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O cotidiano da cibercultura escolar:  

desafios e perspectivas de uma educação não presencial1 

Caio Vinicius de Souza Oliva2 

 
RESUMO: A pesquisa busca compreender a partir de um estudo etnográfico em uma 
instituição de ensino, as perspectivas de uma educação não presencial no contexto da 
pandemia da COVID-19. Desse modo, reflete sobre a transição do ambiente escolar para o 
ciberespaço, averiguando através de relatos de docentes acerca dos procedimentos adotados 
pela escola e o processo de adaptação dos estudantes no modelo não presencial. Tendo, como 
foco de análise o processo de midiatização e representações sociais através das tecnologias de 
ensino, do letramento digital e o processo de ensino-aprendizagem. 
 

INTRODUÇÃO 

A partir de 2020 as sociedades se viram diante de inúmeros novos desafios causados pela 

pandemia da COVID-19, e a comunidade escolar sobretudo precisou se transformar para 

adaptar-se às novas perspectivas desse momento em que vivemos. Com o isolamento social, 

como forma de prevenção ao contágio do coronavírus, as instituições educacionais ficaram 

paralisadas de suas atividades presenciais. Com a impossibilidade do ensino presencial, o 

cenário favoreceu a integralização da tecnologia com a educação a fim de atenuar os efeitos 

do isolamento à vida escolar. As tecnologias da informação e comunicação (TICs) já estavam 

presentes nos cotidianos de algumas das salas de aulas presenciais, como no uso de filmes, 

músicas, jogos eletrônicos, entre outros. Porém, de forma abrupta foi necessário deslocar todo 

o ambiente escolar para o ciberespaço, gerando novas questões e desafios para a comunidade 

escolar. 

Ao inserir o computador/celular e a internet estamos diante de um novo contexto sociotécnico 

para a educação, como colocado por Marco Silva e Tatiana Claro (2007), uma vez, que, o 

compartilhamento e a socialização de informações e de conhecimentos estão para além do 

modelo proporcionado pelas TICs no ambiente escolar, modelo no qual é baseado na 

apresentação e na transmissão ao receptor. 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT3 Educação Crítica para as Mídias, múltiplas linguagens, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2 Mestrando do PPGMC/UFF. E-mail: caio.souza.oliva@gmail.com  

mailto:xxxx@xxx.xxx


 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

452 

Nesse sentido, com o cenário em que vivenciamos atualmente, é preciso refletir sobre como 

as instituições de ensino estão percorrendo o caminho de uma educação não presencial. 

Assim, apontamos alguns questionamentos a serem desenvolvidos ao longo deste texto: a) 

Como a instituição escolar tem encarado os novos dilemas? b) Quais são os principais 

desafios que os professores e estudantes enfrentam? c) As mídias digitais podem contribuir 

com o processo de ensino-aprendizagem para uma educação não presencial? 

Para tanto, o presente artigo se desenvolve a partir das reflexões e pesquisas do Núcleo de 

Estudos Contemporâneos em Educação, Etnografia e Representações Sociais (NECEERS) da 

Universidade Federal Fluminense. Desde 2018 o grupo tem como seu principal campo de 

estudo a Escola Municipal Heitor Villa Lobos, que atende o ensino fundamental I e II, 

estando localizada na Ilha da Conceição, bairro da zona norte do município de Niterói, Rio de 

Janeiro. Durante o isolamento social, as atividades presenciais do núcleo de pesquisa foram 

suspensas, iniciando-se um novo processo da pesquisa através de encontros por 

videoconferência, o que proporcionou inovadoras relações entre pesquisadores e 

interlocutores de estudo.  

Com a ausência de aulas presenciais, a solução de muitas instituições de ensino para não 

deixar milhões de estudantes desamparados foi a construção de um ambiente pedagógico 

virtual. A sala de aula, com suas paredes, cadeiras enfileiradas e a figura do docente à frente, 

torna-se agora uma página na internet, um grupo virtual, com seus fóruns de dúvidas, chat e 

diversas atividades assíncronas. Assim, foram concebidos diferentes usos no ciberespaço, seja 

pela continuação de aulas remotamente (através de videoconferências) e/ou pela integração de 

plataformas específicas de ensino. 

Contudo, compreendendo essa transformação do cotidiano escolar, torna-se preciso articular a 

respeito dos desafios desse novo ambiente pedagógico, da midiatização súbita e do processo 

de ensino-aprendizagem dos estudantes. Assim, ao longo do texto analisaremos os relatos de 

professoras de uma instituição da educação básica, com o objetivo de captar esses desafios, 

transformações e novas perspectivas de uma educação não presencial mediada pelas mídias 

digitais. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Ao deslocar o espaço físico escolar para o ciberespaço, novas formas de internalização e 

construção do cotidiano pelos sujeitos no ambiente educacional perpassam pela chamada 

cibercultura. Tal fenômeno, atravessa a forma sociocultural da relação entre sociedade, 

cultura e as novas tecnologias digitais (LEMOS, 2003), assim a cibercultura é uma conjunção 

do ciberespaço, este que se desenvolve inicialmente através da interconexão, da criação de 

comunidades e pela inteligência coletiva (LÉVY, 1999). 

Dessa forma, contextualizando esse chamado ciberespaço, Lévy (1999) entende-o como o 

espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e de suas 

memórias, tendo como marca distintiva a codificação digital. Assim, temos o 

desenvolvimento da cibercultura pelo que conhecemos hoje por “a internet das coisas” 

(Internet of Things - IoT). De acordo com Eduardo Magrani (2018, p. 20) a IoT é “um 

ambiente de objetos físicos interconectados com a internet por meio de sensores pequenos e 

embutidos, criando um ecossistema de computação onipresente (ubíqua), voltado para a 

facilitação do cotidiano das pessoas”. Assim, compreendemos, como exposto por Edméa 

Santos (2019) que existe uma relação recursiva e implicada entre a infraestrutura tecnológica 

e os fenômenos de cibercultura, sendo que as soluções tecnológicas também surgem a partir 

da necessidade dos sujeitos que habitam o ciberespaço. 

Desse modo, a cibercultura em sua fase atual caracteriza-se pela mobilidade ubíqua em 

conectividade com o ciberespaço e as cidades, tendo um “maior fortalecimento da sociedade 

em rede que ganha com mais autoria dos usuários e mais exploração das vantagens das 

capacidades interativas do ciberespaço” (SANTOS, 2019, p. 30). Esse novo cenário difere-se 

daquele de origem, uma vez que, com os dispositivos móveis (celular, tablet e notebook) 

deixamos de interagir com o ciberespaço como algo a ser adentrado, em momento e local 

específico. Assim, não estamos mais submetidos ao computador de mesa e a internet cabeada, 

o ciberespaço deixou de ser um plano separado do real, para tornar-se uma extensão de nossos 

corpos e mentes, presente a todo momento e coletivamente produzindo a cibercultura. 

Entretanto, ressalta-se o momento específico pelo qual enfrentamos atualmente, com o 

isolamento social, nossos corpos se mantêm fixos em nossos lares, estamos diante de um hiato 

da mobilidade ubíqua entre o ciberespaço e as cidades, no qual só poderá ser superado e voltar 

a progredir com o fim do estado de emergência da pandemia em que vivemos. 
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Contudo, a compreensão da instituição escolar como espaço de socialização faz-se presente 

com os cotidianos dos sujeitos da educação e as suas representações sociais com o ambiente, 

levando em consideração, como aponta Paulo Freire (2006), a importância das experiências 

informais dos estudantes nas ruas, no pátio escolar, nas relações familiares e nos diversos 

espaços de socialização que são repletos de significação. Dessa forma, a análise do cotidiano 

escolar, sobretudo no período não presencial, é fundamental para compreender a forma como 

as instituições e seus atores estão percorrendo os desafios atuais.  

Para tanto, compreende-se que a melhor perspectiva para analisar o cotidiano escolar 

encontra-se nos escritos de Michel de Certeau, uma vez que, o autor interpreta o próprio 

cotidiano como espaço de resistência e criatividade, no qual os “usuários se reapropriam do 

espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (CERTEAU, 2014, p. 40). Dessa 

forma, Certeau utiliza do conceito de homem ordinário para categorizar este “herói comum”, 

o sujeito que inventa o cotidiano com a arte de fazer, através de suas astúcias e táticas, 

constantemente jogando com os acontecimentos para os transformar em ocasiões. Assim, com 

tal análise torna-se possível investigar os cotidianos escolares, buscando reconhecer essa 

apropriação criativa dos sujeitos da aprendizagem e do ensino, a sua não passividade perante 

as estratégias e as microrresistências de enfrentamento nos cotidianos escolares. 

 

METODOLOGIA  

Os relatos analisados partem de um fragmento da pesquisa etnográfica do estudo sobre 

midiatização e representações sociais através das tecnologias de ensino. Tais relatos de 

experiências foram compartilhados nas reuniões por videoconferência do Núcleo de Estudos 

Contemporâneos em Educação, Etnografia e Representações Sociais (NECEERS), sendo essa 

coleta de dados uma forma de observação participante, com a possibilidade de maior 

integração entre o pesquisador e os interlocutores do estudo, como coloca Laville e Dionne 

(1999, p. 182) “essa integração pode levá-lo a participar mais intensamente da vida do grupo, 

e assim, alcançar uma qualidade e uma profundidade de informação, inacessíveis de outra 

forma”. Para registro, utilizou-se do diário de campo sendo essencial para contribuir com a 

narrativa do pesquisador, sendo um meio que possibilita a anotação em campo durante a 

observação e a produção de um relato conciso com as informações pertinentes ao estudo. 

Logo, esse objeto de campo é um importante material para os dados coletados, incidindo 
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sobre as características do ambiente percorrido, descrições detalhadas e impressões que 

inquietam o pesquisador.  

Dessa forma, considera-se – para o efeito da análise – as narrativas presentes em três 

encontros, totalizando quatro horas de diálogo aberto acerca dos procedimentos adotados pela 

E.M. Heitor Villa-Lobos e as vivências das educadoras durante o período das atividades não 

presenciais. Ao todo, foram sete educadoras que participaram dos encontros concedendo os 

seus relatos, sendo seis professoras do Ensino Fundamental II e uma coordenadora 

pedagógica. Assim, como fundamento de categorização exposto por Laurence Bardin (1977), 

foram destacados trechos das narrativas em que consideram-se o universo da midiatização, 

dos desafios e dos processos de aprendizagens. Segundo Bardin (1997, p. 118) “Classificar 

elementos em categorias, impõe a investigação do que cada um deles tem em comum com 

outros. O que vai permitir o seu agrupamento, é a parte comum existente entre eles”. 

Seguindo a categorização semântica (através de temas) e a partir do método gráfico Affinity 

Diagramming (MARTIN; HANINGTON, 2012), foi desenvolvido um quadro de visualização 

contendo as frases pertinentes aos objetos da análise, tendo dessa forma uma melhor 

compreensão dos relatos como um todo. Com base nesse quadro gráfico dos relatos de 

experiência, verificou-se a presença de três temas em comum entre as interlocutoras do 

estudo, sendo esses a questão do letramento digital, o acesso e equipamento midiático e o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Como forma de resguardar o anonimato das participantes e de uma melhor visualização dos 

dados, foram designados códigos de identificação para cada interlocutora do estudo, sendo 

designado a letra E (educadora), seguido de um número de identificação3.   

 

RESULTADOS 

Seguindo a forma de categorização para análise, temos acerca do tema letramento digital, 

manifestações das educadoras E5, E6 e E7 acerca da cobrança por uma instrumentalização 

informática – tanto para os estudantes, como para os docentes – e uma correlação entre a falta 

de conhecimento sobre as plataformas digitais de educação e o desestímulo dos estudantes. 

Podemos atentar para a ideia de um processo autodidata tecnológico, expressado por: “Estou 

                                                 
3 Por exemplo, quando for citado o código E3, refere-se à educadora número três.  
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aprendendo por conta própria sobre plataformas lúdicas” (E1), como também sobre o uso da 

plataforma pelos estudantes: “No início os alunos usavam a plataforma como uma rede 

social” (E7). Dessa forma, esse processo de aprendizagem no ambiente virtual deve incluir, 

como citado por Maria Teresa Freitas (2010, p. 338), “além do conhecimento funcional sobre 

o uso da tecnologia possibilitada pelo computador, um conhecimento crítico desse uso”. 

A respeito do acesso à internet e a disponibilidade de equipamento digital, os relatos 

perpassam pela dificuldade em realizar as atividades escolares devido a falta de recursos 

necessários, como podemos observar: “Implementaram a plataforma ClassRoom, porém 

existe dificuldade de acesso e falta de equipamento” (E1); “Se fosse só uma questão de 

desinteresse pelo menos eles iriam ver a plataforma por curiosidade” (E4). Também é 

constatado que o problema envolve questões territoriais, sendo exposto pela participante E1: 

“Muitos pais não queriam se submeter à internet do tráfico para ter qualidade de acesso”. 

Ao categorizar o processo de ensino-aprendizagem, temos contribuições no sentido de 

compreender que houve dois meios midiáticos pedagógicos na escola abordada, sendo o 

primeiro por meio da plataforma digital ClassRoom e o segundo através de apostilas 

impressas criadas pelas próprias professoras da instituição. Assim, é relatado maior uso do 

material impresso devido à falta de acesso ao ambiente virtual (E5), sobrecarga de atividades 

(E1) e um maior desânimo por parte de alunos e professores (E2). No entanto, na plataforma 

digital existe uma alternância entre atividades práticas e lúdicas (E1), sendo corroborado pela 

educadora E2 que as atividades lúdicas através das mídias proporcionam maior 

aproveitamento por parte dos educandos. Nesse sentido, segundo Paula Sibilia (2012) existe 

uma divergência de época entre as escolas e seus estudantes na contemporaneidade, tendo 

como marco a geração dos “nativos digitais”. Com as novas tecnologias e mídias digitais o 

abismo dessa divergência de época se alargou, sendo necessário transformações e construções 

para fundir o universo escolar com o midiático. A instituição escolar se mantém através da 

ferramenta da leitura e escrita, enquanto que a contemporaneidade vive a espetacularização do 

audiovisual (SIBILIA, 2012), “os fatos só ganham legitimidade, verdadeira existência social, 

quando transformados em representações, em imagens com materialidade e externalidade 

visual” (ROCHA; CASTRO, 2009, p. 57). 

Além disso, foram captados segmentos nos relatos que versam por uma conjunção de fatores 

a respeito das problemáticas abordadas, como a distribuição de informações desencontradas 
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por parte do governo, e as preocupações em relação ao retorno presencial (E2). Sobretudo, a 

participante E1 expõe a ocorrência de uma chamada evasão escolar digital, fenômeno no qual 

demandará investigações pela comunidade acadêmica para compreender o processo em que 

vivemos atualmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto pandêmico em que vivemos apresenta uma nova perspectiva sob o olhar à 

educação e às mídias digitais, ao longo dos anos serão necessários diversos estudos e 

pesquisas para compreendermos o seu impacto nos cotidianos das sociedades. No entanto, o 

presente texto buscou demonstrar os desafios enfrentados por uma instituição de ensino – 

tendo como protagonista as perspectivas das educadoras – como forma de contribuir para o 

entendimento do atual momento. 

Para tanto, ao refletirmos sobre as narrativas em questão, observamos que o deslocamento do 

ambiente educacional presencial para o virtual ocorreu de forma inopinada. Nesse sentido, 

esteve-se ausente uma instrumentalização tecnológica que servisse de apoio tanto para 

educadores, como para os estudantes; uma vez que, por mais que as crianças e adolescentes 

estejam familiarizados com o ciberespaço, os seus usos de costume estão para além de 

plataformas digitais pedagógicas. 

Um fator que demanda muita atenção nesse processo de educação midiática é a 

disponibilidade de acesso à internet e a posse de equipamentos, sendo estes fundamentais para 

garantir a educação de todos no meio digital. A Constituição Federal Brasileira é explícita 

quanto aos seus princípios em relação à educação, tendo como norte a “igualdade de 

condições para acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988, Art. 206). Porém, estima-se 

que 14% dos estudantes acima de 10 anos no Brasil não possuem acesso à internet (IBGE, 

2018), assim temos um longo caminho a percorrer para assegurar o exercício constitucional 

na educação. 

Dessa forma, enfatizamos o processo de ensino-aprendizagem no meio virtual, no qual 

demanda esforços e criatividade para incluir os estudantes nesse ambiente. Assim, devemos 

explorar os diversos recursos que o ciberespaço proporciona, podendo relacionar as 

experiências dos educandos com o aproveitamento na aprendizagem. Contudo, devemos levar 
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em consideração a apropriação dos sujeitos diante da mediação desses espaços virtuais 

pedagógicos, compreendendo o caráter mundano da atividade receptiva enquanto atividades 

práticas que muitos integram como parte de suas vidas cotidianas, deixando de lado o mito da 

passividade e considerando a atividade receptiva como um processo ativo e criativo, mediante 

os sentidos e as condições sociais dadas (THOMPSON, 2012). Nesse sentido, precisa-se 

considerar a democratização do acesso à internet como elemento fundamental para garantir 

esse processo ativo e criativo dos sujeitos da aprendizagem na construção da cibercultura 

escolar, sendo de fundamental importância, conforme exposto por Nelson Pretto e Cláudio da 

Costa Pinto (2006, p. 20) “políticas públicas que garantam esse acesso, entendendo-o como 

urgente, o que implica pensarmos em soluções coletivas e públicas, e não apenas no acesso 

individualizado nas residências”. 
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