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Os processos de significação e apropriação das tecnologias digitais de 

informação e comunicação (TDICs) pelo aluno  

no contexto do cotidiano escolar 1 

Lucas Lima Coaracy2 

 
RESUMO: A pesquisa é feita em alunos no 9º ano em uma escola municipal de Niterói, a fim 
de compreender suas significações e apropriações de TDICs no cotidiano escolar. Pela 
observação participante, com a TRS de Serge Moscovici, investigou-se as relações dos alunos 
com as mídias digitais, que se tornam cada vez mais presentes no âmbito educacional - 
pedagogicamente ou não. Os conceitos de tática e estratégia de Michel de Certeau são 
empregados para melhor entendimento dessas relações. 
 

INTRODUÇÃO 

No ano 2000 é publicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) o documento 

“Sociedade da Informação no Brasil: Livro Verde”. O documento foi elaborado por 

representantes do então MCT, da iniciativa privada e da academia, compondo o grupo de 

implantação do Programa Sociedade da Informação (SocInfo). Na apresentação, escreve o 

Embaixador Ronaldo Sardenberg sobre a importância do Governo em universalizar o acesso à 

Internet, com a responsabilidade do sistema político “promover políticas de inclusão social, 

para que o salto tecnológico tenha paralelo quantitativo e qualitativo nas dimensões humana, 

ética e econômica”, ressaltando também a necessidade da “alfabetização digital” (TAKASHI, 

2000, p. 5).  

No livro verde, a educação é colocada como condição necessária para que cidadãos possam 

lidar com as novas tecnologias na sociedade da informação, alcançando liberdade e 

autonomia. É posto que a dinâmica dessa sociedade requer que os indivíduos não apenas 

acompanhem as mudanças tecnológicas, mas contribuam com inovação. Essa perspectiva de 

valorização da inovação é evidenciada quando o documento afirma que “Parte considerável 

do desnível entre indivíduos, organizações, regiões e países deve-se à desigualdade de 
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oportunidades relativas ao desenvolvimento da capacidade de aprender e concretizar 

inovações” (TAKASHI, 2000, p. 45). O documento explicita como uma necessidade a 

informatização das escolas, tendo em vista resultados do censo escolar do MEC de 1999: 

apenas 7.695 escolas (3,5% do total de escolas de educação básica) possuíam 
acesso à rede mundial de computadores, das quais 67,2% são particulares. 
Ou seja, há conexão com a Internet para alunos de apenas 2.527 das 187.811 
escolas públicas brasileiras (ibid., p.50). 

Para reverter esse quadro e alcançar outra realidade, são listados objetivos do programa, como 

aumentar drasticamente o nível de alfabetização digital, em que um em cada cinco brasileiros 

alcancem um “nível de alfabetização digital mínimo” até 2003; implantar ampla 

conectividade em escolas públicas e privadas às redes eletrônicas de comunicação, que deve 

ser articulado pelo poder público, junto com “vários segmentos da sociedade, iniciativas 

inovadoras” e “com forte apoio do setor privado” (ibid., p.54). 

A pesquisa “TIC EDUCAÇÃO: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação nas Escolas Brasileiras” de 2016 mostra uma realidade extremamente diferente 

àquela demonstrada no censo do MEC de 1999: 

Ao longo dos últimos anos, a pesquisa TIC Educação tem indicado que a 
presença de computadores está praticamente universalizada nas escolas 
públicas e particulares brasileiras localizadas em áreas urbanas: 99% delas 
possuíam ao menos um tipo de computador (de mesa, portátil ou tablet) em 
2016. Possivelmente, no caso das públicas, isso seja um reflexo das políticas 
governamentais de provimento de equipamentos TIC para as instituições de 
ensino (GCI, 2017). 

Paradoxalmente, ainda que ocorra essa “informatização”, a estrutura das instituições 

educativas está contextualizada dentro de paradigmas pedagógicos e práticas educacionais 

que não dialogam diretamente com as mudanças e rupturas que têm sido vivenciadas na 

sociedade a partir dos processos midiáticos. Nesse aspecto, podemos entender que a escola, 

enquanto tecnologia de época (SIBILIA, 2012) se mantém enraizada em pressupostos e 

concepções que a colocam em "disputa" e paralelismo com as linguagens e contextos 

contemporâneos. 

A perspectiva defendida nesse trabalho entende que, diferente de como apontado em partes do 

Livro Verde (2000), essas novas relações dos alunos com as mídias e tecnologias digitais na 

educação não devem apenas estar a serviço de uma preparação do sujeito para dar respostas à 

sociedade do consumo, mas um processo dialógico e crítico de construção do conhecimento 
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que problematize a função social das tecnologias digitais, das mídias, das interações e 

significações dos sujeitos acerca desse uso no contexto social. 

É por esse motivo que, enquanto pesquisador de Mídia e Cotidiano, a importância da pesquisa 

em escola aparece. Os jovens estudantes, muitas vezes já familiares ou imersos nas dinâmicas 

próprias de funcionamento do consumo midiático, se deparam com uma estrutura que exige, 

prepara e “manufatura” corpos almejados para outra realidade.  

Ao ler, estudar ou escrever como propõe o dispositivo escolar, por exemplo, 
experimenta-se um tempo cumulativo, linear e ascendente: cada momento 
requer uma etapa anterior que lhe dê sentido e coerência, como um avanço 
gradativo que se enquadra na lógica racional do progresso. Os meios 
audiovisuais e interativos, ao contrário, solicitam e incitam outras 
disposições corporais e subjetivas, bem distintas daquelas que são postas em 
prática pela leitura e a escrita (SIBILIA, 2012, p.90). 

Não há como entender dificuldades, objetivos e experiências vividas nos cotidianos dos 

alunos sem se considerar – ainda que em graus variáveis – essa sociedade altamente 

midiatizada. O processo de midiatização da sociedade foi se instaurando, acompanhando e, 

dialeticamente, influenciando as novas configurações do mundo pós-moderno no sentido de 

disseminação e ampliação das novas tecnologias, novas possibilidades de acesso ao 

conhecimento e ampliação das possibilidades de interação. Para Hjarvard (2014, p.49), “A 

midiatização, enquanto processo social (...) [é] um produto complexo das mudanças 

tecnológicas, políticas e econômicas”. 

Diante desse contexto, é de grande importância a compreensão acerca de como os alunos 

agem e refletem acerca das TDICs no cotidiano escolar, pois distante de isoladas em si 

mesmas como ferramentas, seus usos dizem respeito às relações construídas dos alunos entre 

seus pares, professores e o próprio saber. Essa investigação só pode ser possibilitada a partir 

da escuta dos sujeitos escolares - no caso, do estudo empregado, os alunos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A obra de Michel de Certeau “A Invenção do Cotidiano: Artes do Fazer” (1998) nasce de uma 

interrogação sobre as operações dos usuários supostamente imersos na passividade, detendo 

de pouca agência ou resistência. Para Sousa Filho (2002), as análises de Michel Certeau sobre 

a vida cotidiana partem de uma hipótese central: é equivocada a ideia de assumir que o 
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consumo de ideias, valores e produtos pelos sujeitos anônimos do cotidiano seja feita de 

maneira passiva, conformista. 

Certeau aponta ações cotidianas que ele denomina como táticas: ações de sobrevivência dos 

“fracos” e subversão aos mecanismos de opressão dos “fortes”, com manobras e “rasteiras”. 

As potências das táticas estão justamente em seu subterfúgio, sua capacidade de criação 

advinda do jogo com o poder estratégico da domesticação. Os saberes sem discurso e sem 

escritura, produzidos enquanto táticas, não são menos criadores e subversivos por isso 

(SOUSA FILHO, 2002). Enquanto a estratégia diz respeito a uma resistência que o 

estabelecimento de um lugar oferece ao gasto do tempo, a tática aponta para uma hábil 

utilização do tempo, das ocasiões que apresenta e dos jogos que introduz nas fundações de um 

poder (CERTEAU, 1998). 

Essa perspectiva de Certeau é acolhida na pesquisa enquanto estudo do cotidiano escolar, 

convidando à discussão sobre como algumas práticas dos seus membros podem ser táticas, e 

assim investigando maneiras de apropriações dos alunos pelas TDICs. Para Duran (2007), a 

pesquisa em educação com as contribuições de Certeau permite que se encontre sentidos na 

arte de fazer de professores e alunos, deparando-se com a legitimidade de saberes e fazeres no 

cotidiano escolar. 

A fim de compreender esses sentidos e as representações das TDICs pelos alunos, a pesquisa 

é pautada também na Teoria das Representações Sociais (TRS), elaborada por Serge 

Moscovici. Para Moscovici (1961), as representações possuem duas funções: primeiramente, 

elas dão forma sígnica e imagética a elementos presentes na vida social, agregando e 

agrupando significados partilhados por grupos sociais. Ainda que tais elementos construídos 

por esses grupos não sejam similares ou idênticos a modelos e conceitos pré-existentes, faz 

parte do processo de elaboração das representações que eles sejam aproximados a tais formas, 

para que possam ser contextualmente compreendidos.  

Uma segunda função é a prescrição dessas formas, ou seja: uma força impositiva no que está 

presente nas estruturas sociais e tradições do que deve ser pensado a respeito dos variados 

objetos, pessoas e acontecimentos. Nesse sentido, as representações sociais são produtos de 

complexas elaborações realizadas a partir de múltiplas interações por grupos pelo tempo. 
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Essas representações, então, segundo Jodelet (2001), formam um sistema de teorias 

espontâneas, calcadas nos conhecimentos advindos do senso comum, encarnando essas 

formas com imagens e palavras carregadas de significações. Esses sistemas, assim, formam 

definições específicas, que se tornam partilhadas pelos membros de um mesmo grupo. Essas 

definições, por sua vez, constroem para o grupo uma visão consensual da realidade. Essas 

representações são sempre o resultado de um esforço contínuo de transformar o incomum, 

não-familiar em comum, aproximado à realidade vivida. 

Utilizar a TRS para investigar as significações e apropriações dos alunos vai de acordo com a 

visão de Certeau apontada nesse trabalho, tanto ao se “colocar uma lupa” nas interações dos 

alunos com as TDICs, quanto ao reconhecimento do protagonismo, na medida que estudar os 

processos de formação e circulação de representações sociais não coloca os alunos como 

meros receptores. Dessa maneira, as relações dos alunos com os dispositivos midiáticos são 

tomadas como partes importantes para o entendimento das dinâmicas dos grupos sociais 

estudados. Consequentemente, tal compreensão não se limita a almejar uma otimização do 

processo de ensino, mas a uma relação outra com as TDICs.  

 

METODOLOGIA 

Pelo decorrer da pesquisa tem-se reunido, estudado e discutido referências de estudos sobre 

mídia, cotidiano, tecnologias digitais da Informação e comunicação, educação, etnografia e 

TRS. Dos textos, são elaborados mapas conceituais, analisados mediante encontro de 

orientação e no grupo de pesquisa Núcleo de Estudos Contemporâneos em Educação, 

Etnografia e Representações Sociais (NECEERS). 

O locus da pesquisa de campo é uma escola municipal de Niterói – RJ. Os participantes 

primários da pesquisa são alunos do Ensino Fundamental II, do 9º ano. Durante 6 meses 

(junho – dezembro) do ano de 2019, foi empregada a observação participante, de abordagem 

etnográfica. Foram acompanhadas as aulas de Português e Ciências, nas sextas-feiras. 

A observação participante foi realizada em sala de aula. Posicionei-me frequentemente no 

fundo da sala, estando perto de alunos e simultaneamente evitando despertar suas atenções. 

Também foi realizada observação participante em outros espaços da escola, como na sala dos 

professores, durante os intervalos, onde conversas variadas ocorriam. 
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Foi empregada também a técnica de entrevista de modo Grupo Focal, que se apresenta como 

uma técnica importante para se compreender as representações sociais circundantes no grupo 

de alunos pesquisado. A proposta da mesma é que um grupo de discussão se forme, 

envolvendo os sujeitos pesquisados e os pesquisadores, acerca de tema(s) escolhidos 

anteriormente pela pesquisa, com certa flexibilidade. Dessa maneira, permite-se visualizar 

dinâmicas “de comunicação das interações face a face, elementos individuais e sociais das 

construções simbólicas e representativas de sentido” (ALVES e RANGEL, 2019, p.81), além 

de possibilitar “interpretação de crenças, conflitos, conceitos, valores e pontos de vista. 

Viabiliza o entendimento acerca do tema a partir do fluxo das comunicações relativas ao 

cotidiano” (ibid., p.87). 

O grupo focal foi realizado em Junho, feito em colaboração com os outros dois pesquisadores 

do NECEERs, a orientadora prof.ª dr.ª Walcéa e a professora de Português da turma. O grupo 

de pesquisa elencou a temática de tecnologias digitais e solicitou que os estudantes 

escrevessem suas representações e interesses de diálogo sobre esse tema. Os registros foram 

entregues aos pesquisadores e, em seguida, lidos e discutidos com os estudantes. A mediação 

ocorreu sempre no sentido de se investigar quais eras as representações, significações e 

implicações dos estudantes com relação à temática.  Foram discutidos interesses pessoais dos 

alunos, hobbies ou opções de lazer, entre outros elementos representativos do grupo. Dessa 

maneira, procurou-se acessar conteúdos e dados que versaram sobre possíveis (ou não) 

ancoragens e objetivações referentes às mídias e tecnologias. 

 

RESULTADOS PARCIAIS 

Durante a realização da pesquisa de campo, a presença do uso e manuseio de telefones 

celulares e fones de ouvido pelos alunos foi marcante - dentro e fora das salas de aula. No 

grupo focal, boa parte da turma expressou, diante do termo tecnologias digitais, o interesse e 

envolvimento com jogos digitais via celular, destacando o FreeFire.  

Todo mundo joga [o Free Fire] na escola. Se acabar o Free Fire hoje, todo 
mundo se mata” (Notas de campo, 2019). 

Garena Free Fire é um jogo exclusivo para aparelhos celulares que pode ser baixado 

gratuitamente. É um game do gênero Battle Royale, que permite a participação simultânea de 

até 100 jogadores. O pano de fundo é uma ilha deserta, onde os jogadores são deixados e 
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precisam sobreviver, encontrando, rapidamente, armas e equipamentos para sobrevivência e 

eliminação dos demais jogadores. O ganhador do jogo é o que consegue sobreviver. Pode ser 

jogado sozinho ou no modo por equipes, em que membros do mesmo time trabalham juntos 

para sobreviver e eliminar outros times de jogadores. 

O jogo Fortnite, carro-chefe da popularização do gênero, é um dos jogos mais jogados 

atualmente, abrangendo mais de 250 milhões de jogadores. Entretanto, o mesmo não apareceu 

naquela realidade dos alunos enquanto realizei a pesquisa. No grupo focal, ao indagarmos 

sobre o motivo da escolha do FreeFire, alguns alunos afirmaram a preferência afirmando que 

esse é um produto midiático de fácil acesso e de melhor adaptabilidade aos celulares, por 

ocupar menos memória do aparelho.  

Entretanto, a preferência pelo Free Fire aparecia nos diálogos dos alunos como algo que já 

fazia parte de sua realidade, sendo significado, por algumas vezes, com vinculações em sua 

própria realidade social. Mediante suas falas, foi observado que há uma significativa 

identificação dos ambientes e situações que o jogo proporciona com questões relacionadas às 

próprias realidades dos alunos, como quando, por exemplo, mencionam elementos e palavras 

específicas para exemplificar ou fazer referência a contextos que vivenciam na sala de aula ou 

histórias que contam sobre seu cotidiano (a exemplo dos nomes das armas usadas em 

comparação a que "viram na comunidade”). 

A relação do jogo com o uso do celular e, por conseguinte, enquanto elemento de 

configuração das representações sobre as tecnologias digitais, se fez presente também na 

observação participante, mediante a percepção de estudantes jogando ao celular, tecendo 

comentários sobre suas posições nos rankings ou referindo-se a disputas anteriores. 

A interação dos sujeitos com o meio leva a pensar que, tal como discursa Hjarvard (2014), o 

envolvimento do público com o produto passa a ocorrer de forma diversa e intensa na medida 

em que o aspecto social se torna central na relação dos seus usuários com o conteúdo 

midiático. O autor também cita que a expansão das redes e meios de comunicação digitais 

possibilitaram uma participação mais ativa do público na produção de conteúdo midiático 

pelos próprios usuários. Diferente de uma produção voltada para o consumo passivo, “o 

serviço prestado pelos novos meios de comunicação consiste, especialmente, em produzir 

relações sociais entre as pessoas, e os usuários são cada vez mais estimulados a gerar 

conteúdo por si próprios” (HJARVARD, 2014, p.50). 
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Os estudantes convivem e reinventam constantemente com o cenário de proibição dos 

celulares em sala de aula. Esse contexto, de negociações entre os alunos e professores, é 

caracterizado por táticas (CERTEAU, 1998), empregadas por alunos para manusearem as 

proibições dos celulares e fones de ouvido. 

A estratégia, nesse contexto, pode ser vista como representada na instituição escolar, com seu 

planejamento e determinações, em contraponto com as tentativas de “dribles” dos alunos para 

os usos dos celulares e fones. São estratégias elaboradas de antemão, pensados para sua 

aplicabilidade em sujeitos (alunos) de maneira generalizada, a fim de obter seus objetivos 

almejados. A proibição dos celulares, exposta nos corredores, é um reflexo dessa estratégia. 

Não se trata de uma dicotomização entre dois lados, afirmando que todo comportamento pelos 

estudantes é tático, enquanto todo comportamento docente é estratégico. De fato, outros 

estudos, como Duran (2007) investigam ações de professores do tipo táticos - enquanto 

profissionais atravessados pelas demandas institucionais, ora mais e ora menos adequados à 

realidade, às demandas e aos seus próprios posicionamentos políticos, esses podem reproduzi-

las ou, em suas invenções, resistem essas ordens dominantes. 

Os eventos e interações observadas demonstram que o tema proposto se faz presente no 

cotidiano da escola de modo evidente, se repercutindo nas práticas e processos de significação 

dos estudantes, assim como nos processos de ensino-aprendizagem. Até o presente momento, 

a pesquisa dispõe apenas de resultados parciais, necessitando de maiores análises do material 

coletado para uma investigação mais profunda das significações e apropriações dos alunos 

pelas TDICs. 
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