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RESUMO: O artigo parte da prática docente em escolas públicas no Rio de Janeiro. O 
objetivo é analisar as práticas de professores que permitam o exercício da leitura crítica com o 
uso das mídias digitais. Para isso, realizamos pesquisa participante atrelada à análise de 
conteúdo de entrevistas feitas tendo por base o pensamento de Agnes Heller e Karel Kosik. 
Como resultados, apontamos a fragilização dos cotidianos e a não aplicabilidade de um 
processo reflexivo no uso das mídias digitais nas escolas. 
 

INTRODUÇÃO 

As escolas observadas na pesquisa de mestrado (ASSIS, 2019) possuem certo padrão 

comportamental dentre seus personagens: uma disputa diária contrária à utilização das 

tecnologias por parte dos estudantes em seu cotidiano. 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. 
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A compreensão positiva quanto à entrada das tecnologias pode fortalecer interpretações como 

as de Cruz e Bizelli (2016, p. 339), quando afirmam que “[...] 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”. Em interpretação aproximada, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Fundamental (1998, p. 135), versam sobre a importância dos recursos 

tecnológicos no cotidiano e seus benefícios sociais. Contudo, 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. 

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

de Roppel e Mendes (2017, p. 29) ao afirmarem não ser possível ensinar pelo modelo 

tradicional – sem tecnologia. Tais ressalvas partem da compreensão dos interesses 

empresariais na Educação, conforme 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, p. 136) 

levantam na década de 1990 quanto ao debate do acesso à informação e produção de 

conhecimento. 

Assim, 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, 2015), 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 (2004), 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 
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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). 

 

METODOLOGIA 

A metodologia da pesquisa englobou a Revisão Bibliográfica e a Análise Documental 

(LAKATOS; MARCONI, 2003), a Pesquisa Participante (THIOLLENT, 2009) e a Análise de 

Conteúdo (AC) (BARDIN, 1977) em conjunto às análises de Diferencial Semântico Médio 

(FARBIARZ; JOVANOVIC, 2002) de dez entrevistas semiestruturadas realizadas com 

educadores da rede estadual do Rio de Janeiro pertencentes a dois cotidianos: uma escola no 

município de São João de Meriti e uma escola no município de Campos dos Goytacazes.  

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 saber: (1) governo; (2) educadores; (3) educandos; (4) escola; e 

(5) família. O objetivo foi intercruzar os sujeitos/atores para compreender as ações 

existentes/mencionadas para inferir sobre a atuação das mídias digitais no cotidiano escolar.  
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RESULTADOS 

Ao sintetizarmos as entrevistas4 que compõem o corpus da pesquisa, percebemos algumas 

informações preliminares (Tabela 1) que permitem a constatação de que, quando comentando 

suas práticas cotidianas, os educadores, apesar de terem uma compreensão5 levemente 

negativa [-15/-0,2]6, foram positivos [119/1,5], especialmente, pela reflexão sobre suas 

práticas7 [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 [-

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 análise 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 – conforme veremos. Portanto, utilizamos dos gráficos seguintes para 

ressaltar as aproximações e os distanciamentos existentes entre as unidades escolares (UE) e 

os diversos níveis de observações propostos nesta etapa. 

Ao considerarmos os dados apresentados na Tabela 1, 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 Frequência8 próximos, exceto a categoria educandos na 

Escola B. Continuando a observação preliminar a partir dos dados expostos, cabe destacar o 

Diferencial Semântico Médio (DSM)9 negativo da categoria governo nas duas UE em que 

foram realizadas as entrevistas. Portanto, pretendemos apresentar, nos três gráficos 

                                                 
4 Disponíveis na dissertação que é base deste capítulo. 
5 “Compreensão” é uma subcategoria dentro de educadores. Para dados absolutos, conferir dissertação. 
6 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]. 

7 “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. 

8 Vale relembrar o que Bardin (1977, p. 111) explica: “[...] a ponderação da frequência traduz um carácter 
quantitativo (intensidade) ou qualitativo: a direção”. 

9 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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subsequentes, os valores absolutos10 obtidos da Análise de Conteúdo para demarcar os pontos 

de alcance máximo de cada categoria. Optamos, neste artigo, 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.  

Portanto, destacando os dados 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].  

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 educadores [115] se apresenta positivamente. Dessa forma, podemos 

estabelecer a premissa de que os entrevistados veem, conforme explicitado anteriormente, um 

ambiente educacional precarizado em contraposição à visão positiva sobre si. 

Tabela 1: Extrato da F, do DS, do DSM e o percentual por amostragem (%) da 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 

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 

                                                 
10 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. 
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Categoria Frequência DS DSM % 

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 

Assim, ao relacionarmos os dados absolutos do corpus da pesquisa mencionados na Tabela 1, 

podemos sintetizar (Gráfico 1) 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 1: Indicadores de categorias segundo F, DS e DSM absolutos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

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 

Educador Escola Educando Governo Família
DSM 0,4 -0,3 -0,9 -1,9 -1,0
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educadores durante as entrevistas e, a posteriori, propor as considerações sobre as mídias 

digitais presentes no cotidiano escolar, quando analisaremos as subcategorias e 

subsubcategorias. 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 1) e sintetizado no 

Gráfico 2, para comparação, consideramos válida a apresentação da análise, a partir dos três 

cotidianos elencados de que os educadores se encontram desestimulados. Por fim, reuniremos 

todas as informações para a compreensão de como os educadores percebem as mudanças de 

suas práticas a partir das mídias digitais. 

A Escola A 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.  
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Gráfico 2: Síntese comparativa do DSM

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O processo de distanciamento reflexivo, posto pelo pensamento helleriano, pode ser 

encontrado nesse cotidiano e apresentado como divergente do encontrado na Escola A. 

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. Ocorre, assim, a aproximação ao pensamento de Heller (2016) 

sobre o processo de suspensão do cotidiano, onde a Educação é compreendida como uma 

construção que se difere pela formação cultural dos educadores (ASSIS; FARBIARZ, 2018). 

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.  

Tais considerações levam em consideração, portanto, o posicionamento atualizado de Prensky 

(2012) sobre a sabedoria digital como sendo o ponto final de todo um processo de análise 

crítica que permitirá compreender o pertencimento dos educadores entrevistados ao uso das 

mídias digitais para que se estabeleçam critérios de análise mais amplos do cotidiano escolar 

(ASSIS; FARBIARZ, 2020): precisamos repensar a escola como um espaço em que o sujeito 
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vá além da prática utilitarista da tecnologia e, deste modo, torne-se um sujeito da ação – 

utilizando as mídias digitais, portanto, com uma finalidade que não se encerra em si. 
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