO 2 10 3 8 0 21 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 1 2 9 4 0 1 0 0 2 4 0 0 0 5 19 8 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 2 4 1 5 0 3 0 0 0 8 0 0 0 9 2 10 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 154 - F e intensidade da categoria educando e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT na Escola B 

CATEGORIA EDUCANDO 

FREQUÊNCIA 16 

DIF. SEMÂNTICO -22 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 10 1 4 0 1 

DIF. SEMÂNTICO 0 -17 2 -6 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 1 5 4 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 -3 -3 -11 0 0 2 0 -3 -3 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 155 - F e intensidade da categoria escola e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT na Escola B 

CATEGORIA ESCOLA 

FREQUÊNCIA 41 

DIF. SEMÂNTICO -12 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 13 0 2 0 21 

DIF. SEMÂNTICO -4 8 0 -2 0 -14 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 3 2 0 10 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 5 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 -4 0 6 2 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 -9 -5 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 156 - F e intensidade da categoria família e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT na Escola B 

CATEGORIA FAMÍLIA 

FREQUÊNCIA 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Tabela 157 - F e intensidade da categoria governo e suas sub/subsubcategorias pelas entrevistas com educadores MT na Escola B 

CATEGORIA GOVERNO 

FREQUÊNCIA 8 

DIF. SEMÂNTICO -18 

SUBCATEGORIA Apoio Compreensão Participação Interesse Outros Prática 

FREQUÊNCIA 5 0 0 2 0 1 

DIF. SEMÂNTICO -12 0 0 -5 0 -1 

SUBSUBCATEGORIA Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD Cr Ge MD 

FREQUÊNCIA 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

DIF. SEMÂNTICO 0 -12 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 0 0 0 -1 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Anexo XIV – Parecer do Comitê de ética  
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