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RESUMO

Esta tese discute o uso intensivo das tecnologias de informação e comunicação
(TIC) e das redes sociais online por estudantes do ensino médio de uma
tradicional escola pública do Rio de Janeiro - o Colégio Pedro II. A pesquisa,
em interface com a Antropologia, a Educação e a Comunicação, investigou as
relações que são construídas por 104 jovens nas redes sociais online,
buscando compreender como a centralidade dos relacionamentos digitais e as
vivências juvenis no ciberespaço alteram sua socialidade e leitura de mundo, aí
se incluindo a cultura escolar. Em sua dimensão empírica de base qualitativa, a
pesquisa analisou dados a partir de notas etnográficas do cotidiano escolar,
entrevistas, questionários, netnografias no Facebook e no blog criado para
estimular a reflexividade dos estudantes acerca da cibercultura. Em
interatividade com os usuários e em contextos híbridos online/off-line, foi
possível reconhecer: o percurso dos jovens estudantes na direção de uma
aprendizagem mais cooperativa e autônoma; suas percepções sobre
particularidades de gênero nas interações juvenis; as nuances de seus
relacionamentos afetivos; e a potencialidade das redes sociais online em
termos da participação cidadã. Observou-se a construção de um caleidoscópio
que envolve pensamento crítico, posturas características de uma visão cidadã
de mundo (campanhas sociais e político-partidárias), e informações sobre a
crescente rede de amigos, marcadas pela fragmentação, futilidade e
necessidade de se tornar visível. Os resultados indicam que a ambiguidade do
imaginário da cibercultura está presente na reflexão desses jovens, levando-os
a oscilar entre a sedução / deslumbramento em relação às TIC e o medo do
vício, da distração e da incredibilidade das fontes de consulta. A vivência do
jovem no ciberespaço conflita com a organização curricular fragmentada em
disciplinas; eles, no entanto, reafirmam a relevância da escola. A ideia de tribo
entre esses jovens estudantes significa convivência e compartilhamento de
emoções em ritmo acelerado. A pesquisa investigou o uso das redes sociais
online para além do simples acesso, ou seja, como conjunto de práticas
específicas, valores, conceitos, crenças e sistemas de poder dos sujeitos e de
seus grupos. Os praticantes estão vivenciando culturas mediadoras que se
expressam na escola e que além de provocarem a opacidade do professor,
passam a demandar aulas imbricadas às potencialidades oferecidas pelas
tecnologias digitais. Concluiu-se que o papel do professor em tempos de
cibercultura exige imersão e consciência do lugar das redes sociais online na
vida dos estudantes para perceber as possibilidades de intervenção
pedagógica e encontrar brechas de apropriação crítica e criativa.

Palavras-chave: Juventude. Redes sociais online. Cibercultura. Culturas
Mediadoras. Escola Básica.

ABSTRACT
This thesis discusses the massive use of Communication and Information
Technologies (CIT) as well as online social networks by young high school
students from a traditional public school in Rio de Janeiro - Colégio Pedro II.
The research intertwined with Anthropology, Education and Communication
investigates the relations established by 104 youngsters in online social
networks, aiming to understand how the centrality of digital relationships and
the youngsters’ lives in cyberspace alter their sociability and view of the world
including the school culture. In an empirical approach of qualitative basis the
research analysed data from ethnographic notes on school everyday life,
interviews, questionnaires, netnography in Facebook and in the blog designed
to instigate students’ thinkableness about cyberculture. In interaction with the
users and in online/off-line hybrid contexts, it was possible to acknowledge: the
young students’ path towards a more cooperative and autonomous learning,
their perception of gender within young interactions; the nuances of their
affective relationships, as well as the potentiality of online social networks
concerning the citizenship participation. It was observed the construction of a
kaleidoscope involving critical thinking, typical positions of a citizenship view of
the world (social and political sectarian campaigns) and information from an
increasing network of friends marked by the need to become visible. The results
show that the ambiguity of the cyberculture imaginary is present in these
youngsters’ thinking leading them to oscillate between the seduction/fascination
towards the CTIs and the fear of addiction, distraction and incredibility of the
consulted sources. The youngsters’ experience in cyberspace conflicts with the
fragmented curricular organization in disciplines; however, they reaffirm the
relevance of school. These youngsters’ idea of belonging to a tribe means living
and sharing emotions in a speedy pace. The research aimed to understand the
use of the online social networks beyond the mere access, that is, as a set of
specific practices, values, concepts, beliefs and power system of the subjects
and their groups. The users are experiencing mediating cultures which are
expressed at school and besides causing the teacher’s opacity end up
demanding lessons which imbricate with the potentialities offered by digital
technologies. In conclusion, the role of the teacher concerning cyberculture
demands that they look into and are aware of the place online social networks
within students’ lives in order to realize the possibility of pedagogical
intervention and find out gaps for critical and creative appropriation.
Key words: Youth. Social Online Networks. Cyberculture. Mediating Cultures.
Primary and Secondary Education.
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APRESENTAÇÃO
Como professora de Sociologia na Educação Básica e trabalhando com
jovens desde 1982 (no Colégio Pedro II, desde 1994), desenvolvi, ao longo de
minha trajetória, o gosto de observar e interagir com as culturas juvenis no
espaço escolar. As práticas, manifestações, usos e símbolos dos atores sociais
jovens são expressões culturais que demarcam suas identidades juvenis e
afetam, decisivamente, a prática docente. Tais expressões perpassam nossa
familiaridade com a escola e seus atores sociais, exigindo reflexão contínua e
superação de visões parciais para alcançar um conhecimento

mais

aprofundado desse contexto, especialmente no que tange ao uso das
tecnologias digitais. O mapa que nos orienta em relação às diferentes
formações sociais presentes no cotidiano escolar não garante o conhecimento
dos universos simbólicos e pontos de vista desses jovens estudantes, porque
está eivado por um conjunto de lugares, papéis e estereótipos. Portanto, a
consciência e reflexão sistemática do nosso lugar como professora e
pesquisadora estão presentes em todo o trabalho e foram constantemente
testadas, revistas e confrontadas para que se desse a compreensão da lógica
das relações sociais em rede.
A percepção do processo de imbricamento entre a cultura escolar e a
digital exige compreender a midiatização da cultura contemporânea.

O

entendimento desse fenômeno determinou um posicionamento metodológico
que garantisse espaços para ouvir o que os sujeitos jovens têm a dizer acerca
de suas experiências como alunos nesse ambiente de cultura midiatizada,
possibilitando desnaturalizar a percepção comum de afinidade imediata dos
jovens com as tecnologias digitais.
Em 2005, alunos de uma das turmas da terceira série do ensino médio,
que estavam sob a nossa responsabilidade, criaram uma comunidade no
Orkut1 para nos “homenagear”. Ligavam a figura de Émile Durkheim ao meu
perfil. Naquele semestre nossas aulas tinham sido dedicadas à teoria
sociológica, com destaque para a produção científica deste sociólogo francês
1

Em 2004, o Orkut (rede social lançada pelo Google) já contava com 30 milhões de usuários
segundo
informação
do
site
olhar
digital
http://olhardigital.uol.com.br/negocios/digital_news/noticias/facebook_ultrapassa_orkut_em_nú
mero_de_usuários_brasileiros_pela_primeira_vez
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no século XIX. A iniciativa dos alunos pode ser entendida como carinhosa, mas
também trouxe o indicativo de certa tensão com aulas demasiadamente
teóricas ou de um incômodo causado por temáticas sociais. Vivíamos um
momento de explosão desta rede social, aclamada por grandes revistas de
circulação nacional como “o fenômeno Orkut”2.
Os jovens estudantes, já naquele momento, expressavam intensa
identificação, abertura e sensibilidade às redes sociais online; o prazer de estar
permanentemente conectado tem invadido o espaço escolar, sendo facilitado
pela aparente habilidade e desenvoltura com que se relacionam com a
tecnologia. A socialização por meio da mídia opera formando valores, hábitos e
atitudes entre os jovens, afetando seu cotidiano de forma decisiva.
Aceitamos o convite de participação e construímos nosso próprio perfil
no Orkut – assim entramos na ‘onda’ das redes sociais online. A partir desta
experiência, o nosso interesse pela relação dos jovens com a internet se
intensificou. Naquele momento tivemos a firme percepção de que os conteúdos
postados nas redes são bastante reveladores de significados e sugerem
princípios organizadores da comunicação na rede, tecendo nexos com o
cotidiano dos jovens.
Cabe destacar o alinhamento da presente tese aos estudos críticos à
metáfora do impacto das tecnologias da informação e comunicação (TIC) sobre
as formações sociais e a cultura3. O aparato tecnológico não está apartado da
produção social e mais do que verificar os efeitos das tecnologias da
informação entre as vivências estudantis na escola básica, este estudo busca
descrever e analisar as culturas mediadoras que organizam as relações entre
tecnologias e seus usuários. No contexto escolar, as práticas por meio das

2

De acordo com o Ibope Nielsen Online, que produz o ranking de audiência da web brasileira
utilizado como referência no mercado digital, o Facebook ultrapassou o Orkut em número de
usuários brasileiros, pela primeira vez. em julho de 2011. A rede social de Mark Zuckerberg
contava com 30 milhões de assinantes no Brasil, contra 27 milhões do Orkut.
http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/65157_VOCE+PODE+GANHAR+MUITO+DINHEIRO+
NO+FACEBOOK (acesso em 5 de setembro de 2011).
3

Concordamos com Lévy (2000) quando este autor questiona a metáfora do impacto das
novas tecnologias da informação sobre a sociedade ou a cultura. As tecnologias, bem como a
linguagem e as instituições sociais complexas, não são estranhas ao conjunto de construções
humanas. As tecnologias são produtos da sociedade e da cultura e tanto sua criação quanto
seu uso constituem a humanidade enquanto tal.

14

quais o uso da internet e das redes sociais online se constituem, sofrem
influência dos valores e normas institucionais. Portanto, nossa análise levou em
conta as relações sociais no espaço físico escolar e no espaço das redes
sociais online. Ao considerarmos o processo de imbricação digital/social,
buscamos evitar os riscos de interpretar e conceber separadamente o digital e
o não digital, ou seja, enfatizamos os vínculos com o lugar para obter uma
leitura mais complexa das interações entre mundo digital e as condições
sociais dos atores envolvidos.
Investigar as articulações digital/social favorece a compreensão da
lógica social das formações digitais. Neste sentido, nossas questões de estudo
foram além de aspectos meramente educacionais, pois tomamos o conceito de
cultura na sua interface com as áreas da Comunicação e Antropologia com
vistas a desvelar simbologias e significados das relações sociais em tessitura.
A escolha do Colégio Pedro II como contexto de estudo se deu pela
oportunidade de poder analisar as expressões juvenis nas redes sociais online,
contando com o apoio tanto institucional, como dos próprios jovens e seus
familiares.
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1. INTRODUÇÃO

Uma crítica recorrente à escola diz respeito a incapacidade desta
instituição em considerar as necessidades da juventude. Ao oferecerem
resistência aos mecanismos de distinção formais propostos pela escola, como
por exemplo: provas, estilos de aula, os jovens evidenciam a gestores e
professores que existe uma dicotomia entre os objetivos institucionais e a
cultura juvenil (BARBOSA e ARAÚJO, 2009).
Os jovens que hoje estão na escola básica brasileira, ao vivenciarem um
processo de socialização permeado pela cultura digital, experimentam
mudanças radicais nas concepções de tempo e espaço e em suas dinâmicas de
interação social, construindo um repertório de interesses diverso do que lhe é
oferecido nas escolas.
A vida contemporânea nos centros urbanos, atravessada pela presença
das tecnologias de informação e comunicação (TIC) em todos os setores
sociais, potencializa processos de fragmentação da experiência. Os estudantes
da escola básica, especialmente os do ensino médio, têm expressado certa
dificuldade em acompanhar e formular uma argumentação consistente que
conecte o tempo histórico com o tempo presente, o que sugere a professores e
pais a presença de um universo cultural particular e desafiante.
Harvey (1995) aponta que o aumento de informações disponíveis não
garante

eficaz

informação

sobre

os

problemas

contemporâneos.

A

disponibilidade de informações variadas e díspares pode reduzir a atenção e
levar ao acúmulo de dados que não são analisados por falta de tempo ou de
especialistas – trata-se da exformação. Lipovetsky e Serroy (2011) acreditam
que a superinformação pode tornar-se ameaçadora para a liberdade do mundo
ocidental ao dificultar a distância analítica necessária para que se atinja uma
postura crítica, capaz de dar sentido às informações. A aceleração crescente da
oferta de tecnologias analíticas - cognitivas, visuais, auditivas, médicas,
gustativas, aliada à manipulação de uma demanda pela satisfação consumista e
imediata, reflete uma face cultural de exaltação da novidade e ataque à história.
Entretanto, essas mesmas tecnologias que fragmentam a experiência, conectam
esses jovens ao mundo inteiro, possibilitando a abertura de redes de
colaboração jamais vividas por tantos em relação a tantos (LEVINE,1997).
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Castells (1999) sustenta que a sociedade da informação consiste em um
novo tipo de desenvolvimento reestruturado no final do século XX, pelo modo
capitalista de produção. “No novo modo informacional de desenvolvimento, a
fonte de produtividade acha-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de
processamento da informação e de comunicação de símbolos” (idem, p.35).
Por esta concepção, a tecnologia da informação modela a totalidade do
comportamento social, incluindo a comunicação simbólica.
Esse fenômeno apresentado por Castells se concretiza por força da
potência do ciberespaço, termo definido por Lévy (2008, p.17) como “o novo
meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores”.
Este autor inclui o ciberespaço não apenas na base digital, mas também no
conjunto de informações circulantes e nos seres humanos que nutrem a
dinâmica deste espaço. Ele define cibercultura como “o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”
(idem, p.17).
Para os jovens estudantes do Ensino Médio, a percepção da cibercultura
se dá a partir das múltiplas possibilidades de interação online nas redes sociais
como Orkut, Facebook, Twitter, msn e outros, pela facilidade de pesquisa
escolar na internet e pelas características lúdicas do uso do computador e suas
interfaces. Nascidos em 1995 ou 1996, fazem parte do grupo denominado por
Tapscott (2010) de Geração Internet, marcado pela convivência em um mundo
turbinado pela web 2.0 (de Facebook, Twitter, Google+ e Linkedin) e pela
conexão móvel. Nomeados por Prensky (2001) nativos digitais, estão
familiarizados com as tecnologias digitais e são capazes de utilizar a rede
como meio de comunicação de conteúdos de formulação própria, colaborando
entre si, construindo comunidades, organizando-se e exercendo seu poder
político.
Novaes (2009) considera que os recursos da internet facilitaram a
articulação e criação de redes que se tornaram formas de expressão e
comunicação entre jovens, propiciando a (re)invenção de estilos. Entretanto,
não é certo que o uso da internet, sua apropriação e a interatividade que
possibilita, intensifique a interação social, no sentido de trocas humanas
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significativas

apesar

de

representar

a

redefinição

das

formas

de

relacionamento, de ser e de estabelecer vínculos sociais.
Dwyer (2010), ao analisar seu trabalho docente, observou que os alunos
usam as informações extraídas da internet como se fossem verdadeiras, sem
fazer questionamentos às origens e aos interesses que poderiam estar gerando
tais informações. Depreende-se deste fato a urgência da introdução de mais
uma tarefa para o professor: a desconstrução da relação direta entre acesso à
informação e aquisição de conhecimentos - uma das faces da ideologia do
determinismo tecnológico.
Ao lado das novas questões impostas pela relação cada vez mais
estreita entre a juventude e as TIC, especialmente as digitais, são marcantes
as demandas dos jovens por saúde, direitos sexuais e reprodutivos, cidadania
e direitos humanos, o que exige políticas coerentes com a diversidade juvenil e
a identificação do jovem como sujeito de direitos. Pensando a relação entre as
ideias de cidadania e consumo, Castro (2004) afirma que o conceito de
cidadania não pode ser confundido com direito de ser consumidor pelas
populações jovens. Ainda que a condição juvenil suponha o direito ao novo, é
preciso exercê-lo com base crítica e isto demanda acesso à educação e à
cultura, além da busca de reinvenções identitárias. Nesta direção, durante o
governo Lula, em 2005, foi instituída a Política Nacional de Juventude (PNJ),
coordenada pela Secretaria Nacional de Juventude, vinculada à Secretaria
Geral da Presidência da República. Esse esforço buscava desenhar uma
política nacional que envolvesse os diferentes ministérios e fosse conduzida
por meio de suas políticas setoriais considerando as singularidades do público
jovem.
Em setembro de 2009, o Ministério de Educação (MEC) lançou o
Programa Ensino Médio Inovador. A análise do documento orientador deste
programa sugere que o mesmo considera as percepções do jovem aluno. O
foco é a superação do hiato entre as práticas dos educadores e as expectativas
dos educandos, em um movimento que visa tornar a escola mais atraente para
o jovem.

Esforços dessa natureza encontram amparo em indicadores

recentes, que demonstram redução na taxa de escolarização dos jovens entre
18 a 24 anos, de 30,9% para 30,5% (PNAD, 2008). Com idade para entrar no
mercado de trabalho, o jovem brasileiro desiste de frequentar a escola, se
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desinteressa por ela, e se afasta do Ensino Médio. Esta problemática é
confirmada por recente pesquisa4, realizada pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA, 2010), órgão vinculado à Presidência da República
/ Secretaria de Assuntos Estratégicos, a qual revela que somente 48% dos
jovens na faixa dos 15 aos 17 anos cursam o Ensino Médio; 44% dos alunos
do Ensino Fundamental não concluem este nível de ensino. As principais
causas do abandono dos estudos são as oportunidades de trabalho para os
jovens do sexo masculino (42%) e a gravidez no caso das adolescentes (21%).
A pesquisa aponta, também, que as oportunidades de trabalho para esses
jovens são precárias, sazonais e, geralmente, não incluem a carteira assinada.
Este cenário justifica implementar políticas públicas que enfrentem a
evasão, buscando uma aproximação maior com as culturas juvenis por meio
especialmente da qualidade da escola. O documento orientador do Ensino
Médio Inovador enfatiza as práticas educativas de cooperação, bem como a
utilização de mídias e tecnologias educacionais como estratégia de
dinamização dos ambientes de aprendizagem. Propõe, ainda, a oferta de
atividades de estudo em interface com as novas tecnologias de comunicação.
Tais esforços pretendem responder às transformações da sociedade
contemporânea que afetam a escola e os modelos de socialização juvenis.
No cerne de uma Política Nacional para a Juventude está o
entendimento do que vem a ser jovem e o que caracteriza a juventude.
Segundo Pais (2006), nos tradicionais estatutos de passagem da adolescência
para a vida adulta, havia uma adaptação dos jovens a formas prescritivas que
moldavam a transição de uma para outra fase da vida. Entretanto, na
atualidade, as transições para a fase adulta, estão sujeitas às culturas
performativas que emergem do cotidiano juvenil e que têm oferecido maior
resistência às tradicionais instituições socializadoras e de controle social,
notadamente a escola.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – (BRASIL, Lei n.
8.069/1990) considera adolescente a pessoa entre 12 e 18 anos. Já o Estatuto
da Juventude (Projeto de Lei n. 4529/2004), regulamenta os direitos das

4

Um resumo da pesquisa foi publicado no Jornal O GLOBO de 20 de janeiro de 2010, no
Caderno O País, p. 12 e mais detalhes podem ser obtidos em http://www.ipea.gov.br
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pessoas de 15 a 29 anos. A determinação de critérios etários constituintes da
categoria

juventude

é

dificultada

pela

complexidade

da

sociedade

contemporânea. O fim da juventude e o início da vida adulta foram definidos no
passado por determinados marcos, como: conclusão dos estudos; ingresso no
mercado de trabalho; emancipação da família; desenvolvimento de relações
afetivas estáveis; e a cristalização de uma identidade pessoal. Tais marcos
sociais e políticos, outrora sinalizadores do início da vida adulta, sucumbiram
às provas de força impostas pela economia e cultura.
Por

outro

lado,

fatores

sociológicos

característicos

da

contemporaneidade conduziram a um prolongamento da juventude. Hobsbawn
(1995) afirma que a cultura juvenil tem sido dominante nas economias
desenvolvidas de mercado. Essa cultura tornou-se hegemônica envolvendo
todas as faixas etárias. Morin (1998) entende que a adolescência surge como
classe de idade em meados do século XX, sob a estimulação permanente do
capitalismo, da sociedade do espetáculo5 e do imaginário. Acentua, ainda, que
a criação ou a estimulação da adolescência efetiva-se em um clima de
promoção dos valores juvenis no conjunto da sociedade. Pensando sobre os
limites etários da juventude, Sarlo (2006) afirma que a infância quase
desapareceu, encurralada pela precocidade da adolescência. A juventude pode
se prolongar até depois dos trinta anos, para se aproveitar do que ela chama
de “estilo jovem”, categoria que começou a esboçar-se nos anos 50. Para esta
autora “a juventude não é uma idade e sim uma estética da vida cotidiana”
(idem, p.36). Assim, a juventude deixa de ser um conceito objetivo relacionado
a uma faixa etária e ganha espaço na subjetivação dos indivíduos, que passam
a entendê-la como um complexo de representações composto por signos e
símbolos com sentido pessoal e específico.
Esse fenômeno trans-etário em que se transformou a juventude traduzse em cultura e identidade cultural. A cultura relaciona-se, em grande parte,
com processos inconscientes enquanto que a identidade é necessariamente
consciente. A identidade cultural ao distinguir o eu dos outros, refere-se não
apenas ao indivíduo como também ao grupo, ou seja, aos traços culturais que

5

Sociedade do Espetáculo é termo cunhado por Debord (2011) e se refere à sociedade
contemporânea dominada pelo consumo e pelas informações veiculadas pelas mídias.
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os membros utilizam para afirmar e manter uma distinção cultural que define a
identidade desse grupo (CUCHE, 2002).
Juventude é um conceito construído socialmente, que se molda a
contextos históricos e sociais. Historicamente, o conceito de infânciaadolescência foi se distinguindo a partir do lento estabelecimento de um nexo
entre idade e escolaridade, sendo que, segundo Ariés (1981), até o século XVII
essa relação era muito difusa pois as crianças eram vistas como ‘adultos em
miniatura’. Nas sociedades moderno-contemporâneas6, ensino e juventude
passam a ter uma vinculação definitiva (PEREIRA, 2010).
Na tradição sociológica, a juventude pode ser entendida como um
momento específico e dramático de socialização, no qual os indivíduos
preparam-se para assumir os papéis adultos. A perspectiva é de continuidade
social e integração; é, pois, uma fase do processo de socialização,
classicamente compreendida como um ciclo da aprendizagem entre gerações
(ABRAMO, 1998). Entretanto, as trocas geracionais perderam sentido na
modernidade, na medida em que as práticas sociais de uma geração só serão
adotadas pelas gerações seguintes se forem reflexivamente justificadas
(GIDDENS, 1993).
A partir da década de 1960, com o declínio das autoridades familiares,
escolares e comunitárias, a socialização dos jovens não é mais plenamente
controlada por adultos, pais e professores. Em paralelo, com a invasão das
tecnologias de informação e comunicação (em especial o rádio, o cinema, a TV
e, mais recentemente, o computador, a internet, as redes sociais online, os
games e as mídias locativas) que marcam a chegada de uma nova era, criam-se
possibilidades para que os jovens se percebam como atores-sujeitos,
diminuindo significativamente a influência dos mais velhos no processo de
socialização.
As sociabilidades juvenis são transformadas pela cultura digital, na
medida em que o acesso aos bens digitais e a competência na mobilização
6

Utilizamos o termo ‘sociedades moderno-contemporâneas’ para retratar as sociedades atuais
que, por mais desenvolvidas que sejam, apresentam, em sua composição cultural, elementos
que nitidamente são característicos da Idade Moderna e outros específicos da Era
Contemporânea. No Brasil, por exemplo, podemos citar as atividades do Agronegócio, hoje
amparadas por tecnologias digitais, amplas pesquisas sobre produção agrícola, máquinas
potentes, entre outros elementos da contemporaneidade, e a agricultura de subsistência
realizada à base do conhecimento empírico, como tradição oral.
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desses bens propiciam o ingresso no contexto social informatizado da complexa
sociedade moderno-contemporânea (PEREIRA, 2010). Assim, o uso das
tecnologias marca o território juvenil: câmeras fotográficas digitais, ipods e
telefones celulares parecem extensões do corpo jovem. A emergência da
sociabilidade no ciberespaço é discutida por Rocha (2011) que chama de
deslumbramento computacional, o impacto da sedução das imagens. A
abordagem deste autor, não enfatiza o uso da internet pelos jovens; entretanto,
considera que a sedução causada pelas tecnologias computacionais e suas
interfaces chega ao grau de fetiche, em alguns casos. Para ele, o envolvimento
emocional dos usuários, reduz sua criticidade. Distingue, ainda, as condições de
deslumbramento e de encantamento, sendo a primeira, mais passageira e
superficial e a segunda, mais profunda e com capacidade de fixação na cultura.
Trivinho (2001; p.108) fala do “boom da sociabilidade imaterial sem corpo” no
ciberespaço, com base nos contatos assépticos das relações mediadas
informaticamente que trariam segurança num contexto social fraturado pela
ameaça do vírus HIV. As abordagens desses autores sugerem a existência de
um cenário tecnologizado favorável a determinadas características, geralmente
atribuídas, numa abordagem mercadológica, à juventude, como por exemplo:
gostar do lúdico, da aventura, do desconhecido, de novidades. Tais
características identificam a cultura tecnológica com a cultura juvenil, formando
um cenário em que a cibercultura aparece como matriz de sentido
contemporânea.
Vários estudos no campo da Psicologia, da Comunicação e da
Antropologia procuraram investigar a relação entre juventude e tecnologia.
Mamede-Neves (2006), ao se interessar pela navegação do jovem no
ciberespaço, afirma que a internet consagra a este personagem o uso da
máscara e a carnavalização, na medida em que ele quebra parâmetros do
instituído, processando a desconstrução textual e dos perfis. O aumento do uso
das novas tecnologias de interatividade digital amplia os contextos relacionais
dos jovens, abrindo possibilidades ilimitadas de experimentações identitárias
(PEREIRA, 2010). Paralelamente, no plano da proteção ao jovem, cresce a
literatura que tenta dar conta dos chamados fatores de riscos digitais tais como:
tecnoestresse, cyberbullying, sexualidade virtual e pedofilia (EISENSTEIN;
ESTEFENON, 2008). O próprio movimento da vida social traz um clima de
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insegurança forjado pelo que podemos chamar de “sociedade digital de risco”,
numa referência à tese da “sociedade de risco” de Ulrich Beck 7.
Os jovens estudantes, em seu crescimento pessoal, parecem perceber os
riscos que os envolvem não apenas nos relacionamentos digitais mas, também,
em seu cotidiano inserido em uma sociedade voltada para o consumo, onde
valores e estilos de vida se modificam rapidamente. Nesse contexto, os jovens
precisam construir suas identidades, fazer suas escolhas e vencer o chamado
‘medo de sobrar’8. Para além das incertezas, o momento presente é vivido com
os pares em sociabilidade, exercitando amizade e companheirismo. Para Dayrell
(2007, p.1111):
o movimento também está presente na própria relação com o
tempo e o espaço. A sociabilidade tende a ocorrer em um fluxo
cotidiano, seja no intervalo entre as obrigações, o ir - e- vir da
escola ou do trabalho,seja nos tempos livres e de lazer, na
deambulação pelo bairro, ou pela cidade. Mas também pode
ocorrer no interior das instituições, seja no trabalho ou na
escola, na invenção de espaços e tempos intersticiais,
recriando um momento próprio de expressão da condição
juvenil nos determinismos estruturais. Enfim podemos afirmar
que a sociabilidade para os jovens parece responder às suas
necessidades de comunicação, de solidariedade, de
democracia, de autonomia, de trocas afetivas, e
principalmente, de identidade.

A invenção de espaços e tempos intersticiais na estrutura escolar e o
uso das TIC permitem a extensão de atos comunicativos que são a expressão
das culturas juvenis em um espaço público ampliado. Simmel (2006) entende a
sociabilidade como forma autônoma ou forma lúdica de sociação. Toda
sociabilidade é um símbolo de vida quando esta surge no fluxo de um jogo
7

8

Em concordância com Anthony Giddens e Zygmunt Bauman, Ulrich Beck aponta no artigo
Autodissolução e auto-risco da sociedade industrial:o que isso significa? que na sociedade
contemporânea, uma instabilidade que obriga os indivíduos a revisarem constantemente seus
termos de auto-identidade, significado cultural e pertencimento social, planejando suas ações
por meio de cálculos de riscos.
A expressão ‘medo de sobrar’ tem sido utilizada por Regina Novaes para caracterizar o
sentimento compartilhado por jovens na atualidade, diante dos dilemas da sociedade na qual
transformações tecnológicas produzem, a cada dia, incessantes mutações e restrições no
mundo trabalho. “Na realidade, para a grande maioria dos jovens de todo mundo, os
certificados escolares não são mais garantia de inserção produtiva e a palavra “trabalho”
sempre evoca incertezas. Entre eles, em comum, há o medo de sobrar. Isto é, de não
encontrar
um
lugar
no
mundo
presente
e
futuro.”
http://www.cartacapital.com.br/sociedade/quem-tem-medo-de-sobrar/ acesso em 12 de abril
de 2013.
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prazeroso e fácil. Na escola, entre os jovens estudantes, as conversas
representam o prazer explícito de estarem juntos. O conteúdo das
comunicações e as subjetividades envolvidas nas interações se dissolvem na
forma pura da sociabilidade. Mais do que um espaço de construção de
conhecimento, a escola constitui-se, então, para os jovens, em espaço de
sociabilidades, expansão social e formação humana, hoje complexificado e
transformado pela presença das tecnologias digitais e das redes sociais online.
Rede social é uma expressão que se popularizou rapidamente para
indicar os ambientes virtuais sociais como Facebook, Orkut ou Twitter.
Usamos no presente estudo o conceito de rede social online tal qual proposto
por Lemos e Lévy (2010, p. 45): “os softwares sociais são agregadores de
instrumentos de relacionamento social incluindo chats, fóruns, blogs, fotos,
vídeos, etc.“ transformando-se assim em grandes portais pessoais que
efetivam a “computação social”. Para esses autores, as redes sociais
contemporâneas ampliaram as formas de relações entre as pessoas,
modificando a esfera pública. Eles definem blog como páginas na web onde as
entradas são organizadas de forma cronológica, abertas a comentários dos
leitores; já wikis são páginas que podem ser escritas de forma coletiva.
O conceito de rede social tem sido desvelado pela tradição
antropológica quando esta se dedica ao estudo das relações entre grupos, ou
indivíduos representantes de uma categoria social, para estabelecer os elos
que perpassam esses grupos e mantêm os vínculos com a formação social
(BOTH, 1976). A ideia de rede social pode ser usada em diferentes quadros de
referência conceituais que se ocupam da análise de sociedades, grupos e
suas relações. Both (idem), ao estudar famílias e suas redes, utiliza termos
como: conexidade, malha estreita e malha frouxa para caracterizar a
intensidade dos contatos e influências entre as unidades componentes da
rede. O modo como os parentes normalmente se conhecem entre si e mantêm
relacionamento permanente forma uma região de ‘malha estreita’; já a
conexidade entre amigos e vizinhos é classificada como ‘malha frouxa’, na
medida em que se torna mais difícil manter laços quando a família elementar
muda de endereço.
Castells (1999), ao analisar a marcante presença das tecnologias na
contemporaneidade, afirma que o desenvolvimento da internet foi fomentado
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por redes científicas, institucionais e pessoais, criadoras de ambientes de
inovação. As comunidades virtuais têm construído uma arquitetura (vista como
interminável) que transformou os padrões de comunicação, sendo que as
maiores tendências de mudanças de nosso tempo são afins, daí a metáfora da
‘rede’ para facilitar a compreensão das conexões e dos entrelaçamentos.
Em nossa opção de apresentar o termo rede social online não
tivemos a pretensão de resolver as múltiplas interpretações conceituais da
expressão, que se encontram disseminadas no senso comum. Buscamos, sim,
conhecer as diferentes interfaces utilizadas pelos estudantes em suas relações
na escola e nos espaços que recriam.
Segundo Recuero (2009), a diferença entre os sites de redes sociais e
outras formas de comunicação mediadas pelo computador está no modo como
favorecem a visibilidade, a articulação e a manutenção dos laços sociais
estabelecidos no espaço off-line. Dessa maneira, fotologs, weblogs e
ferramentas de micromessaging, como o twitter e o plurk, podem ser
mobilizados como redes de associação, baseadas em laços de pertencimento
e considerando-se os links entre os indivíduos seguidos e os indivíduos
seguidores. Recuero (idem) defende um conceito mais flexível de rede social
para que seja possível compreender a estrutura dos grupos sociais. Para ela, o
pesquisador deve perceber quando uma interface, que não é conceitualmente
um site de rede social, pode ser apropriada como tal. São as práticas humanas
que vão renovar os significados do suporte.
Nosso foco se projetou para significados criados pelos jovens
estudantes nas redes sociais online. Para tanto, estudamos a categoria social
juventude e a experiência de ser jovem na contemporaneidade enquanto
campo de estudos acadêmicos consolidados. Alguns trabalhos foram
importantes na definição da presente pesquisa: Pereira (2008), em sua tese de
doutorado em Antropologia Social, discute a singularidade da sociabilidade
juvenil em uma lanhouse da cidade de Porto Alegre, desvelando a participação
de jovens em redes sociais on e off-line. Depreende que os jovens conseguem
atingir uma performance sofisticada nos jogos vivenciados neste ambiente
(games MMORPG, em especial, o Tibia), a qual contrasta com o desempenho
expresso na escola.
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Ferreira (2009), na sua dissertação de mestrado na área de Comunicação,
analisa a relação entre cibercultura, imaginário e juventude. Focaliza a influência
da internet no imaginário de jovens brasileiros, consultando cem jovens de
escolas públicas e particulares de São Paulo e Belém. Ao problematizar a
relação entre juventude e ciberespaço, identifica a construção de autonomia e
identidade mas, ao mesmo tempo, dependência e solidão.
Silva Batista (2008), na área da Psicologia Social,discutiu a formação do
jovem na sociedade contemporânea, mais especificamente no capitalismo tardio
9

, a partir de quatro aspectos: individualismo, autonomia, ideologia e

comportamentos sociais dos jovens. Nesta direção, buscou comparar grupos
jovens de duas cidades, do estado de São Paulo, com características bem
distintas em termos de acesso à tecnologia, de pertencimento a grupos sociais e
de participação em atividades sócio-políticas.
Na área da Educação, a tese de doutorado de Martinez (2006), analisou
formas de sociabilidade de jovens de camadas populares na Argentina,
observando a emergência das novas tecnologias de informação e comunicação
na configuração da juventude.
Cabe destacar a pesquisa de Gurski (2008) que, em sua tese de doutorado
em Educação, problematiza os modos violentos de representação social, vividos
por jovens de classe média e alta, indagando, entre outras questões, quais as
condições da contemporaneidade que poderiam provocar condutas violentas
entre os jovens. Para esta autora, a representação do jovem em relação ao laço
social está sendo afetada pela ciência, mídia e novas tecnologias, além do
esvaziamento do espaço público como espaço legítimo de representação.
Barcelos (2008) estudou as culturas juvenis em uma escola pública de
ensino médio, constatando que as regras, normas e valores constituídos
historicamente expressam as relações estabelecidas pelos jovens na escola e

9

Capitalismo tardio, capitalismo flexível, capitalismo pós-industrial ou ainda novo capitalismo
são expressões que designam o capitalismo após suas fases de mercado (1700-1850) e
monopolista (1850-1960). O atual estágio de desenvolvimento é marcado por uma crise de
reprodução do capital, causada pela exaustão dos recursos naturais diante da expansão do
consumo, pela expansão das corporações multinacionais, pela mundialização dos mercados e
do trabalho e pela financeirização do capital.

26

constroem coletivamente novos usos neste espaço, contrastando com as visões
que rotulam o comportamento jovem como desviante.
A leitura desses trabalhos consolidou nosso interesse na intensa relação
dos jovens da escola básica, especialmente do Ensino Médio, com as
tecnologias digitais, com centralidade no uso das redes sociais e da internet em
suas vivências cotidianas. Suas consequências, positivas e negativas, podem
ser observadas na escola em variados aspectos: interação entre alunos,
relação entre estes e seus professores e, em menor grau, no relacionamento
entre os próprios professores. As redes sociais online têm provocado
demandas e conflitos nas escolas e não podem ser consideradas responsáveis
por problemas e desafios vividos no interior deste espaço; no entanto dão a
escola uma nova configuração, inserindo diversos elementos que tornam mais
complexa a compreensão e a ação sobre as relações e estruturas que
constituem o espaço escolar.
No contexto da revolução cibernética e informacional se reconfigura a sala
de aula, a partir da pressão de corpos jovens móveis, apresentando narrativas
totalmente

opostas às narrativas discursivas tradicionais.

Os avanços

tecnológicos contemporâneos e as mídias eletrônicas provocam uma mistura de
experiências que desestabilizam os sujeitos envolvidos no cotidiano escolar. Isto
implica em novas competências para o professor e novos desafios à formação
docente. Tapscott (2010) observa que para a geração internet, as redes sociais
e a mobilidade da conexão apresentam a potência de colaboração, criação
coletiva e possibilidade de ação cívica global. Considera que a formação em um
ambiente onde é possível experimentar a liberdade e a sensação de ausência
de vigilância, como o da internet, produz indivíduos que exigem uma educação
voltada para o mundo real, capaz de interessar o jovem multitarefa e resistente
à autoridade.
Assim,

consideramos

relevante

uma

investigação

sobre

as

transformações que os computadores e a Internet trazem à rotina e ao estilo de
vida dos jovens. Nosso interesse se voltou para as mudanças nos perfis de
comportamentos de alunos do Ensino Médio; mais especificamente, buscamos
saber como eles relacionam ciberespaço e escola a partir dos novos espaços de
sociabilidade do jovem, ou seja, das redes sociais online.
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A pesquisa se propôs, então, a discutir as relações que são construídas
pelos jovens nas redes sociais entendendo este movimento como produção de
sentido a partir da relação dialética entre os sujeitos e as tecnologias. Os
praticantes vivenciavam culturas mediadoras que se expressam no espaço
escolar. O foco de discussão foram as relações criadas por jovens alunos de
uma escola de Educação Básica do Rio de Janeiro, todos na faixa etária de 15 a
18 anos. Mais especificamente, o estudo analisou as formas de apropriação e
modos de uso das tecnologias digitais e redes sociais pelos estudantes em suas
interações face a face na escola e online. Com este estudo, foi possível uma
aproximação da cultura juvenil e suas sociabilidades fortemente imbricadas às
tecnologias de informação e comunicação. Tratou-se, pois de estudo para além
do simples acesso, ou seja, o uso constituído por um conjunto de práticas
específicas que expressam valores, conceitos, crenças e sistemas de poder dos
sujeitos e de seus grupos.
Neste sentido, situamos a hipótese norteadora da investigação: a
comunicação estabelecida pelos jovens nas redes sociais online acaba por
construir uma cultura relativamente autônoma que interfere na cultura escolar,
gerando novas percepções a respeito dos professores, das práticas docentes e
da

escola

como

espaço

organizador

do

conhecimento.

Essa

autonomia/liberdade de expressão construída pelos estudantes online e off-line
constitui-se em culturas mediadoras presentes na educação escolar para
ressignificá-la.
Para confirmar ou refutar esta hipótese, formulamos um objetivo geral, a
saber: investigar como e com que finalidades alunos de uma escola pública do
Rio de Janeiro - Colégio Pedro II, na faixa etária de 15 a 18 anos, se apropriam
de informações que circulam na internet e participam de redes sociais online,
inserindo essa vivência em sua vida social, aí se destacando os estudos, o
lazer, a sexualidade, as relações de amizade, a família, a religião. No plano
deste estudo se incluiu, também, uma análise da participação cidadã com a qual
se buscou verificar se esses jovens expressam posições críticas em relação ao
que vivenciam na intimidade com a internet. Para alcançar este objetivo geral,
foram formuladas as seguintes questões de estudo:
(a) como os estudos acadêmicos desses jovens se nutrem de informações
coletadas na internet e de sua participação em redes sociais online?
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(b) como a internet potencializa e amplia as relações socioafetivas desses
jovens?
(c) que diferenças podem ser apontadas em relação à apropriação de
informação na internet e à participação em redes sociais por gênero nesta faixa
etária?
(d) de que maneira o acesso e uso das redes sociais online mobiliza a
cidadania desses jovens?
O estudo da interatividade entendida como um problema que
ressignifica a observação, a concepção e a avaliação dos modos de
comunicação (LÉVY, 2008) permitiu uma melhor compreensão da coexistência,
entre os estudantes da escola básica, de exigências institucionais tradicionais
(compostas pelo conjunto das tarefas e avaliações formais) com uma forma de
comunicação instantânea, mais colaborativa, que vem sendo, cada vez mais,
assumida pelos jovens no contexto da mobilidade sobremoderna (AUGÉ,
2010)10.

10

O conceito de mobilidade sobremoderna pode ser entendido como o movimento
populacional, da comunicação geral instantânea e da circulação de produtos, imagens e
informações.. Relaciona-se a valores como o individualismo e a desterritorialização em ritmo
acelerado da tecnologia, do conhecimento e do mercado.
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2. A DIMENSÃO SIMBÓLICA E LÚDICA DA CIBERCULTURA E OS
ESTUDANTES DA ESCOLA BÁSICA

Para compreendermos como os jovens se relacionam com as redes sociais
online se fez necessário buscar na literatura conceitos e discussões envolvendo
dois temas: cibercultura e juventude. Assim, este capítulo comportou cinco
seções: a primeira trata das relações entre a cibercultura e ciberespaço; a
segunda dedica-se às transformações da escola diante dos desafios da
cibercultura; a terceira discute o processo de midiatização da sociedade,
considerando os elementos de mediação presentes nas relações entre os
grupos estudados; a quarta trata das sociabilidades juvenis nas redes sociais
online; e a quinta indaga se uma sociedade marcada pelo espetáculo será
sempre despolitizada.

2.1. CIBERCULTURA E CIBERESPAÇO
São muitos, muitíssimos, os que navegam no ciberespaço
sideral, levitando aquém e além da realidade geoistórica,
política-econômica
e
sociocultural,
desterritorializados,
volantes, indeléveis, flutuantes. Esse pode ser o palco da pósmodernidade, onde parecem dissolver-se o espaço e o tempo,
a história e a memória, a lembrança e o esquecimento, as
façanhas e as derrotas, as ideologias e as utopias. Tudo está
navegando no presente presentificado, petrificado. Aí parece
predominar a multiplicidade, descontinuidade, fragmentação,
simulacro, desconstrução; como em uma festa caleidoscópia e
babélica permanente (IANNI, 2000, p.159-160).

O estágio atual do capitalismo globalizado mobiliza reflexões intensas no
campo das Ciências Sociais. Diante da perspectiva que define a globalização
como processo definitivo de evolução do capitalismo, surgem análises críticas
que são capazes de perceber as divergências, tensões, desigualdades e
antagonismos presentes nas organizações, instituições e corporações do
capitalismo globalizado. Encontramos em Ianni (2000; 2011) uma dessas
análises quando

argumenta

que

diversas categorias do

pensamento

sociopolítico tornaram-se imprecisas frente aos desafios trazidos pela
globalização.
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A sociedade global engendra novas formas de dominação, arranjos e
atores sociais, reduzindo o campo de influência e poder de decisão dos
estados-nacionais. Na contemporaneidade, ações locais na área da educação,
por exemplo, podem estar condicionadas por orientações, estratégias e
financiamentos de organismos internacionais, como o Banco Mundial (Banco
Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD). Portanto, a
categoria soberania nacional perdeu o sentido original; assim como sociedade
civil e estado, agora determinados pela lógica de forças transnacionais.
Na sociedade global são os meios de comunicação organizados pelas
tecnologias digitais e indústria cultural que controlam selecionam e editam as
informações

que

moldam

as

consciências.

Mas

não

o

fazem

independentemente, pois os protagonistas da globalização não são as novas
tecnologias, mas as corporações globais que, ao realizarem a integração
simultânea de economias, desintegram a política, diminuem e degradam o
emprego, enquanto continuam enriquecendo (YÚDICE, 2004).
À construção de símbolos culturais globais e desterritorializados
misturam-se experiências localizadas que marcam a força e expressão do
lugar, da nação e da identidade. O uso das tecnologias de informação e
comunicação e das redes sociotécnicas trazem para a cena contemporânea
novas formas de subjetivação que ora aparecem como valor dominante e
inquestionável, quase mítico, ora definem novos horizontes de luta contra a
exploração e pela emancipação.
O local, representado pelos valores e reivindicações mais próximos ou
comunitários, pode ser o lugar de expansão da individualidade e subjetividade
na medida em que as tradicionais esferas de produção e circulação, como o
trabalho, tornam-se cada vez mais temporárias e flexíveis (SODRÉ, 2012). As
modificações no mundo do trabalho, no tempo-espaço do ritmo das vidas
contemporâneas inscrevem no mundo social e simbólico uma dinâmica de
reconfiguração constante das práticas culturais e das ideias que formam e
sustentam o imaginário social.

A partir de qual momento podemos identificar na organização social
contemporânea a presença do ciberespaço e da cibercultura? A partir de qual
momento as transformações nas comunicações humanas e, também, nos
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aparatos de vigilância e controle alteraram os modos de agir, pensar e sentir de
indivíduos e grupos?

O termo ciberespaço foi cunhado pelo escritor estadunidense William
Gibson no conto “Burning Chrome” e posteriormente popularizado no romance
considerado sua obra-prima “Neuromancer” de 198411. Harvey (1995, p.239)
utilizou o termo para “designar uma realidade consensual e imaterial emergente
da apropriação de ferramentas, de redes, de metáforas e de linguagens que
simulam a realidade”. Lemos e Lévy (2010) entendem que o ciberespaço é o
sistema de comunicação que mais rapidamente se expandiu em escala
planetária em toda a história da humanidade. A emergência do ciberespaço
transformou, ao longo das últimas décadas, a vivência no tempo e no espaço,
destacando-se as trocas de informações multimidiáticas em tempo real e
instantâneo.
Lemos

(2008,

p.15)

mostra

que

a

forma

técnica

da

cultura

contemporânea é produto da sinergia entre o tecnológico e o social. Para este
autor,
a cultura contemporânea, associada às tecnologias digitais
(ciberespaço, simulação, tempo real, processos de
virtualização, etc.) vai criar uma nova relação entre a técnica e
a vida social que chamaremos de cibercultura .

Nesta pesquisa, estamos entendendo cibercultura como a forma
sociocultural emergente das relações entre a sociedade, a cultura e as novas
tecnologias

de

base

microeletrônica

a

partir

da

convergência

das

telecomunicações e da informática na década de 70. O conceito de cibercultura
agrega um universo caótico de construções contraculturais formando um
imaginário composto por hackers, cientistas, ativistas e que inclui também
todos que, de uma maneira quase espontânea, acabam por se perceberem
imersos

11

na

cultura

digital.

São

caixas

eletrônicos,

terminais

de

Gibson, nascido em 1948, previu o ciberespaço, criando uma iconografia para a era da
informação, antes da generalização da internet na década de 1990. Suas primeiras obras
falavam sobre o efeito da cibernética e das redes de computadores sobre os seres humanos.
Tem sido chamado de profeta noir do cyberpunk, subgênero da ficção científica.
http:pt.wikipedia.org/William_Gibson (acesso em 3 de outubro de 2011).
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autoatendimento, urnas e caixas eletrônicas que passam a compor a vida
cotidiana.
Nicolau (2011), ao discutir a autonomia comunicacional na cibercultura e
as contradições no capitalismo tardio, aponta a expansão da internet e da web
como elementos estruturantes para que os usuários possam se apropriar das
mídias, criando e produzindo na direção de uma autonomia que, na
cibercultura, pode ter efeitos imprevisíveis. Não podemos falar, é verdade, em
liberdade absoluta no ecossistema midiático. Há controle e determinações
mercadológicas. Entretanto, a onipresente relação social no ciberespaço
possibilita o que Lemos e Lévy chamam de nova esfera pública digital (2010).
Sem base territorial geográfica e sensível a recortes culturais e centros
de interesse difusos, este território digital tem a potencialidade de expor em
correios eletrônicos, blogs, fóruns ou em redes sociais online, falhas,
depoimentos e imagens que não passaram pelos filtros tradicionais da mídia
massiva; seus conteúdos são organizados em redes de troca e colaboração,
implicando em maior transparência de pessoas e das instituições. Para Lemos
e Lévy (2010, p.13):
um dos aspectos mais desconcertantes da nova situação da
comunicação no ciberespaço é o apagamento da distinção
público/ privado, ou mesmo simplesmente, a erosão da esfera
privada .

Interconexão, criação de comunidades e inteligência coletiva são, para
esses autores, tendências da cibercultura propiciadas pelo ciberespaço. O
complexo fenômeno global de mudanças socioculturais que desloca o mundo
industrializado para a reinscrição informacional da natureza, dotando a
sociedade contemporânea da experiência desmaterializante propiciada pelas
tecnologias derivadas da microeletrônica, é o terreno atual da cibercultura
planetária (LEMOS, 2008). Todas as dimensões humanas são alteradas pela
cibercultura. O processo de socialização, por exemplo, é afetado pela
disseminação da cultura digital e todos os sistemas culturais como religião,
educação, vida privada e saúde se reestruturam na dimensão espaço-tempo
social. A internet, na perspectiva de informática ubíqua (LEMOS; LÉVY, 2010)
leva o ciberespaço à integração total, aos dispositivos portáveis, ocupando,
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assim, todos os espaços urbanos. A vida cotidiana dos indivíduos e grupos é
tecida na e pela internet (CASTELLS, 2003).
Canclini (2010), embora rejeitando o determinismo tecnológico, destaca o
papel facilitador da tecnologia e dos sistemas de informação, na atual
configuração global da sociedade. Situando a globalização como um
desdobramento da internacionalização e transnacionalização da economia e da
cultura da sociedade, desvela a ruptura de modelos culturais ancorados em
bases nacionais específicas e aponta a construção de produtos simbólicos
globais e a intensificação de fluxos migratórios e turísticos que favorecem a
aquisição de línguas e imaginários multiculturais. Sassen (2010) reconhece a
globalização como um novo regime de produção do espaço e do tempo e
aponta as tecnologias interativas computadorizadas como facilitadoras na
criação de cenários e imaginários globais. Para esta autora, o atual contexto
digital global, inscreve novos significados às práticas políticas locais, agregando
magnitude, alcance e simultaneidade.
Entretanto, as práticas políticas que emergem na internet não são
necessariamente cosmopolitas, pois resultam de tipos de sociabilidade e lutas
baseados nas ações das pessoas. Sassen (idem, p. 174) alerta:
embora a internet seja um meio crucial em práticas políticas, é
importante enfatizar que, na década de 1990, e particularmente
em meados daquela década, entramos em uma nova fase da
história das redes digitais, na qual atores corporativos
poderosos e redes de alto desempenho começaram a
fortalecer o papel do espaço digital privado e alterar a estrutura
do espaço digital de acesso público [...]. O espaço digital
emergiu não apenas como um meio de comunicação, mas
também como um novo teatro para a acumulação de capital e
as operações do capital global. Ainda assim, a sociedade civil em todas as suas encarnações- também começou a emergir
como uma presença cada vez mais vigorosa no ciberespaço
em meados da década de 1990. [...] Quanto maior a
diversidade de culturas e grupos, melhor para o potencial
político e cívico mais amplo da internet e mais efetiva a
resistência ao risco de que o mundo corporativo possa
estabelecer os padrões [...].

O processo de homogeneização econômico e cultural não consegue
abafar diferenças e desigualdades; ao contrário, pode recriar e ampliar
contradições que são reordenadas na globalização. A sociedade atual pode ser
representada geometricamente por fractais. A fragmentação é um traço
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estrutural da sociedade contemporânea, o que se percebe na experiência
cotidiana dos indivíduos e também na falta de consenso para articulação de
uma teoria unitária da globalização.
A globalização da economia e da comunicação apresenta a sedução e a
promessa da onipresença. Entretanto, há também o pânico de interagir com
situações e grupos tão diferentes. Canclini (2010, p.46) afirma:
como a globalização não consiste na disponibilidade de todos
para todos, nem na possibilidade generalizada de entrar em
todos os lugares, é impossível entendê-la sem os dramas da
interculturalidade e da exclusão, sem as agressões ou
autodefesas crueis do racismo e as disputas, amplificadas em
escala mundial, para marcar a diferença entre o outro que
escolhemos e o vizinho compulsório.

Jogo e prazer são palavras mágicas que circulam no campo de análise
da cibercultura. Desigualdade e exclusão também, formando a tensão no quadro
ambíguo mencionado anteriormente, que opõe discursos de tendências
fatalistas e discursos que universalizam a comunicação. Para Virilio (1999) a
informatização da sociedade é autodestrutiva. Para Lemos (2008), a cibercultura
contemporânea

reencanta

o

mundo

pelas

diversas

possibilidades

de

agregações eletrônicas (busca de tactilidade), pela fusão com a arte e pela
capacidade de compartilhamento social. Afastando-se dessa polaridade, e com
foco nas redes de comunicação digitais, Lacerda (2010, p.102) afirma que é
preciso ”conduzir o olhar para a complexidade materializada na produção de
sentido dos atores sociais que delas fazem uso”. Este autor, a partir de pesquisa
empírica, constatou a construção de vínculos e coletivos em territórios digitais.
Diante da centralidade adquirida pelo saber informacional na sociedade
contemporânea, pode-se compreender a motivação e o gosto juvenis no uso da
cultura digital. Produções cinematográficas e televisivas consagram as
tecnologias e a sociedade de consumo, convertendo-as em fetiche. No entanto,
as tecnologias não são “ferramentas transparentes”; seu uso pode refletir a
racionalidade implícita no modelo global de poder (MARTÍN-BARBERO, 2009).
Nesse contexto de uso crescente da internet pelos jovens, cabe pensar as
tecnologias a partir das diferenças culturais e de suas possibilidades de
estímulo permanente à criação, produção e formação identitária, constituindo-
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se, por essa lógica, em capital informacional capaz de alterar as relações entre
a juventude, as instituições educacionais e a família no processo de
socialização, aí se incluindo a participação cidadã.
Segundo Pais (2006), os jovens podem estar se descobrindo como
protagonistas no cenário virtual de um jogo de computador, porque para eles o
futuro encontra-se “desfuturizado” pelo princípio da incerteza. A cultura escolar
e a perspectiva do diploma são aleatórias, concebidas como espaço estriado. A
saída ou fuga para espaços lisos passam pelo lazer, por uma performatividade
lúdica. Nas trocas simbólicas do ciberespaço as sensibilidades performativas
das culturas juvenis podem revelar máscaras que representam a pluralidade de
si mesmo. O ambiente tecnocultural já é totalmente aberto à diversidade, com
textos, músicas, vídeos, visões de mundo e pluralidade de vozes (LEMOS;
LÉVY, 2010). A expansão dessas tecnologias, especialmente entre os jovens,
é acompanhada da criação de necessidades de uso, e seu domínio gera poder
político, econômico e cultural correspondendo à expressão e demandas desse
segmento social (SILVEIRA, 2011). Trata-se do entendimento de que as
tecnologias têm origem social e sua ampliação está baseada em práticas
sociais características da cibercultura.
A forma como os vínculos sociais se difundem via internet consolida e
estabelece uma nova ordem comunicativa. A socialidade, termo usado por
Michel Maffesoli em suas obras (2007, 2009, 2010a, 2010b), é marcada,
segundo Lemos (2008), por simbolismos, sendo a expressão viva das práticas
cotidianas; sua análise pode revelar aspectos que escapam da malha de
controle social institucional. A compreensão da estrutura dos vínculos sociais
forjados na socialidade pode revelar aspectos do imaginário social que moldam
a educação, a cultura e a política. Para estudar a questão da socialidade,
Maffesoli (idem) propõe uma definição de pós-modernidade12 na qual a
intimidade e a solidariedade da tribo se fortalecem e se redefinem pelas redes
eletrônicas. As tribos pós-modernas estariam sendo envolvidas pela atmosfera
lúdica que substituiu o espírito sério do produtivismo moderno.

12

Para Maffesoli (2009, p.12), pós-modernidade configura uma nova estética social,
significando “a totalidade das categorias e das sensibilidades alternativas às que prevaleceram
durante a modernidade”.
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Ao utilizar o termo “homo-socialidade”, Maffesoli (2007) destaca a
condição humana de perder-se no outro, de religar-se à tribo, a um clima
ideológico de alcance estruturante e que, para Lemos (idem), está
potencializado na sociedade contemporânea, na medida em que as TIC
apresentam um poder de difusão do caráter comunitário tribal.
Na leitura de Maffesoli (2010 b), emerge uma segunda questão: a
lógica da identidade, baseada em padrões mais estáveis de individualidade,
perde, na contemporaneidade, sua capacidade analítica para as identificações
sucessivas de caráter mais fluído, relacionáveis ao ritmo e superposição das
tribos. Este posicionamento remete a uma concepção plural de sujeito. Na pósmodernidade de Maffesoli (idem), os indivíduos circulam por tribos. Não há
rigidez nas posturas assumidas, o indivíduo pode ter múltiplos papéis. No
mundo contemporâneo as identidades estão “descentradas”, deslocadas,
fragmentadas. O processo de identificação através do qual projetamos nossas
identidades tornou-se variável e instável. As culturas nacionais se constituem
em uma das principais fontes de identidade cultural e elas estão sendo
deslocadas pelo processo de globalização. As identidades nacionais são
híbridos culturais, não subordinam todas as outras formas de diferença e não
estão livres do jogo de poder (HALL, 2000). Ainda segundo Hall (idem), a
tendência em direção a uma maior interdependência global está levando ao
colapso todas as identidades culturais fortes e produzindo fragmentação de
códigos culturais: uma multiplicidade de estilos com ênfase no efêmero, no
flutuante. No mundo pós-moderno as identidades são desvinculadas, flutuantes
e o consumismo é global.
A identidade é uma construção elaborada em uma relação que opõe um
grupo aos outros grupos com os quais está em contato. O eu existe para o
outro e com o auxílio do outro. Neste sentido, Bakhtin (2003) esclarece que a
percepção do sujeito só pode ser dialógica e de alteridade. Toda interpretação
implica em correlação de textos analisados em sua historicidade. O ato de
conhecer é um ato bilateral. A própria comunicação é a expressão da
consciência de si e do outro.
Os pontos aqui destacados, que dão centralidade ao processo de
identificação dos jovens na cibercultura, não podem ser analisados sem
levarmos em consideração a sua estreita relação com o capitalismo
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contemporâneo. De acordo com Neto (2010), o capitalismo, em plena
revolução informacional, apresenta fenômenos e processos novos que exigem
pesquisas cada vez mais apuradas, uma vez que, ao se reinventar, continua
sendo um modo de produção e reprodução das relações sociais, fundado na
exploração do trabalho, mantendo as contradições próprias de sua estrutura e
dinâmica. Os jovens, ainda que vivendo a sensação de liberdade oferecida
pelas redes sociais, continuam inseridos no capitalismo globalizador.
Considerando essas críticas, torna-se fundamental entender que jovens
estudantes, mesmo ‘plugados’ e tendo a circulação de sua identidade (ou
identificações) no clima de simulacro, ao se apropriarem da internet e das
redes sociais não deixam de ser pensantes, produzindo ressignificações
culturais e gerando conteúdos na comunidade web (CANEVACCI, 2005). “Na
mesma configuração histórica em que se produz a alienação, produz-se a
indignação, o protesto, a emancipação” (IANNI, 2000, p.274). As relações que
os indivíduos e as coletividades desenvolvem, podem expressar formas
surpreendentes de sociabilidade, emancipação e transparência.

2.2. CIBERCULTURA E PROCESSOS DE ESCOLARIZAÇÃO

O fato é que as mudanças ocorridas na esfera econômica e na
esfera da vida privada estão suficientemente sintonizadas para
que o mundo familiar se mostre cada vez menos capaz de
funcionar como um escudo de proteção, em especial para
garantir aos filhos posições equivalentes às dos pais, sem que
a escola, para a qual fora maciçamente transferido o trabalho
de continuidade cultural a partir dos anos 60, esteja em
condições de realizar as esperanças que nela foram
depositadas (BOLTANSKI ; CHIAPELLO,2009, p.25).

A fragmentação do tempo presente, o desprezo pelo passado e também
pelo futuro, percebidos na experiência da vida cotidiana e potencializado pela
midiatização e interconectividade contemporâneas tem afetado todas as
gerações, mas particularmente os jovens que cada vez mais são influenciados
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pela cultura da mídia, filmes, televisão e jogos de computador. As mídias
digitais trazem a todo momento notícias, informações por redes fixas ou
móveis. Canclini (2009) observa em estudos sobre consumo, certa intolerância
dos jovens com filmes mais intimistas e reflexivos, ressaltando a declarada
preferência por filmes de ação. ”É possível interpretar que, diante das
dificuldades de saber o que fazer com o passado e com o futuro, as culturas
jovens consagram o presente, consagram-se ao instante” (idem, p.218). Tal
consagração ao tempo presente, aliada ao acúmulo de informações
transformam radicalmente a maneira de aprender, conhecer e as práticas de
entretenimento e de socialização.
A escola básica é um território privilegiado de sociabilidade juvenil,
expansão social e formação humana, conciliando a oportunidade do sujeito
jovem estar entre iguais e a transmissão sistemática de parte da cultura
humana acumulada. Segundo Spósito (2003, p.222):

na ausência de experiências mediadoras entre o mundo da
casa e o universo impessoal da esfera pública, a escola passa
a ser o único território de interações contínuas para
adolescentes e jovens, ainda sob certa proteção do mundo
adulto, mesmo que este último apareça distanciado e, também,
em crise.

Os estudantes criam uma cultura juvenil, relativamente autônoma no
interior da escola e no exercício cotidiano das tarefas escolares. As percepções
acerca das práticas escolares em Sociologia recriam as suas representações
sobre a sociedade. Ao

reconhecermos

na

sociedade

contemporânea

a

velocidade dos fluxos de informação e a instabilidade dos valores que regulam
as relações sociais, também reconhecemos uma tensão que perpassa a
instituição escolar. A “crise” na educação é descrita por Bauman (2011) como
importante e diferenciada de outras crises da história dessa instituição, pois
ataca a validade da missão escolar em dotar os jovens de conhecimentos úteis
para o enfrentamento da vida. Se a vida é imprevisível e surpreendente os
conhecimentos adquiridos na escola podem não garantir a flexibilidade exigida
para esses tempos. Podem, até mesmo, se tornar entraves para os desafios do
mundo corporativo ou das relações interpessoais.
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“Nesse novo mundo, espera-se que os seres humanos busquem
soluções privadas para os problemas gerados pela sociedade, e não soluções
coletivas para problemas privados” (BAUMAN, 2011, p.118). Dessa maneira,
ortodoxias, experiências de mais velhos ou modos de fazer padronizados são
amplamente questionáveis e não atraem facilmente seguidores na atualidade.
A maior dificuldade, para os educadores, é selecionar e classificar as
informações mais relevantes já que critérios são alterados e revistos
constantemente. Para Bauman (idem, p. 125):
a educação assumiu muitas formas no passado e se
demonstrou capaz de adaptar-se à mudança das
circunstâncias, de definir novos objetivos e elaborar novas
estratégias. Mas permitam-me repetir: a mudança atual não é
igual às que se verificaram no passado. Em nenhum momento
crucial da história da humanidade os educadores enfrentaram
desafio comparável ao divisor de águas que hoje nos é
apresentado. A verdade é que nós nunca estivemos antes
nessa situação. Ainda é preciso aprender a arte de viver num
mundo saturado de informações. E também a arte mais difícil e
fascinante de preparar seres humanos para essa vida.

A escola ainda é hoje um espaço onde se pode encontrar a possibilidade
de estranhamento e desnaturalização da realidade, porém há diagnósticos
como o de Sarlo (2006) de que a escola encontra-se em crise por sua
incapacidade de resistência aos ditames do mercado. O empobrecimento
simbólico e material da escola enfraquece seus objetivos no sentido de que
suas propostas pedagógicas consigam ser mais atraentes do que a
generalizada cultura audiovisual. Sarlo (2006, p.105) assinala o individualismo
da sociedade contemporânea: ”vivemos na era do individualismo que,
paradoxalmente, floresce no terreno da mais inclusiva comunidade eletrônica”.
Se a mídia é capaz de estender pontes e estreitar vínculos sociais, ainda
persistem as diferenças e obstáculos econômicos ao uso universal dos bens
simbólicos.
O ambiente escolar tem se transformado e provocado reflexões de
diversos pesquisadores das áreas de Ciências Sociais e Educação. Segundo
Santaella (2013, p.34):
saber o que fazemos com as redes sociais digitais não é tão
importante quanto saber o que as redes estão fazendo
conosco. O que estão fazendo com a nossa subjetividade e
sociabilidade, com a nossa memória, com as nossas
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expectativas, anseios e desejos, o que estão fazendo com
nossos modos de receber informação, de nos darmos conta
dos fatos, de adquirir conhecimento, de perceber e representar
o mundo, enfim, o que estão fazendo com os nossos processos
de aprendizagem e, possivelmente, com as nossas maneiras
de ensinar e educar.

O que chama atenção nessas alterações de comportamento é a
velocidade em que se dão as trocas em tempo real e a transferência de
práticas online para o off-line, imprimindo um ritmo acelerado à sociabilidade,
especialmente a juvenil. O software Facebook tem modificado e até
condicionado os processos de interação mediados por computador (PRIMO,
2013, p.8). No Colégio Pedro II, observamos a reorganização da forma de
estudar e promover a integração entre grupos e também da percepção que os
jovens estudantes têm de seus professores a partir do maior ou menor uso das
tecnologias digitais.
Para enfrentar a realidade do ‘jogo estético juvenil’ (SODRÉ, 2012) que
envolve as práticas da juventude na direção de aproveitar ao máximo as
possibilidades digitais, urge a mobilização deste potencial pela escola em
novas perspectivas pedagógicas. O prolongamento da adolescência, da
escolaridade e a falta estrutural de empregos são aspectos da sociedade em
transformação que afetam, de forma decisiva, os jovens, especialmente os que
cursam ou estão em idade de cursar o Ensino Médio. No entanto, é esta
mesma escola em crise que ainda pode ser considerada agência privilegiada
de socialização; é a ela que cabe fazer o chamamento ao protagonismo jovem,
aqui entendido como posicionamento político e não como simples retórica
pedagógica, a partir de um melhor conhecimento de suas culturas, com vistas à
adequação de suas propostas pedagógicas.

2.3 MIDIATIZAÇÃO E MEDIAÇÃO
Na presente tese, o entendimento da sociedade contemporânea como
midiatizada ou em midiatização não supõe que esta mesma sociedade esteja
docilmente sujeita à indústria cultural e às sucessivas inovações tecnológicas
que se apresentam. A mediação, exercida a partir da inserção cultural dos
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praticantes, representa (ou pode representar) o espaço da crítica, da reflexão e
da resistência aos processos dessa indústria.
O pensamento de Braga (2012) nos auxilia a compreender o uso e
apropriações das redes sociais online pelos jovens estudantes como um
processo relacional de construção cultural. Nas redes sociais online
encontramos um macro – ambiente de interação social, no qual se dá o
deslocamento do tradicional modelo conversacional para um processo
interativo de fluxo contínuo. Ao delinear os conceitos de circulação e circuitos,
Braga (idem, p.49) traduz a cultura comunicacional mediadora que articula o
massivo, o digital e o presencial.
Embora os processos sociais se voltem para maximizar a
instantaneidade da circulação, paralelamente vê-se ampliada
sua potencialidade para a circulação diferida e difusa, dada a
permanência possível dos produtos e das falas em geral;
assim, os ritmos da circulação se encontram modulados por
articulações diversas possíveis entre as táticas da
instantaneidade que procuram abreviar o tempo de acesso e
de circulação; e as táticas de acervo, voltadas para a
permanência e para a recuperação. O fato de que os circuitos
em desenvolvimento tenham a tendência assinalada, de
“atravessar” os campos sociais estabelecidos – mesmo quando
o ponto de origem de um circuito é um desses campos, como,
por exemplo, o educacional, leva a uma espécie de
“recontextualização”. As referências habituais se encontram
deslocadas ou complementadas por referências menos
habituais – fazendo com que os próprios circuitos em
desenvolvimento elaborem e explicitem os contextos
requeridos para atribuição de sentidos aos produtos e falas que
circulam.

Circulação

e

circuitos

podem

ser

redimensionados/recriados

favorecendo aprendizagens inusitadas e não planejadas pela escola, mas que
retornam a ela, ressignificando e afetando seu espaço. Assim, o processo de
midiatização implica em mediação e em transformações nas formas de
sociabilidade.
Considerando que é impossível separar processos educativos e
comunicacionais, e que, como diz Barros (2012), a comunicação é o elemento
estruturante da cultura e deve considerar aspectos da interação entre sujeitos,
abandonamos o conceito de efeitos das tecnologias, artefatos e outras mídias
sobre os indivíduos, para pensar em culturas que não apenas reagem, mas
interagem para reconfigurar seus modos de pensar, sentir e agir. Mais do que
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meramente instrumental, a mediação tecnológica converte-se em estrutural “a
tecnologia remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a novos modos de
percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e escritas” (MARTÍNBARBERO, 2006, p.54).
Barros (2012) analisa a revisão que Martín-Barbero (2009) elaborou
sobre o conceito de mediação, valorizando os aspectos dialógicos das relações
humanas com os meios, ou seja, as nuances antropológicas das apropriações
e usos que inscrevem marcas de gênero, geracionais, etárias, étnicas ou
econômicas. A inserção cultural do receptor passa a ser considerada, com
Martín-Barbero na década de 1980, como mediação fundamental entre a
sociedade e a mídia massiva. Este autor defende tanto a superação da análise
de efeitos unilaterais da mídia sobre o receptor (de inspiração funcionalista 13)
quanto da visão apocalíptica (de inspiração crítica). Destaca os conceitos de
midiatização e mediação como fundamentais para a análise menos linear dos
processos comunicativos.
Sodré (2006, p.20-21) já articulava os dois conceitos ao definir
midiatização como:
uma ordem de mediações socialmente realizadas - um tipo
particular de interação, portanto, a que poderíamos chamar de
tecnomediações - caracterizadas por uma espécie de prótese
tecnológica e mercadológica da realidade sensível,
denominada
médium.Trata-se
de
dispositivo
cultural
historicamente emergente no momento em que o processo da
comunicação é técnica e mercadologicamente redefinido pela
informação, isto é, por um produto a serviço da lei estrutural do
valor, também conhecida como capital.

A formatação midiática da sociedade contemporânea se compõe na
hibridização

de

formas

de

vida

tradicionais

e

outras

configurações

informacionais, discursivas, tecnológicas e semânticas. Tal formatação
constitui-se, ainda segundo Sodré (idem), no que Anthony Giddens chamou de
reflexividade institucional, ou seja, o uso da informação com a intenção de
preservar e reproduzir o sistema social, na modernidade. A reflexividade
13

O funcionalismo é uma perspectiva teórica, iniciada por Émile Durkheim (1858-1917), que
procura analisar a função de um item social na permanência e reprodução da sociedade. Por
esta concepção o funcionamento harmônico da sociedade depende da contribuição eficaz de
cada instituição componente da sociedade.
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institucional, diferentemente daquela que existia na modernidade clássica e
que se caracterizava pela compreensão dos fenômenos humanos e sociais,
não distingue o que é humano do que é imagem e mobiliza muito pouco a autoreflexividade em detrimento do ideal de interatividade absoluta.
A condição de reflexividade institucional produz tanto em nossas vidas
privadas quanto no espaço da coletividade, um estado de possibilidades de
ruptura das limitações do passado, mas também desvela um cenário de
incertezas e imprevisibilidades. Para Giddens (1997, p. 220):
um universo social de reflexividade expandida é um universo
marcado pela redescoberta da tradição tanto quanto da sua
dissolução; e pela destruição frequentemente excêntrica
daquilo que, durante algum tempo, pareceu serem tendências
estabelecidas. Isto não significa- como dizem alguns
seguidores do pós-modernismo- que o mundo se torne
inerentemente refratário às tentativas humanas de controle.
Essas tentativas de controle, com respeito a, por exemplo,
riscos de grandes consequências, permanecem necessárias e
factíveis; entretanto, precisamos reconhecer que essas
tentativas estarão sujeitas a muitas rupturas, quer para o bem
quer para o mal.

A presença de certo ceticismo metodológico do conhecimento moderno
aliado à emergência de manifestações de diversos saberes, todos a reivindicar
alguma hegemonia ao lado da ciência tradicional, ajudam a compor um quadro
de desorientação, que beira ao risco (BECK, 1997), mas que ao redimensionar
as noções de tempo e espaço, pode estar engendrando novas formas de
solidariedade social mais intensas e duráveis, a despeito de não estarem
baseadas em lugares fixos e conviverem em contexto de perplexidade
ideológica.
É no plano da cultura que se pode identificar a expressão generalizada
da sociedade desorientada e como indivíduos, grupos e instituições são
afetados pela reestruturação produtiva do capitalismo ao longo das duas
últimas décadas. O capitalismo, transformado pelas novas tecnologias de
informação e comunicação e pela telemática, chegou ao nível máximo de
flexibilidade em suas empresas e mobiliza esquemas ideológicos de
sustentação a adaptabilidade nas relações de trabalho e na mobilidade na vida
afetiva (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009). Tais esquemas convertem-se em
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crenças e práticas construídas nas relações sociais cotidianas, seja nas redes
presenciais ou online.
Assim, nas relações dos jovens com as tecnologias contemporâneas são
mobilizados diversos elementos visuais tais como: valorização de elementos
iconográficos, ludicidade, tridimensionalidade e multissensorialidade que
compõem

as

gramáticas

POLIVANOV, 2012).

visuais

das

tecnologias

digitais

(PEREIRA;

Formam-se, então, novos padrões sensoriais e

cognitivos, envolvendo inclusive a cultura de massa e configurando uma cultura
midiática extremamente complexa.
Num cenário em que os jovens interagem de forma acelerada por meio
da tecnologia eletrônica e que as ações comunicativas midiatizadas estão
disponibilizadas para grandes parcelas da população, redimensionando a
comunicação massiva (BRAGA, 2012), a escola, seus atores sociais, suas
redes e sociabilidades são enfatizados como elementos mediadores que
poderão enfrentar a relação de diálogo com a mídia e seus produtos. A cultura,
entendida aqui como seu lugar no mundo, construtora de leituras constituídas a
partir de construções identitárias e portanto, de natureza histórica e social,
pode ser responsável pela ativação crítica e intencional das mediações, ao
romper com a ideia de que a midiatização necessariamente limita o processo
de recepção e percepção comunicacional.

2.4 JUVENTUDE, SUBJETIVIDADE E SOCIABILIDADE NAS REDES SOCIAIS

Para pensar a sociabilidade em tempos de cibercultura e a subjetividade
(entendida como as leituras e percepções de mundo ancoradas nas relações
espaço-tempo - BIRMAN, 2008), estampada na interatividade dos adolescentes,
faz-se necessário questionar que sujeitos são moldados no mundo globalizado.
Torna-se, portanto, relevante investigar os modos de subjetivação na
experiência com a cultura digital e como as práticas digitais interferem nas
vivências e na compreensão da alteridade.
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Canclini (2010, p.26) argumenta que “a recente reestruturação das
relações de poder, tanto no campo do trabalho como no do entretenimento,
está, cada vez mais, reduzindo a possibilidade de ser sujeito a uma ficção de
mídia”.

Ao refletir sobre a sociedade contemporânea, focaliza a impotência

induzida pela distância ou abstração dos vínculos e, citando Calhoun (1992) e
Hannerz (1998), agrega às tradicionais relações primárias, aquelas que operam
a partir de vínculos diretos entre as pessoas, e secundárias, as que operam a
partir de papéis e funções na vida social, as relações terciárias e quaternárias.
As relações terciárias são aquelas mediadas por tecnologias e grandes
corporações. Nelas não há o sentimento de pertença nem de personalização. As
relações quaternárias são as que se desenrolam sem que uma das partes tenha
consciência da existência da relação. São as ferramentas de vigilância e
controle da sociedade contemporânea, como os bancos de dados que reúnem
informações pessoais e de crédito. Essa diversidade de situações na construção
de laços sociais causada pela comunicação massificada, afeta a sociabilidade e
a subjetividade dos indivíduos.
Para compreender a sociedade de vínculos midiatizados e imprimir
alguma subjetividade na experiência cotidiana, Canclini (2010) propõe o estudo
do consumo como manifestação dos sujeitos para uma melhor “compreensão do
que podemos fazer e ser com os outros, de como encarar a heterogeneidade, a
diferença e a desigualdade”.
Identificando no discurso das elites a fórmula ambígua que concilia
globalização e integração regional, Canclini (2008, p. 14) destaca o processo de
afastamento e desconfiança dos cidadãos das instâncias de decisão política,
trazendo o esvaziamento simbólico e material dos projetos nacionais e
consequente desinteresse pela participação na vida pública. O consumo
transforma-se em espaço de reflexão e de ressignificação porque:
para muitos homens e mulheres, sobretudo jovens, as
perguntas próprias aos cidadãos, sobre como obtermos
informação e quem representa nossos interesses, são
respondidas antes pelo consumo privado de bens e meios de
comunicação do que pelas regras abstratas da democracia ou
pela participação em organizações políticas desacreditadas.
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Assim, o consumo tornou-se expressão de cidadania, ocupando o espaço
de instituições tradicionais como partidos políticos, sindicatos e associações, em
uma paisagem cultural despolitizante. Mesmo a afirmação identitária de jovens,
negros, idosos confunde-se na era da supremacia do mercado e da mídia, com
a afirmação de consumidores convocados e aptos ao consumo e plenamente
absorvidos pelo capitalismo globalizado contemporâneo. Costa (2009) afirma
que consumir o “outro” constitui-se uma prática cidadã contemporânea calcada
no investimento maciço das redes de mercantilização e consumo no discurso da
responsabilidade social e das políticas de inclusão. Busca-se legitimar a prática
do consumo vinculando o ato de consumir ao ato político de proteger e ajudar o
próximo. É um tipo de cidadania que promove campanhas de adesão imediata e
performativa a toda sorte de problemas sociais sem questionamentos mais
amplos. A autora ressalta que:
o problema dessa aproximação entre capitalismo consumidor e
o multiculturalismo não está, obviamente, em reconhecer “o
outro” como carente e necessitado de atenção, em visibilizar
sua marginalidade para que se invista na melhoria de sua
condição e na conquista da igualdade a que tem direito. O
problema reside no fato de que subjacente a essa estratégia
política mercadológica, está uma política de representação
assentada sobre o pressuposto de que a lógica do sistema é
correta, coerente e boa (COSTA, idem, p.31-32).

Bauman (2007) analisa a sociedade contemporânea com a imagem da
liquidez. Seu olhar sobre as identidades presentes no interior das atuais
formações sociais se opõe ao conceito de identidade que remeta a alguma
estabilidade. A modernidade é liquida porque é ‘pós-hierárquica’. As novas
identidades são fluidas e efêmeras. Para ele, a “cultura híbrida” é um verniz
ideológico porque se funda na “indeterminação” do ego e na busca de
“liberdade”.
A liberdade das pessoas em busca de identidade é parecida
com a de um ciclista; a penalidade por parar de pedalar é cair,
e deve-se continuar pedalando apenas para manter a postura
ereta. A necessidade de continuar na labuta é um destino sem
escolha, já que a alternativa é apavorante demais para ser
considerada (idem, p.47).

Assim, a busca pela liberdade e individualização, no cenário da
globalização e das redes sociais online, redunda na separação entre
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consumidores emancipados e uma massa presa a uma identidade ‘sem escolha’
ou ‘superdeterminada’.
Desta

maneira,

Bauman

e

Canclini

questionam

fortemente

a

possibilidade de subjetivação emancipatória na atual sociedade permeada por
vínculos midiatizados, que tornam mais complexos ou entravam os processos
de reconversão das pessoas em sujeitos do trabalho e do consumo. Canclini
(2010) distingue os processos de internacionalização, transnacionalização e
globalização, destacando no último, a presença marcante dos sistemas de
informação e apontando o papel da tecnologia não como determinante, mas
como facilitador do crescimento e da aceleração das redes econômicas e
culturais.
Ao analisar a perspectiva cultural do processo de globalização, Ianni
(2000) enfatiza evidências de ocidentalização, orientalização, africanização e
indigenização simultâneas do mundo, reconhecendo a emergência

de uma

nova realidade cultural e o incômodo causado pela tensão entre uma civilização
planetária e as culturas nacionais com suas heranças peculiares. Propõe o
conceito de transculturação que envolveria as ideias de contato, intercâmbio,
permuta,

aculturação,

assimilação,

hibridação

e

mestiçagem.

Em sua

concepção, o transculturalismo seria capaz de iluminar o entendimento do que
se define como ‘nacional’ porque o estudo do ‘local’ tem que considerar as
alteridades, rupturas, conflitos, permanências e circulação de ideias que uma
cultura mundial emergente impõe. Em suas palavras:
[...] a transculturação em curso ao longo da história e ao largo
da geografia, processo esse que se acelera no curso do século
XX, com o desenvolvimento do capitalismo e das tecnologias
da comunicação, essa transculturação leva consigo a gênese
de uma cultura de alcance mundial. Uma formação imprecisa e
indecisa, evidente e presente, na qual se expressam
instituições e ideais, modos de ser, agir, sentir, pensar e
imaginar próprios de um horizonte mundial. Sem prejuízo de
tudo que pode ser local, tribal, nacional e regional, também se
desenvolvem os desafios e os horizontes que se produzem
com a transculturação que corre pelo mundo (IANNI, idem,
p.111).

Diferentemente de Bauman, Ianni parece conseguir vislumbrar
alguma possibilidade de contestação e estranhamento da realidade, porque nem
tudo se resume em conformismo e resignação. Tal perspectiva pode iluminar a
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análise do uso da internet e redes sociais online por jovens, já que no âmbito da
instituição escolar espera-se que contratos pedagógicos possam estimular a
reflexão crítica acerca da imersão tecnológica a qual estão submetidos.
Os avanços tecnológicos contemporâneos (mídia eletrônica), os
processos de aceleração, pulverização e mistura de experiências constituem
fatores desestabilizadores do sujeito. Em nossa etnografia online, observamos
os jovens que acreditam que expor-se corresponde à alternativa de estar no
mundo. Todas as informações a respeito de si são voluntariamente
disponibilizadas ao mesmo tempo em que se procura dados, fatos, fotos e
rastros de outros. Nesse sentido, valem as palavras de Castro (2012, p.72):
os limites da privacidade hoje em dia são colocados em
questão pela rápida adoção da internet e pela crescente
disponibilização de todo o tipo de imagens e dados pessoais
nos bancos de dados e redes sociais. Sabe-se que o
monitoramento e o processamento de dados fazem parte das
estratégias corporativas, de escolas, agências de empregos e
mesmo certos governos, ocasionando um tipo mais insidioso
de controle e invasão de privacidade contra o qual se torna
difícil oferecer resistência.

Os jovens estudantes do Ensino Médio participantes da presente
pesquisa estão mergulhados num universo cultural midiatizado, conjugado com
tarefas veiculadas pela escola e por uma época intensamente determinada
pelo consumo. A tentativa de aproximação da cultura forjada na adolescência é
um esforço que exige do pesquisador um deslocamento empático. Colocar-se
no lugar do outro, superando as diferenças do tempo-espaço: uma empreitada
que exige refletir acerca de rupturas comportamentais e visões de mundo. É
um deslocamento entre gerações. Experiências vividas que se contrapõem e
são únicas: cada indivíduo e seu drama particular, de crescimento e
amadurecimento.
Entretanto, a necessidade de estar em grupo, vivenciar a sociabilidade
por puro prazer e como forma lúdica, sem motivações e interesses específicos
é o estado comum ao momento jovem, onde se pode testar a capacidade
relacional com outros sem a regulação institucional. Para conduzir a
aprendizagem social, a comunhão com os outros é o dispositivo que pode
refrear a primazia da personalidade pessoal.
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Por essa razão o sentido do tato tem um grande significado na
sociedade, uma vez que leva à auto-regulação do indivíduo em
sua relação com os outros, e num nível em que nenhum
interesse egoísta, externo ou imediato, possa assumir a função
reguladora. Talvez seja a ação específica do tato que marque
os limites para os impulsos individuais, para ênfase no eu e
para as ambições espirituais e externas, sendo talvez a ação
específica que sustente a legitimidade do outro (SIMMEL,
2006, p.66).

Os estudantes pesquisados formam uma rede social na escola (off-line)
e fora dela (online) ao se manterem conectados. Cultivam o sentimento de
pertencimento ao grupo, independente da origem social. Ao habitarem a rede
social online e mesmo fora dela, ostentam uma disposição lúdica constante. A
representação digital da sociabilidade em rede ou computação social (LEMOS;
LÉVY, 2010) consagra um ambiente de jogo e prazer, favorável à
experimentação do que Simmel chamou de sentido de tato.
Velho (1986), seguindo a tradição de Simmel, buscou relacionar
subjetividade e sociabilidade, entendendo que a atividade associativa
desenvolve culturas subjetivas.

Ao estudar experiências geracionais sobre

casamento ou biografias de pessoas situadas nas camadas médias urbanas,
interpretou, a partir de seu próprio olhar, a construção do sujeito no mundo e
das diferenças individuais, analisando o que é comum a uma geração ou
grupo. No mundo contemporâneo, a construção da noção de alteridade inclui a
possibilidade da interação ubíqua e híbrida, com a conexão a dispositivos
móveis e o acesso a redes sociais online onde se encontram os perfis pessoais
com fotos, gostos, músicas e hipertextos que expressam, de cada um, o que
são ou o que desejam ser.
A intimidade despe-se do pudor e chega às redes sociais online; a
exposição voluntária de si é o passaporte para a visibilidade e a própria
existência. Essa existência tem foco no presente, desvincula-se do passado e
do futuro e está ancorada no corpo, na imagem projetada desse corpo.
Entretanto, na mesma configuração restritiva à apropriação crítica dos
conteúdos da internet e das redes sociais online, é possível perceber seu
potencial mobilizador capaz de catalisar interesses e pautar iniciativas.
Na medida em que os perfis identitários passam pela legitimação das
redes sociais online e com o crescimento da sedução pela tecnologia,
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estrutura-se um cenário propício ao vício e à dependência da internet. A escola
básica e os educadores presentes neste espaço de construção de
subjetividade e formação humana podem construir uma agenda voltada para o
uso equilibrado da internet por crianças e jovens e pensar o tipo de relações
éticas que estamos construindo.

2.5 UMA SOCIEDADE ESPETACULAR SEMPRE SERÁ DESPOLITIZADA?

Lipovetsky (1983) descreveu o cenário contemporâneo em oposição à
sociedade instituída desde os séculos XVII e XVIII. Neste cenário, um novo
modo de socialização e de individualização vem se construindo na direção de
uma revolução permanente do cotidiano e do próprio indivíduo. Desde então,
para este autor, houve uma ressignificação da noção de autonomia conectada
a renovadas e diversas legitimidades sociais. Assim, configura-se um universo
de objetos, imagens, informação, valores hedonistas, respeito pelas diferenças,
culto da libertação pessoal, do humor, da sinceridade e da livre expressão,
constituindo novos procedimentos, inseparáveis de novas finalidades e
legitimações sociais.
Esta configuração da sociedade opera com lógicas duais e na
copresença flexível de antinomias. Consumismo e ecologia, sofisticação e
espontaneidade, inovação e conservadorismo, espetáculo e criatividade se
apresentam ao indivíduo ampliando as possibilidades de escolha e minando os
sentidos únicos e os valores da modernidade. Observa ainda Lipovetsky (1983)
que o narcisismo é um dado da atual realidade, mas isto não significa uma
despolitização estrita. As questões decisivas da vida coletiva estão arroladas
na mesma onda de sucessivos eventos espetaculares na qual os indivíduos
simplesmente deslizam. Este autor acentua a dimensão narcísica na sociedade
contemporânea:
Narciso deve ser re-situado na ordem dos circuitos e das redes
integradas: solidariedade de microgrupo, participação e
animação benévola, ‘redes situacionais’, nada disso contradiz a
hipótese do narcisismo, antes confirmando a respectiva
tendência. Porque o aspecto mais notável do fenômeno é, por
um lado, a retração dos objetivos universais, quando a
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comparamos com o militantismo ideológico e político de
outrora; por outro lado, o desejo das pessoas de se
encontrarem com outras parecidas, com seres que partilham as
mesmas preocupações imediatas e circunscritas. Narcisismo
coletivo: os indivíduos reúnem-se porque são semelhantes,
porque se encontram diretamente sensibilizados pelos mesmos
objetivos existenciais. O narcisismo não se caracteriza apenas
pela auto-absorção hedonista, mas também pela necessidade
de grupos de seres “idênticos”, que tornem o indivíduo útil e
permitam a exigência de novos direitos, sem dúvida, mas
também que o libertem e contribuam para a resolução dos seus
problemas íntimos através do ‘contato’, do ‘vivido’, do discurso
na primeira pessoa: ávida associativa, instrumento psi (idem,
p.15).

Na cena pública em geral notamos a subjetivização de todas as
atividades consideradas no passado como impessoais ou objetivas; contudo,
quanto maior é o apelo para que os indivíduos se expressem, menos há o que
dizer, e mais anônimo e vazio se revela o efeito. O narcisismo colabora nesse
caso, com a dessubstancialização pós-moderna.
Ao desenvolverem o conceito de cultura-mundo, Lipovetsky e Serroy
(2011) identificaram a construção de um hipercapitalismo tentacular e
globalizado que une cultura e economia. Na cultura-mundo o capitalismo
mobiliza uma cultura de consumo hipertrófica e generalizada que envolve todos
os aspectos humanos, inclusive a arte. Para esses autores, as indústrias
culturais e o ciberespaço são polos essenciais da cultura – mundo. A cultura
vira, então, mercadoria para consumo de massa, subordinada a “uma lógica de
diversificação e de renovação permanente, uma lógica da novidade e da
obsolescência acelerada que comanda as indústrias culturais” (idem, p.72). Os
ideais humanistas da civilização ocidental cedem espaço para o hedonismo
individualista e o divertimento generalizado com a fotografia, o rádio, a
televisão e a internet.
Com as novas tecnologias de informação e comunicação14 podemos
falar em revolução digital, onde todas as esferas da vida cotidiana são
14

Adotamos a definição de Lemos (2008, p.68): “o que chamamos de novas tecnologias de
comunicação e informação surge a partir de 1975, com a fusão das telecomunicações
analógicas com a informática, possibilitando a veiculação, sob um mesmo suporte – o
computador -, de diversas formatações de mensagens. Esta revolução digital implica,
progressivamente, a passagem do mass media (cujos símbolos são a TV, o rádio, a imprensa,
o cinema) para formas individualizadas de produção, difusão e estoque de informação. Aqui a
circulação de informações não obedece à hierarquia da árvore (um-todos), e sim à
multiplicidade do rizoma (todos-todos)”.
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remodeladas. De unilateral e centralizada, a comunicação torna-se horizontal,
de todos para todos.
As

novas

redes

de

trocas

atraem

diferentes

gerações,

mas

particularmente a juventude, abalando a onipotência das grandes mídias de
massa, na direção de um universo comunicacional onde as relações estão
cada vez mais individualizadas e personalizadas com as mídias e a
informação.
Se por um lado, Lipovetsky e Serroy (2011) assinalam a dimensão
narcísica da interatividade nas redes sociais digitais, onde a exibição da vida
privada parece predominar, por outro, percebem a existência de novos desejos
de partilha, expressão e participação entre os participantes, capazes de
imprimir ao indivíduo contemporâneo uma imagem menos redutora e mais
distanciada do consumidor fanático. Para esses autores,
o individualismo hipermoderno não é apenas consumista; é ao
mesmo tempo expressivo, interativo, participativo, está em
busca de interação múltipla. Se o consumo funciona com
frequência como um consolo para as misérias da vida, o novo
tropismo comunicacional revela as insatisfações da vida
“passiva” absorvida pelo consumismo (idem, p.79-80).

Entretanto, esses autores não reconhecem que as agregações em torno
de centros de interesses comuns que florescem no ciberespaço, possam
agregar afinidades comunitárias, pois os indivíduos estão descomprometidos e
“embriagados” pelas múltiplas possibilidades de contatos e de “amigos”. Em
sua análise, o que prevalece é o lúdico, o jogo e o manejo de identidades
paralelas sobre qualquer estabilidade institucional.
Lemos e Lévy (2010) distinguem uma comunidade mediada por
computadores de uma simples agregação eletrônica a partir do envolvimento,
subjetividade e interesse que seus membros dedicam ao projeto. Dependendo
das relações sociais construídas, uma agregação eletrônica pode assumir, ou
não, forma comunitária.

O envolvimento emocional dos participantes e a

coesão do grupo serão critérios necessários para a definição de sentido
comunitário para uma agregação eletrônica. Para estes autores, a época
contemporânea, que designam cibercultura, tem três princípios norteadores:
liberação da emissão, conexão generalizada e reconfiguração social, cultural,
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econômica e política (idem, p.25). Assim, admitem que a liberdade de emissão
permitida pela cibercultura, favorece o fortalecimento da democracia pelo
exercício pleno da palavra pública.
Se o processo de comunicação e circulação de informações está
modificado pelo princípio da colaboração em rede, cabe pensar que processos
de reflexão, debates e intervenção social estão potencialmente configurados e
que, nas redes sociais online, podem emergir problematizações da realidade
com reflexos na vida cotidiana. Para os professores da Educação Básica, em
contato com jovens conectados, a imersão nas redes sociais online consiste
em mais um recurso de ampliação de contatos com os estudantes, podendo
levantar temáticas a serem discutidas e propor acesso a dados capazes de
qualificar o debate das ideias. Um planejamento pedagógico que alie
conhecimento aos aspectos lúdicos das redes digitais pode ser decisivo na
inserção de alguma crítica ao cenário narcísico do mundo contemporâneo.
Na presente tese, buscamos a compreensão das expressões jovens na
cibercultura a partir de um diálogo múltiplo e polifônico com as suas teorias
explicativas.

A abrangência

e

predominância

da

mídia

constitui

um

desenvolvimento novo, intenso e generalizado que desafia as clássicas formas
de fazer política, amizades, amores e reconfigura a opinião pública. Para Ianni
(2000, p. 143):
na época da globalização, alteram-se quantitativa e
qualitativamente as formas de sociabilidade e os jogos das
forças sociais, no âmbito de uma configuração histórico-social
da vida, trabalho e cultura na qual as sociedades civis
nacionais se revelam províncias da sociedade civil mundial em
formação. Nessa época, as tecnologias eletrônicas,
informáticas e cibernéticas impregnam crescente e
generalizadamente todas as esferas da sociedade nacional e
mundial; e de modo particularmente acentuado as estruturas
de poder, as tecnoestruturas, os think-tanks, os lobbies, as
organizações multilaterais e as corporações transnacionais,
sem esquecer as corporações da mídia. Esse pode ser o clima
em que se forma, impõe e sobrepõe o príncipe eletrônico, sem
o qual seria difícil compreender a teoria e a prática da política
na época da globalização.

Ianni (idem, p. 144) aborda a formação de uma complexa e contraditória
sociedade civil mundial com a mediação das tecnologias eletrônicas,
informáticas e cibernéticas compondo o “novo e imenso palco da história, no
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qual se alteram mais ou menos radicalmente os quadros sociais e mentais de
referência de uns e outros, em todo o mundo.” Os indivíduos encontram-se,
então, envolvidos numa realidade ubíqua, simultânea e global cuja base
psicossocial se iniciou, segundo Sodré (2012), com a tecnologia industrial e
seu discurso tecnocientífico de eficácia e de bom desempenho técnico; no
capitalismo tardio, a ética trabalhista rígida do século XVIII cedeu lugar ao
hedonismo e ao consumo de massa. Com suas possibilidades de trocas de
significados e vigilância, a interatividade pauta os modelos de mundo a serem
consumidos.
Contudo, os modelos que se apresentam são extremamente conflitantes
porque derivam de culturas e grupos variados representativos da fragmentação
contemporânea geradora de pânico e sedução. É nesse contexto que a escola
básica encontra seus jovens: encantados principalmente com as redes sociais
online. Os atores sociais da escola estão imersos em informações que podem
acessar a qualquer momento por seus equipamentos móveis. Essa condição é
chamada por Lucia Santaella de aprendizagem ubíqua 15 e se por um lado,
desestabiliza a tradicional ação conservadora escolar, por outro, cria o desafio
da orientação do estudante no sentido de filtrar e processar as informações.
A crise da instituição escolar apontada por autores como Sarlo (2006) e
Bauman (2011), pode crescer com a dinâmica da cibercultura, mas a juventude
não poderá prescindir do diálogo com as gerações mais velhas e da
socialidade nas redes presenciais escolares.
Lipovetsky e Serroy (2011), ao discutirem as razões do fracasso da
escola nos dias atuais, defendem que o fenômeno se associa a um processo
global:
que nada mais é que a passagem da sociedade disciplinarautoritária do primeiro momento da modernidade para a
sociedade
consumista-hedonista-neoindividualista
da
hipermodernidade. O capitalismo de consumo não apenas
elevou o nível de vida da população e permitiu a difusão do
bem-estar e dos lazeres como também propagou uma nova
cultura, exaltando a vida no presente, a satisfação dos desejos,
a realização pessoal do indivíduo (idem, p. 151).

15

Este conceito é explicitado em um vídeo que contém a entrevista com esta autora e que pode
ser encontrado no seguinte site: http://4citeabt.blogspot.com.br/2013/10/educacao-ubiqua.html
Acesso em 13 de outubro de 2013.
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Essa exaltação do indívíduo e do hedonismo da cultura-mundo ajudou a
descontruir a escola da disciplina e a difundir uma cultura escolar e familiar
mais permissiva. Para estes autores, há uma nova síntese a ser elaborada
para que a escola possa honrar suas promessas de formação e de mobilidade
social: reestabelecer a legitimidade do aluno como aquele que aprende,
utilizando ao máximo as novas tecnologias para envolvê-los e torná-los
participantes do processo educativo e movimentar os professores no sentido de
levar em conta as tecnologias, extraindo delas um aprendizado pertinente e
mais próximo aos alunos. Então:
o que está em jogo aqui é realmente fazer com que o mundo, e
o desejo de se inserir nele, entre na escola. Uma escola não
mais fechada em si mesma, mas aberta e voltada para a vida.
Uma escola que não se limite a fornecer quadros teóricos, mas
que permita o enriquecimento da experiência vivida dos jovens
pelo contato com o que não é ela (LIPOVETSKY; SERROY,
2011, p.160).

Assim, o processo de midiatização implica em mediação, expresso em
novas formas de sociabilidade, de encontro e de estudo, trazendo, como indica
Martín-Barbero (2006), novas percepções, sensibilidades e escritas. O estudo
das sociabilidades juvenis, na perspectiva da pesquisa antropológica, pode
auxiliar o movimento da educação na direção de uma visão menos dicotômica
entre o lúdico encontrado nas redes sociais e o trabalho acadêmico e construir
uma cultura escolar onde professores e alunos sejam capazes de aproveitar a
potencialidade da cibercultura.
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3. PERCURSO METODOLÓGICO

A tese defendida nesta pesquisa, na perspectiva metodológica, foi
elucidada por meio de um percurso etnográfico que envolveu o uso de distintos
procedimentos e instrumentos de coleta de dados.

3.1 UM ESTUDO DE INSPIRAÇÃO ETNOGRÁFICA

O desafio de pesquisar os fenômenos da cibercultura

no território

escolar e nas redes sociais online, onde os jovens estudantes estão a todo
momento, provoca uma reconfiguração ou reinvenção de métodos de pesquisa
e suscita questões éticas relativas ao conceito de público e privado e ao
anonimato e proteção dos sujeitos envolvidos como participantes do estudo
(informantes). Instiga, mais que nunca, o pesquisador no sentido de repensar
constantemente sua prática, consciente das implicações de suas escolhas nos
resultados da pesquisa. Durante nossos estudos, e mais especificamente no
exercício etnográfico, refletimos sobre os desafios que envolvem a prática da
pesquisa, considerando especialmente a necessidade de respeitar as visões,
valores e percepções dos atores da pesquisa de modo a garantir a expressão
de suas subjetividades.
Assim,

a

pesquisadora

assumiu

uma

postura

de

observação,

estranhamento e relativização da escola e da convivência dos estudantes com
seus pares, professores e funcionários, presencialmente e nas redes sociais
online, o que exigiu o registro das impressões em diário de campo e
problematização da vivência da juventude em tempos de cibercultura.
Na escolha da etnografia como percurso metodológico, consideramos a
reflexão de Dauster, Tosta e Rocha (2012, p.18) sobre o papel da etnografia no
campo da educação e no estudo da cultura escolar, destacando que a
incorporação do imaginário antropológico na pesquisa em educação possibilita
a criação de diferentes formas de produção de dados.
A aproximação entre a antropologia e a educação não visa
apagar as fronteiras das áreas de conhecimento, mas sim
promover o diálogo, colocar em prática a vocação
antropológica da interdisciplinaridade. Portanto, mais do que
um empréstimo de conhecimento entre áreas, trata-se de
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provocar uma reeducação dos sentidos, um novo olhar sobre a
diferença e o outro.

As redes sociais que se formam na sociabilidade na escola ampliam-se,
desdobram-se e transbordam em outra dobra de sociabilidade: as redes sociais
online, que, com seu fluxo cambiante, provocam encontros e desencontros
enquanto constroem uma nova ordem, paralela ao mundo adulto representado
pela norma escolar. Se no espaço escolar, uma série de ações celebram o não
conflito e o controle, estabelecendo uma ordem na qual o uniforme é a marca,
na internet as comunicações buscam novos sentidos e longe das regras
escolares, as conversas reúnem afinidades e novas ordens. Livres do padrão
do uniforme escolar, imagens e hipertextos se misturam e são recriados em
alegorias de si.
Conversações,

práticas

e

negociações

simbólicas

que

estão

acontecendo na internet em redes sociais online, listas de discussões, blogs e
outras interfaces estão carregadas de subjetividades e constituem rico material
para

observação

sistemática

e

investigação

interpretativa.

Na

cena

contemporânea, as redes sociotécnicas oferecem ambiente de concreta
sociabilidade onde padrões de comportamento podem ser analisados e
desvelados. Os ambientes digitais têm uma relação de contiguidade com o offline e, portanto, se abrem a processos de observação etnográfica ou
(n)etnográfica (etnografia virtual).
A etnografia pode ser entendida como método e também como produto
textual de uma pesquisa, sendo amplamente usada no campo da Antropologia.
Rocha (2006), ao estudar o procedimento etnográfico, reserva à etnografia o
lugar de gênero de performance porque considera que o pesquisador, por sua
narrativa etnográfica,

exerce reflexividade sobre seus atos de pesquisa,

constituindo “uma forma de ação simbólica densa e profundamente rica em
reflexões epistemológicas” (idem, p.99). “Na verdade, trata-se de uma escrita
que guarda a memória da experiência etnográfica, agora traduzida para uma
forma textual” (idem, p.106). Segundo este autor:
pode-se afirmar então que etnografias são narrativas,
expressões de certo tipo de experiência e, portanto, formas de
ação e representação que podem ser vistas como
“performances” na medida em que revelam um processo de
reflexividade hermenêutica sobre as maneiras como os
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homens interpretam, sentem, experimentam e vivem suas
culturas, sobretudo quando a cultura em questão é a do próprio
antropólogo (p.107).

Nessa direção, a pesquisa mobilizou as impressões narradas pelos
jovens praticantes culturais em ambientes on e off-line, tecendo suas
experiências significativas e revelando estruturas de pensamento e cognição.
Ao inscrever discursivamente os depoimentos dos jovens estudantes, este
estudo constitui-se em representação da escola básica em diálogo com jovens
considerados em seu tempo-espaço. Enquanto representação cultural,
compreende os quase-ditos, as ambiguidades e a dimensão política presentes
nas práticas juvenis e no ambiente escolar.
Segundo Velho (2008), na medida em que uma cultura é
antropologicamente estudada, seja ela familiar ou exótica, se constitui sempre
em uma percepção da realidade sob o ponto de vista de seu observador. Isto
não prejudica o rigor científico do estudo, mas denota o caráter interpretativo
da narrativa. Este caráter interpretativo, quando consistente, é relevante, pois
permite que os resultados, enquanto interpretações da realidade, possam ser
sempre revistos, confrontados e testados. Para Geertz (1978), a prática da
etnografia representa a análise antropológica como forma de conhecimento.
Tal como na Sociologia Compreensiva de Max Weber, Geertz (idem) busca
uma ciência interpretativa dos significados das construções humanas.
De um modo geral, o pesquisador da cibercultura se volta para os
ambientes virtuais marcados pela comunicação entre atores sociais. O próprio
pesquisador é ou se faz habitante desses espaços para conhecer, compartilhar
e interpretar a cultura digital. Nos contextos virtuais, vem se tornando usual a
aplicação da netnografia para se aproximar das práticas culturais no
ciberespaço (conhecer e compreender). Netnografia ou etnografia virtual é um
procedimento metodológico que consiste na imersão em ambiente digital para
observação participante, ou seja, trata-se de uma expressão da Antropologia
no ciberespaço.
Ao situar o jovem estudante do ensino médio na cibercultura, optamos
por utilizar o termo (n)etnografia porque nele se inscreve uma visão menos
dicotomizada da sociedade contemporânea e aponta para o imbricamento do
espaço-tempo ´virtual’ e ‘real’. A concepção da cibercultura como matriz de
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sentido contemporâneo e do ciberespaço como campo de interação e
dimensão produtiva desta sociedade, introduz a temática da reconfiguração do
trabalho de campo, pois o repertório de recursos interativos que a internet
oferece exige a revisão crítica de conceitos metodológicos da Antropologia
(RIFIOTIS et al, 2010).
Kozinets (2002) afirma que os dados netnográficos podem ser colados
e selecionados pelo pesquisador diretamente dos chats, listas de discussões e
redes sociais online. Também podem ser retirados, em recortes, da observação
do pesquisador sobre as práticas culturais dos informantes. Podem, ainda, ser
obtidos por entrevistas por e-mail ou mensagens instantâneas. Em nosso
estudo, a partir da presença face a face, também foram criados elos com os
praticantes através dos recursos tecnológicos. Na abordagem presencial, foi
declarada nossa condição de pesquisadora e de professora do colégio, o que
certamente permitiu os contatos no ambiente online. Houve postagens diversas
e conversas in box pelo Facebook. Também houve momentos em que só
observávamos os perfis, o movimento e circulação no Facebook.
O problema e as questões que o presente estudo pretendeu responder
foram abordados na perspectiva crítico-qualitativa. A dimensão crítica foi
assumida face à nossa convicção de que a compreensão dos processos de
apropriação das tecnologias digitais pelos jovens remete a escola e seus
docentes à ressignificação de suas práticas e, consequentemente, à revisão de
políticas educacionais direcionadas à juventude. Esta convicção se corporificou
particularmente a partir do teor das obras dos autores que foram tomados
como referência, entre eles Canclini, 2008; 2010; Castells, 1999; 2003; Sarlo,
2006; Ianni, 2000, 2011; Lipovetsky e Serroy, 2011, uma vez que aprofundam a
compreensão da sociedade com base na globalização do capitalismo,
evidenciando as amplas relações entre os seus mais distintos setores. Com
este quadro teórico, situamos a intensa generalização das tecnologias
eletrônicas, informáticas e cibernéticas para recortar a cibercultura em um
plano estrutural / estruturante da sociedade contemporânea. Neste cenário, a
escola também é atravessada por essas novas dimensões postas pelo
ciberespaço e a cibercultura.
A abordagem qualitativa se impôs pelo próprio teor do problema e
questões de estudo que dão centralidade às subjetividades dos sujeitos: jovens
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de uma escola de ensino médio. Há ainda uma visão crítica apoiada em
autores das áreas da Sociologia, da Antropologia que discutem a presença das
TIC na sociedade contemporânea a partir de uma perspectiva complexa que
relaciona a vida social ao capitalismo tardio.
A dimensão etnográfica deste estudo se consubstancia a partir de um
‘mergulho’ na vida de jovens estudantes do ensino médio envolvidos com redes
sociais online. Neste estudo, a etnografia aconteceu online e off-line, buscando
desvelar na relação com os jovens estudantes suas práticas culturais nas redes
sociais.
Uma vez explicitado que a dimensão crítica e a abordagem qualitativa
constituíram o substrato de nosso percurso metodológico, apresentamos as
etapas do processo de coleta de dados.

3.2 O PROCESSO DE COLETA DE DADOS

O trabalho de campo foi antecedido de algumas iniciativas que abriram
espaço para a nossa inserção como pesquisadora junto aos jovens alunos do
ensino médio da instituição escolhida como contexto de estudo.

3.2.1 Preparando a coleta de dados
Exatamente quando iniciamos nossos estudos do doutorado, em março
de 2010, houve uma mudança na composição curricular do ensino fundamental
do Colégio Pedro II. A disciplina Ciências Sociais foi retirada do 6ª ano e
alocada no 9º ano do ensino fundamental. O Departamento de Sociologia é o
responsável pela disciplina, e programamos os seus novos conteúdos para um
público com idades em média de 14 a 15 anos. Não poderia ser uma simples
transposição do programa que vínhamos desenvolvendo no 6º ano.
Precisávamos criar uma nova proposta.
Propusemos aos professores do Departamento de Sociologia um
trabalho que considerasse a ideia da cibercultura e a relação do jovem com as
tecnologias digitais, pois desde os tempos da elaboração do projeto, eram
noções que nos preocupavam. A ideia básica foi discutida inicialmente com
uma

professora

e,

posteriormente,

apresentada

ao

colegiado

deste

Departamento em março de 2010. A partir da compreensão de que os
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estudantes de 14 a 15 anos, público-alvo desta série (9ª), ocupam um lugar
privilegiado no uso e consumo de objetos tecnológicos, como aparelhos
celulares, câmeras digitais, internet e variadas interfaces que influenciam o
consumo desses sujeitos, optou-se pela inserção de conteúdos do campo da
chamada cibercultura.
A proposta do programa do 9º ano de Ciências Sociais tem a intenção de
voltar o olhar sociológico para as práticas midiáticas e fazer com que o
estudante se aproprie das múltiplas possibilidades do computador pessoal e da
potência da conexão e interatividade com o mundo, favorecendo a formação da
cidadania planetária. Para tanto, foram sugeridas, como estratégias, atividades
que utilizassem os objetos tecnológicos disponíveis como câmeras fotográficas
e celulares. A inserção da disciplina na composição curricular com dois tempos
semanais, sendo o sábado um dos dias de encontro com os estudantes,
produziu impacto no planejamento das atividades. A necessidade de utilização
do laboratório de informática demandou agendamentos que, em alguns campi,
não corresponderam às necessidades das turmas.
Cabe salientar que as dificuldades mais relatadas pelas equipes se
relacionavam à falta de uma discussão cumulativa sobre o tema e à utilização
de materiais didáticos adaptados. Alguns professores queixaram-se de
estudantes que já dominavam o tema das tecnologias de informação e
comunicação, especialmente as temáticas da primeira certificação 16; eles
registraram dificuldades na abordagem desta temática. Por outro lado, algumas
equipes enfrentaram o desafio usando a criatividade para propor às turmas o
levantamento de problemas que encontravam online em comparação com os
problemas off-line. A resposta dos estudantes revelou relatos de Ciberbullying17
e permitiu o debate sobre valores que podem tornar a convivência entre pares

16

Na 1ª certificação do ano letivo, são abordados temas como: comunidades virtuais, redes
sociais online, internet, lazer e jogos virtuais. A proposta de trabalho para o 9º ano está descrita
no apêndice 1.
17

O ciberbullying pode ser definido como um ataque sistemático à imagem de alguém na
internet. A potência da rede pode replicar os efeitos negativos do evento, estigmatizando a
pessoa alvo desses ataques. Para Estefenon e Eisenstein (2008, p.89) “o ciberbullying, isto é,
a vitimização de crianças e adolescentes por meio de intimidação ou ameaças virtuais, aparece
como um novo perigo real que pode se tornar corriqueiro”.
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mais respeitosa. A compreensão de que o conflito é elemento constitutivo da
interação social, mas que não deve gerar agressão física, verbal ou
psicológica, foi uma conclusão coletiva compartilhada em blogs criados pelos
próprios jovens.
Nesta disciplina, os estudantes são estimulados a se perceberem como
agentes de direitos, interferindo no contexto sócio-político internacional,
nacional e local. O universo juvenil, que hoje é marcado pelas tecnologias
digitais, molda um cenário de possibilidades de análise crítica da realidade de
acesso e uso da internet pelos jovens brasileiros, levando ao estudo da
(re)produção da exclusão digital e dos diferentes usos e significados da
tecnologia na sociedade. Os usuários da rede mundial de computadores estão
inseridos no mercado global e também em uma cultura de compartilhamento, o
que implica em resistências, contradições e conflitos. Nas palavras de Nicolau
(2011, p.165),
por trás do discurso democrático da rede vimos aflorar práticas
diversas que se constituem em flagrante contradição à própria
oferta de liberdade que a era digital parece querer nos legar:
governos e multinacionais usam de expedientes falsos ou
dissimulados para coibir a autonomia comunicacional com que
usuários do mundo inteiro realizam a dádiva do
compartilhamento e da interatividade.

A

percepção

e

compreensão

dessas

contradições

podem

ser

apresentadas aos estudantes com a análise de fatos como a repressão à
pirataria de softwares e sistemas operacionais, o caso Wikileaks ou de
aplicativos como o Creepy, que permite a localização e rastreamento dos
amigos de Twitter e Facebook. O estudo desses acontecimentos favorece a
reflexão sobre como a lógica capitalista continua a operar na cibercultura,
sobre a potência e limitações da capacidade de mobilização e a possível
resistência dos coletivos em rede. Na medida em que computadores se
generalizaram por todos os segmentos sociais como

ferramenta de

comunicação e pesquisa, também se construiu um mito da universalidade e
neutralidade do imaginário da tecnologia informacional, colaborando para a
manutenção de relações sociais específicas e modos de dominação típicos do
mundo contemporâneo (CAZELOTO, 2010).
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Identificamos na escola, mais especificamente na Sociologia, disciplina
obrigatória nas séries finais da escola básica, as condições de capitanear este
debate entre os jovens estudantes, para que estejam conscientes de que ao
transmitirem publicamente seus gostos pessoais, ideias, fotos e intimidades,
alimentam uma rede de empresas e tecnologias, a infraestrutura comercial da
internet, sua arquitetura central. Como sinaliza Keen (2012, p. 41):
ao permitir que nossos milhares de ”amigos” saibam o que
fazemos, pensamos, lemos, vemos e compramos, os produtos
e serviços da web fortalecem nossa era hipervisível de grande
exibicionismo. Assim, não espanta que o Fórum Econômico
Mundial descreva as informações pessoais como uma “nova
classe de ativos” da economia global.

Considerando que os estudantes do nono ano são nativos digitais
conforme a classificação de Prensky (2001), com muita facilidade e
desenvoltura interagem nos sites de redes sociais como Orkut, Facebook,
Twitter, msn e outros, pela facilidade de pesquisa escolar na internet e pelas
características lúdicas do uso do computador e suas interfaces. Participam do
grupo denominado por Tapscott (2010) de Geração Internet, marcado pela
convivência num mundo turbinado pela web 2.0.
As novas práticas culturais trazidas pela internet exigem de todos e
principalmente desses jovens o desenvolvimento de raciocínio e habilidades
investigativas. A oferta de informação é tão grande que é preciso um senso
crítico apurado para filtrar fontes fidedignas e avaliar conteúdos, seja quando
pesquisam em sites ou quando habitam as redes sociais online ou conversam
em chats. Com o objetivo de discutir essas habilidades, buscamos analisar com
os estudantes o conceito de tecnologia como parte integrante da construção
humana da sociedade, ou seja, privilegiamos o entendimento da tecnologia
como processo social. Assim, nos afastamos da visão de impacto tecnológico
que apresenta uma perspectiva determinística da tecnologia sobre a
sociedade, como se aquela tivesse autonomia em relação à cultura.
Blogs, wikis, e redes sociais online são instrumentos ambíguos em
termos de autonomia e controle. Ao funcionarem como plataformas precisam
receber conteúdos de seus usuários. Potencialmente, pode-se esperar uma
rede de ativismo, solidariedade e a reconfiguração crítica da comunicação
social. Entretanto, grande parte do que se observa hoje na internet,
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principalmente entre os jovens, afasta-se desta expectativa.

Na visão de

Castells (2003, p.227), seria preciso “uma nova pedagogia, baseada na
interatividade, na personalização e no desenvolvimento da capacidade
autônoma de aprender e pensar” para a construção de respostas aos desafios
impostos pela sociedade em rede.
Pensando na perspectiva de uma pedagogia emancipatória (FREIRE,
1996, 2005), analisamos a sociedade informacional buscando conhecer os
interesses comerciais, ideológicos e políticos que controlam a infraestrutura
das redes. Para Trivinho (2001), as formas de socialização no mundo
contemporâneo foram definitivamente afetadas pela cibercultura impondo às
instituições o planejamento de políticas de “ciberalfabetização”, capazes de
nutrir as pessoas de capital cognitivo necessário para operar no ciberespaço.
Trivinho (idem) denuncia o vácuo de visões contestadoras sobre a lógica do
contexto cibercultural, que não se limita ao ciberespaço, apesar de ser ele o
eixo sobre o qual a cibercultura mais se alastra atualmente. Para este autor, a
cibercultura produz exclusão social sob a égide de um “totalitarismo doce e
lúdico”, separando uma massa consumidora, que compõe uma elite
cibercultural, de outra com taxa nula de dromoaptidão18 própria.
Se a cibercultura produz exclusão, esta não pode ser considerada fora
do cenário sócio-histórico de desigualdades de um país como o Brasil. Costa
(2011) entende as políticas de inclusão digital como facilitadoras de outras
inclusões e, portanto, devem ultrapassar a dimensão meramente tecnocrática,
no sentido de apenas permitir o acesso às tecnologias. Para além do acesso,
as ações inclusivas devem procurar investir no potencial transformador da
inclusão cognitiva com ênfase na apropriação da tecnologia, na alteração dos
processos cotidianos e de qualidade de vida, de criação de conteúdos e
ferramentas de publicização como blogs, wikis, podcast, etc. Julgamos que ao
levar a discussão da dinâmica cibercultural para a escola básica contribuímos

18

Segundo Eugênio Trivinho, a dinâmica estrutural típica do modo de socialização cibercultural
impõe a complexidade dromocrática, ou seja, aquela relativa a um contexto social-histórico de
‘velocidade tecnológica e comunicacional como regime de articulação e modulação da vida
humana’. Assim requer de todos os indivíduos e setores acesso ao domínio privado pleno das
senhas infotécnicas de acesso e participação permanente e efetiva nas relações sociais na
cibercultura.
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para a formação de uma cidadania crítica que possibilite enfrentar os desafios
do século XXI.
A associação simultânea da microeletrônica e das ações da vida
cotidiana representa uma nova forma de comunicação e de criar vínculos
sociais, percebida e realizada pelos jovens naturalmente, mas que precisa ser
estranhada e desnaturalizada, de modo que possam refletir sobre suas práticas
e atuar criticamente em sociedade. O imaginário da cibercultura é composto
também pela concepção do risco da violência no ambiente virtual,
principalmente com e entre jovens, o que envolve o debate sobre proteção e
prevenção na escola e na família.
No contexto do conteúdo da nova proposta de Sociologia, entendemos o
termo ‘imaginário’ como uma síntese do conjunto de práticas socioculturais que
marcam a cena contemporânea e agrega um estilo de vida em que o tempo e o
espaço se redefinem, as imagens assumem a centralidade nas relações sociais
e a força da cultura espalha a prevalência do imaterial e a presença do invisível
(MAFFESOLI, 2010a).
Lemos e Lévy (2010) apontam a emissão, a conexão e a reconfiguração
como os três maiores princípios da cibercultura. A reconfiguração pode ser
compreendida como uma nova paisagem comunicacional com funções pósmassivas, permitindo a produção e circulação da opinião pública de forma
aberta, multimidiática e interativa. Para Lemos e Lévy, esta dimensão da
cibercultura constitui-se em eixo central da ciberdemocracia (idem, 2010).
Fazer uso da internet e das redes sociais

online com autonomia

comunicacional (NICOLAU, 2011) pode ser algo construído na escola se os
valores eleitos como metas forem a colaboração e a pluralidade. Se educar
implica em comunicação, e se a comunicação é o ‘cimento’ do ciberespaço,
este pode se tornar um caminho possível na formação de jovens conectados,
desde que os processos de interação sejam permeados de reflexão, crítica
consistente e busca de conhecimento.
A experiência do Departamento de Sociologia do Colégio Pedro II tem
recebido uma boa resposta entre os jovens estudantes, ao mesmo tempo em
que mobiliza os professores da série para uma troca de materiais e
informações mais intensa e constante. Como não há lastro sobre o tema nos
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materiais didáticos disponíveis, faz-se indispensável a produção e seleção de
materiais pelas equipes envolvidas.
Alguns ajustes na organização dos conteúdos foram pensados desde a
criação da proposta e percebemos que o estudo das relações sociais na
cibercultura favorece a aproximação de conhecimentos da Antropologia e da
Comunicação. Se características da contemporaneidade como virtualidade,
digitalização de conteúdos ou desmaterialização são tão marcantes e
atraentes, sobretudo para os jovens, cabe apresentar-lhes um quadro de
significação que favoreça o entendimento das atuais mudanças na esfera
pública, relativas ao modo de estabelecer vínculos e atuar politicamente.
O ciberespaço, que agrega objetivação técnica e a subjetividade que as
relações humanas expressam, acaba por converter-se, por sua ludicidade e
penetração na cultura juvenil, em temática para a construção do currículo de
Ciências Sociais/Sociologia na escola básica.
A proposta de inserção do tema cibercultura na disciplina Sociologia se
tornou um suporte para a nossa investigação, pois muitos estudantes que em
2012 foram sujeitos do nosso estudo, já tinham algum conhecimento desta
temática.

É

provável

que

esta

experiência

tenha

possibilitado

uma

compreensão mais aguçada entre os alunos no sentido de refletir sobre os
relacionamentos digitais e a influência das tecnologias em seu cotidiano.

3.2.2 Mapeando o campo da pesquisa: o Colégio Pedro II
Para apreender a dimensão vivida na escola pelos sujeitos do estudo, se
torna indispensável pensar a capacidade da cultura escolar em integrar seus
alunos segundo códigos normativos, que acabam por moldá-los em um perfil
que permite o estabelecimento de uma cumplicidade e comunicação imediatas
com seus pares. Vários elementos contribuem para a distinção desta escola e
de seus estudantes, favorecendo a compreensão dos elementos distintivos
deste alunado. O lugar do aluno do Colégio Pedro II, pode ser convertido em
realidade totalizante, um lugar dogmático, mas provocativo de deslocamentos e
possibilidades de pesquisa (CERTAU; 2011).
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Em 2013, o Colégio Pedro II completará 176 anos de existência. Criado
no Império, em 2 de dezembro de 1837 para instaurar no Brasil o ensino
secundário, ou seja, a fase do ensino que corresponde à adolescência, foi
idealizado pelo ministro Bernardo Pereira de Vasconcellos que se inspirou no
Colégio de França, considerado o maior monumento cultural da Europa (DORIA,
1977). Seguindo este modelo francês, Bernardo de Vasconcellos escolheu um
corpo docente de grande valor acadêmico, definindo o ensino de Humanidades
como linha mestra da atuação do colégio com tendência ao ensino universalista
e enciclopédico que caracterizou todo o período do império e início da república.
Zotti (2005, p. 30) estudou os aspectos do ensino secundário no Brasil
imperial, destacando o Colégio Pedro II neste contexto. Segundo esta autora:
no caso do ensino secundário, sua finalidade social está
diretamente ligada a formação educativa das minorias, ou seja,
um ensino voltado a classe economicamente dominante. Seu
objetivo pedagógico tem sido o de proporcionar uma “cultura
geral”, que se vinculou até certa época ao currículo das
humanidades clássicas e foi se modificando como resposta as
novas exigências socioeconômicas, incorporando os estudos
das ciências e das humanidades modernas, mas com caráter
desinteressado e intelectualista, como meio de acesso ao
ensino de nível superior.

Assim, o Colégio Pedro II manteve seus currículos atrelados aos
interesses do ensino superior e seus planos de estudo alternaram momentos
de ênfase nas humanidades e outros, em menor número, de ênfase nas
ciências, caracterizando um dilema entre formação literária e científica.
A partir de sua sede, situada na Rua Larga de São Joaquim, hoje
Avenida Marechal Floriano, ampliou, ao longo de sua história quase
bicentenária, seus espaços físicos, corpo docente administrativo e discente
compreendendo, na atualidade, um grande sistema educacional com 12 campi
que se estendem por diferentes bairros do Rio de Janeiro, e duas unidades fora
do município do Rio de Janeiro: o campus Niterói e o campus Duque de
Caxias, totalizando 14 campi.
Este estabelecimento é o único citado na constituição de 1988 19 e foi
recentemente equiparado aos institutos federais de ensino pela Lei n. 12.677
19

Em seu artigo 242 da Constituição, no § 2º: “O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio
de Janeiro, será mantido na órbita federal.”.
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em 25 de junho de 2012. Esta Lei introduziu mudanças em alguns artigos da
Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de
Educação Científica, Profissional e Tecnológica e criou os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia. Assim, com a Lei n. 12.677 incluiu-se o
Colégio Pedro II na referida rede, mantendo sua tradicional denominação e a
finalidade da oferta de Educação Básica, equiparando-o aos Institutos Federais
quanto à estrutura e organização. Os efeitos dessa atualização se desdobram
ao longo do presente ano (2013), com a elaboração de um novo estatuto
institucional e uma nova estrutura organizacional (ver Anexo), que prevê uma
gestão de base democrática, com participação representativa de pais, alunos e
servidores nas principais instâncias de decisões.
Um dos símbolos marcantes da especificidade desta escola, merecedor
de destaque, é o Hino dos Alunos do Colégio Pedro II composto pelo maestro
Francisco Braga20 (música) e pelo bacharel do externato (Hamilton Elia - letra).
Transcrevemos a seguir este hino, que ainda é cantado por todos os alunos e
professores em solenidades, cerimônias semanais nos diversos campi, sendo
ao seu final entoado o grito da tabuada.

20

Antônio Francisco Braga, professor de Educação Musical do Colégio Pedro II, também foi
autor do Hino à Bandeira do Brasil. Nasceu no Rio de Janeiro em 15 de abril de 1868 e faleceu
em 4 de março de 1945. http://www.dicionariompb.com.br/francisco-braga/obra acesso em 12
de junho de 2013.
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Nós levamos nas mãos
O futuro de uma grande e brilhante nação
Nosso passo constante e seguro
Rasga estradas de luz na amplidão
Nós sentimos no peito
O desejo de crescer, de lutar, de subir
Nós trazemos no olhar o lampejo
De um risonho fulgente porvir
Vivemos para o estudo,
Soldados da ciência
O livro é nosso escudo
E arma a inteligência.
Por isso, sem temer
Foi sempre o nosso lema
Buscarmos no saber
A perfeição suprema.
Estudaram aqui brasileiros
De um enorme e subido valor
Seu exemplo segui, companheiros
Não deixemos o antigo esplendor
Alentemos ardente
A esperança de buscar, de alcançar, de manter
No Brasil a maior confiança
Que só pode a ciência trazer.
Vivemos para o estudo,
Soldados da ciência
O livro é nosso escudo
E arma a inteligência.
Por isso, sem temer
Foi sempre o nosso lema
Buscarmos no saber
A perfeição suprema.
Trata-se, pois de mais um simbolismo entre tantos que povoam o
universo dessa histórica instituição. Os elementos de distinção e suas
(re)interpretações juvenis foram desvendados ao longo da pesquisa: o
disputado

concurso

modificações

há

de

ingresso21;

bastante

tempo,

o

uniforme

consagrando

que

permanece

certo

“orgulho”

sem
de

pertencimento ao grupo de alunos, o qual se estende ao longo do tempo,
mesmo depois de sair do colégio e passar à universidade ou ao mundo do
trabalho. Os 176 anos da instituição são preservados em pesquisas, histórias,
21

No concurso para ingresso de alunos no ano de 2009/2010 houve 9130 inscrições para o
ensino médio regular, para 660 vagas. Na unidade escolar Realengo houve 3073 inscrições
para 150 vagas. Dados disponíveis em http://www.cp2.g12.br
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memória oral e escrita, nos seus prédios e nos rituais renovados
semanalmente nas diversas unidades. Há que se destacar, também, a
manutenção da organização estudantil, alicerçada em grêmios presentes nas
diversas unidades escolares e que buscam se articular por meio de ações
diversas (jogos, campeonatos, mobilizações reivindicatórias, etc.).
Em 1995 foi inaugurado o Núcleo de Documentação e Memória
(NUDOM) que é um núcleo institucional de pesquisa interdepartamental com o
objetivo de resgatar, organizar e divulgar o acervo manuscrito, iconográfico e
documental da História e Memória do Colégio Pedro II. No NUDOM há um
acervo de documentos relativos a ofícios, anuários, livros de exames,
matrículas, nomeação de professores, material iconográfico, planos de estudo
e programas de ensino (DANTAS, 2011).
A observação dos perfis de ex-alunos no Orkut revela uma nostalgia
cultivada, expressa em fotos de um emblema especial. Vários perfis do orkut
contêm a montagem desta figura com o texto do professor da disciplina
Português e Literaturas, Marcio Hilário, e a crônica “À sombra das chuteiras
imortais”22 de Nelson Rodrigues (Figura 1).

22

crônica publicada em http://blogdoguilhermedecarvalho.wordpress.com/2010/12/22nelsonrodrigues-ve-o-colegio-pedro-ii/
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Figura 1 – Emblema dos ex-alunos e crônica de Nelson Rodrigues

3.2.3 A entrada no campo de pesquisa
O trabalho etnográfico se iniciou no campus Humaitá II no mês de março
de 2012, quando as abordagens iniciais com a diretora geral do campus já
haviam sido feitas e todos os trâmites burocráticos cumpridos, inclusive o início
do processo de registro da pesquisa junto ao Sistema Nacional de Ética em
Pesquisa (CONEP/SISNEP) 23. Para tanto, utilizamos o termo de consentimento
livre e esclarecido (Apêndice 2) , endereçado aos pais dos estudantes para que
tomassem ciência e autorizassem a participação dos adolescentes na
23

O projeto Juventude, Internet e Redes Sociais: Culturas Mediadoras no Contexto da Escola
Básica está registrado na plataforma Brasil com o número CAAE 00835412.2.0000.5284, tendo
sido aprovado em 01/08/2012.
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pesquisa. Esta autorização reconhece e dá voz ao estudante; portanto, é ele
quem decide sua participação na pesquisa e solicita a anuência e permissão de
seu responsável. No terceiro turno, encontramos estudantes que já tinham 18
anos e que se autorizavam a participar da pesquisa, mas, ainda assim,
solicitamos a assinatura do responsável.
A distribuição e o recolhimento dos termos de consentimento foram
facilitados por estudantes, sempre do sexo feminino, que espontaneamente se
disponibilizaram a ajudar, passando seus contatos à pesquisadora e atuando
como verdadeiros ‘auxiliares de pesquisa’. Ao entrar na sala de aula, com
permissão dos professores regentes, a pesquisadora falou aos estudantes
sobre seus objetivos, explicando como a pesquisa seria realizada. Os
estudantes recebiam as primeiras informações sobre a investigação e, em sua
maioria, mostravam-se interessados. Para as turmas de terceira série do
ensino médio, a pesquisadora falou sobre etnografia, já que os alunos tinham
tido contato com a disciplina Sociologia. O professor da turma, presente no
momento e integrante da equipe de Ciências Sociais do colégio, confirmou que
eles sabiam o que era uma pesquisa etnográfica. Após estes esclarecimentos,
a pesquisadora distribuiu os termos de consentimento.
Muitos estudantes se esqueciam de trazer, posteriormente ou no dia
acordado, o documento assinado. Nessas ocasiões as ‘auxiliares de pesquisa’
foram fundamentais, por estarem sempre por perto. Houve alguns poucos
alunos que devolviam imediatamente o documento, dizendo que não queriam
participar, por não gostarem ou acessarem com pouca frequência a internet ou
nunca acessarem as redes sociais online. A pesquisadora, nesses momentos,
agradecia e deixava claro que aquele depoimento já se constituía em dado
para a pesquisa.
As reuniões com os responsáveis se realizaram por série e turnos e
foram coordenadas pela diretora-geral do campus e seus adjuntos. Há um
diretor adjunto por turno e o campus Humaitá II, funciona em três turnos, sendo
que no terceiro, há apenas o ensino médio regular com duas turmas por série,
totalizando seis turmas. Nos três turnos existem 23 turmas de ensino médio. As
reuniões de início de ano letivo são uma das ocasiões em que, numa gestão
democrática, se dá voz às famílias e isto foi observado nas reuniões.
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Os assuntos tratados, ora pelos coordenadores, ora pelos pais, se
relacionavam à rotina da escola, seu roteiro de funcionamento e buscavam
sensibilizar os responsáveis para a relevância de um entrosamento entre as
estratégias educativas da família e as práticas escolares com vistas à
qualidade da educação. Nesse sentido, houve apelo da direção para o
cumprimento dos horários e uso de uniforme completo pelos estudantes. Em
uma das reuniões foi alegada dificuldade em encontrar o calçado exigido pela
escola, em função do tamanho do pé do adolescente. Outro responsável
reivindicou reciprocidade na cobrança de pontualidade ao horário das aulas
entre os professores e alunos. Tal intervenção foi totalmente apoiada pelos
coordenadores da reunião.
No percurso da pesquisa, observamos quatro aulas de Sociologia em
turmas do Ensino Médio. Para organizar nossas observações utilizamos o
Diário de Campo. Sentamos no centro da sala de aula com o intuito de nos
misturarmos aos jovens estudantes. A professora fez a chamada, reforçou o
cronograma de tarefas, alertando as datas de entrega dos trabalhos. Era uma
aula dupla, no início do turno, sobre estratificação social. Alguns alunos
chegaram atrasados e só participaram do segundo tempo. Foi apresentada
uma questão motivadora: “o que é uma sociedade meritocrática?” A professora
seguiu corrigindo uma série de perguntas definidas anteriormente. Cobrou uma
informação que passara por correio eletrônico. Os alunos alegaram que não
tinham o hábito de verificar a caixa de e-mails. Este dado foi bastante revelador
na medida em que eles afirmam a sua intensa relação com as redes sociais.
Supomos, então, que o imediatismo possibilitado por redes sociais como o
Facebook seduz o aluno, levando-o a privilegiar esta interface. As escolhas:
professor-correio eletrônico X aluno-rede social demarcam territórios e
contribuem para o afastamento da escola do universo juvenil.
Na sequência da aula, a professora teceu alguns comentários sobre
erros comuns que encontrou nas avaliações da turma. Houve participação,
principalmente de uma jovem que tinha um lenço colorido amarrado como faixa
nos cabelos. Ela fez muitas observações sobre seu trabalho - as diferenças
entre casta, classe e estamento - e depois pediu à professora pontos extra na
prova. A professora carinhosamente respondeu que não era o caso.
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As alunas estavam uniformizadas, mas portavam acessórios como
pulseiras, piercings e usavam maquiagem leve; três delas usavam fones de
ouvido. Exibiam muitos objetos sobre a mesa. Observamos que vários
cadernos estavam marcados com adesivos de um candidato ao governo da
Prefeitura do Rio de Janeiro24. Duas meninas entraram na sala de aula
comendo açaí; outra conferiu e retocou a maquiagem usando um espelho. Uma
menina disfarçadamente verificou as atualizações de seus amigos no
Facebook, a partir de seu celular. Em seu estojo, notamos um broche com a
foto da cantora e atriz estadunidense, de 20 anos, Miley Cyrus25.
Após corrigir o exercício, a professora perguntou à turma: “quem leu a
folhinha?” Um menino pediu para beber água, outro indagou: “que dia é hoje?”
Ela o responde, de forma delicada. Depois de explicar brevemente o conteúdo
sobre desigualdade social, o tempo acaba e ouvimos o sinal.
Em outra turma, composta por 22 alunos, 13 meninos e 9 meninas, o
professor de Sociologia falou sobre “Mídia e Poder”. O professor começou
cobrando a pesquisa proposta na aula anterior. Poder foi, então, conceituado
como a habilidade de impor sua vontade sobre os outros, Democracia como
soberania popular e Política como forma de resolução de conflitos. O exemplo
que o professor trouxe foi a relação patrão-empregado; em seguida, pediu a
colaboração da turma.
Uma aluna reclamou: “muita pressão! Tipo os inspetores reclamando do
tênis, do uniforme”. O professor aproveitou para introduzir o conceito de
legitimidade, perguntando se é legítimo o poder do inspetor. “Não é legal, mas
é legítimo”- recebe como resposta. Esta fala evidenciou o sentimento de que o
inspetor está investido do poder instituído. O professor busca outro exemplo,
nas relações familiares: Vocês fazem política com a mãe de vocês? “Sim. A
gente tenta convencer nossa mãe.” E com os professores? “Não. Só obedece,

24

Marcelo Freixo foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade
na eleição de 2012. Seu vice foi o músico Marcelo Yuka. A campanha de Marcelo Freixo
apostou nos jovens e nas redes sociais e apesar de não ter vencido a disputa, conseguiu
mobilizar e envolver milhares de jovens no debate político. Nas redes sociais, muitos jovens
estudantes do Colégio Pedro II acrescentaram a seus nomes no Facebook a expressão Freixo50. Também foi criado o grupo no Facebook e no Twitter Sou CpII e fecho com Freixo.
25
Miley Cyrus é uma atriz, cantora, compositora estadunidense que interpretou Miley Stewart
na série da Disney Channel, Hannah Montana.
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né!”. O professor regente conseguiu estabelecer uma relação dialógica durante
toda a aula, que durou apenas 45 minutos.
Outras aulas foram observadas e um dado que chamou atenção foi a
postura de muitos alunos revelando a sua relação com a escola como uma
espécie de rotina imposta pela família e a sociedade em geral. A observação
das aulas e da circulação dos jovens estudantes pelos diversos espaços do
campus nos aproximou dos alunos e, pouco a pouco, nos deslocamos da
posição de estranha para “aquela professora da pesquisa sobre redes sociais”;
também encontramos estudantes que nos chamavam pelo nome, ou
simplesmente professora.

3.3 OS INSTRUMENTOS DE PESQUISA

A coleta de dados, no âmbito da nossa etnografia, foi desenvolvida com
apoio de diferentes instrumentos de pesquisa, a saber: um blog, diversos
questionários com perguntas abertas e fechadas, entrevistas e a (n)etnografia
com a qual se buscou observar as interações online dos alunos principalmente
no Facebook e nos perfis dos grêmios estudantis. Explicitamos a seguir o
processo de construção desses instrumentos, todos eles direcionados para a
compreensão da interação em redes online.
Criar um blog para a discussão das questões de estudo da pesquisa foi
uma decisão importante. Um blog é um meio de publicizar conteúdos, ideias e
posicionamentos online. Como nossa investigação, de caráter qualitativo e
etnográfico, buscou investigar o cotidiano de jovens que utilizam, de forma
sistemática, as redes sociais, entendemos que esta busca se tornaria mais rica
nos locais de trocas simbólicas digitais como um blog. Na medida em que as
condições da cibercultura favorecem a liberação do polo de emissão (LEMOS,
2008), o blog, como uma expressão deste cenário, permite reunir atividades de
produção, publicação e comunicação, fomentando a liberação de um autor em
cada praticante cultural.
Nosso blog foi construído a partir de instruções oferecidas na própria
rede e disponibilizamos o link26 em nosso perfil do Facebook, além de
26

http://www.pesquisandoculturasonline.blogspot.com.br/
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compartilhá-lo no perfil de uma das alunas interessada na pesquisa e que
acabou se tornando nossa ‘auxiliar da pesquisa’.
Esta aluna ao visitar o blog observou uma baixa atratividade, tendo em
vista o público que esperávamos atingir. Segundo ela, faltavam cores e
movimento e nos prometeu, então, fazer alterações. Ficamos aguardando por
um longo período, enquanto nos dedicávamos a outras explorações e às
entrevistas, até o dia em que houve um encontro no qual a pesquisadora
sentiu-se à vontade para sutilmente cobrar a promessa. A estudante disse que
estava com problemas em seu computador doméstico, sem acesso à internet.
A opinião expressada pela estudante acerca do desenho do blog pode
ter relação com o universo estetizado de consumo da juventude; o fato é que a
mesma causou na pesquisadora o desejo de tornar a aparência desta interface
mais atrativa, o que incluía a inserção de algumas imagens. É provável que a
observação da jovem indique uma distância geracional entre pesquisadora e os
jovens que compõem o universo pesquisado. Em nossas reflexões, a hipótese
da distância geracional pode ser encurtada ou vencida a partir das linguagens
e mediações em conexões online e off-line. Entretanto, a ideia de redesenhar o
blog da pesquisa continuou presente até conseguirmos contato com um
estudante do campus Humaitá II que em apenas 50 minutos construiu um novo
visual para o blog, dando-lhe múltiplas possibilidades interativas. Este
estudante nos pediu que selecionasse cinco imagens e que reunisse as
questões ou temas de estudo de forma sintética. Esta interação se deu pelo
chat (in box) do Facebook e as imagens selecionadas pela pesquisadora foram
passadas ao estudante pelo site imgur, e adicionadas ao blog.
Assim, foram inseridas no blog perguntas relacionadas às questões de
estudo de nossa pesquisa. Cada uma das figuras a seguir apresentadas
centraliza uma questão. Na Figura 2, por exemplo, se insere o eixo
conectividade e mobilidade, com duas indagações: (a) como a internet pode
ser utilizada para melhorar a aprendizagem e a relação com o conhecimento?
(b) existe criação coletiva e trabalho em colaboração?

77

Figura 2– Eixo conectividade /mobilidade

A Figura 3 dá destaque ao eixo sociabilidade e indivíduo, com as
seguintes indagações: (a) qual a importância do número de amigos nas redes
sociais online? (b) a internet ajuda ou atrapalha seus estudos? (c) as questões
de fé podem ser discutidas nas redes sociais online?

Figura 3 - Eixo sociabilidade e indivíduo

78

Na sequência, a figura 4 se volta para o eixo lazer e internet, com as
seguintes indagações: como lazer e internet estão relacionados? Como vocês
usam a internet?
Figura 4– Eixo lazer e internet

A figura 5 dá destaque aos usos do Facebook com as perguntas: de que
maneira a política pode ser assunto no Facebook? Como o jovem habita as
redes?
Figura 5 – Eixo usos do Facebook
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Por último, a figura 6 representa os relacionamentos afetivos na internet,
trazendo as seguintes indagações: como suas escolhas amorosas são
influenciadas pelas redes? Você é aberto ou tem preconceitos em relação aos
relacionamentos na internet?

Figura 6 - Eixo relacionamentos afetivos na internet

Cabe salientar que os ambientes virtuais da web 2.0 (como os blogs)
recriam os espaços que se abrem à Análise da Conversação, instrumento de
pesquisa bastante utilizado na década de 1960 (CONSONI, 2013). Segundo
Primo (2013, p. 111), “esses espaços possibilitam conversações online abertas
no ciberespaço nas quais os interlocutores não necessitam ocupar o mesmo
espaço e tempo como nas conversações presenciais”. Esta característica dos
blogs muito nos interessou, pois tanto inclui a interação todos – todos como a
interação um – um; esta no entanto, sendo sempre publicizada.
Era nossa intenção que a participação no blog ocorresse também no
campus Humaitá II; no entanto, não conseguimos alcançar este objetivo, na
sua plenitude. Apenas um aluno do campus Humaitá II frequentou o blog.
Supomos que o fato de não sermos docente deste campus, o que nos colocou
em situação de visitante (uma estranha), aliado à intensa participação nos
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questionários diminuiu a disposição desses jovens para atuarem em outra
etapa da pesquisa.
Assim, a participação neste blog ocorreu quase que exclusivamente
entre alunos do campus Tijuca, cabendo salientar o incentivo de dois
professores de Sociologia, o qual redundou em significativa adesão dos alunos,
com 270 comentários no período de 14 de abril de 2012 a 9 de janeiro de 2013.
Participaram do blog 62 estudantes, sendo 32 meninos e 30 meninas.
A opção pelo campus Tijuca deveu-se ao apoio recebido desses
professores, tendo sido, também, considerada a semelhança dos perfis dos
alunos pertencentes aos dois campi em questão.
As entrevistas27 foram realizadas com 6 meninas, as únicas que se
apresentaram voluntariamente para esta atividade, embora o convite tenha sido
feito de forma genérica, sem distinção de sexo. Elas aconteceram na biblioteca
do campus Humaitá II, tendo sido privilegiado um diálogo livre, apoiado em um
roteiro (submetido inclusive à Comissão de Ética, Apêndice 8), centralizado no
envolvimento dos jovens com as redes sociais (conceitos de: amizade;
popularidade; visibilidade).
Inicialmente aplicamos 5 questionários a 76 estudantes (33 meninos e
43 meninas),

que se interessaram em participar da pesquisa, todos

pertencentes ao campus Humaitá II e com termo de consentimento assinado
pelo responsável. Cabe destacar que 44 alunos deste total (76) responderam a
todos os instrumentos, havendo, assim, certa rotatividade de sujeitos em cada
aplicação que ultrapassou o quantitativo fixo. Para separar as respostas por
gênero, garantindo o anonimato, registramos os respondentes com as letras F
(feminino) ou M (masculino) e acrescentamos a numeração correspondente
aos dois grupos participante. Assim, o grupo dos meninos recebeu a
numeração de M1 a M33 e o grupo das meninas de F1 a F43.
Os conteúdos desses questionários foram distribuídos do seguinte
modo: (a) o primeiro tratou da conectividade, da forma como coletam as
27

Três dessas entrevistas serviram de base para o artigo escrito em coautoria com Lucia
Vilarinho: Tornar-se visível: sociedade do espetáculo e relacionamentos digitais entre jovens,
aceito no III Colóquio luso-brasileiro de Sociologia da Educação, realizado na UFRJ, campus
Praia Vermelha em julho de 2012.
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informações, o que incluiu a questão da (in)credibilidade das fontes que
circulam na rede e da interatividade com colegas e professores, tendo sido
respondido por 55 alunos; (b) o segundo focalizou o lazer e possíveis relações
entre este aspecto da vida social e as atividades de estudo, tendo se obtido 50
respostas; (c) o terceiro abordou as escolhas amorosas, sendo respondido por
51 sujeitos; (d) o quarto procurou investigar o que significa para o jovem ter
amigos nas redes sociais, além de mapear as redes frequentadas; deste
recebemos 45 respostas; (e) o quinto indagou ao jovem como sua família se
posiciona em relação ao uso da internet pelo estudante; nele também foram
inseridas perguntas sobre a circulação de temas religiosos e políticos na
internet. As duas últimas perguntas deste instrumento se voltaram para
possíveis diferenciações no uso da internet por meninos e meninas. Foi
respondido por 49 alunos.
Assim, o corpus da pesquisa no âmbito da aplicação desses 5
instrumentos abrangeu um total de 250 questionários, respondidos por

76

estudantes. Estes instrumentos integram os apêndices 3 a 7.
No entanto, a análise das respostas registradas nestes 5 questionários
nos trouxe algumas inquietações, como por exemplo: (a) alguns depoimentos
colocaram o Orkut como uma interface obsoleta; outros associaram o uso do
Orkut a classes sociais desfavorecidas, o que denotou atitude preconceituosa;
(b) as relações sociais nas redes seriam realmente capazes de provocar uma
aprendizagem colaborativa nos termos definidos por Lévy (2010) ou, ao
contrário ,seria mais propícia ao isolamento? Estas inquietações nos levaram a
elaborar um sexto questionário com perguntas abertas, calcadas nos temas
mobilizadores do blog, de modo que pudéssemos voltar às nossas dúvidas,
além de promover a divulgação desta interface. Este instrumento foi composto
de 13 perguntas e respondido por 11 meninos e 11 meninas, todos do campus
Humaitá II, não pertencentes ao grupo dos 76, mas também possuidores de
termo de consentimento assinado pelo responsável.
Complementando a coleta de dados, foi realizada a (n)etnografia nas
redes sociais online, principalmente no Facebook, com vistas a identificar os
perfis dos jovens estudantes em suas interações, tendo sido privilegiados os
seguintes aspectos: religioso, político, interesses pessoais e significados
atribuídos às redes sociais online.
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Os dados obtidos com a aplicação desses instrumentos são explicitados
e analisados no capítulo que segue.
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4. ACHADOS DA PESQUISA

Os jovens estudantes do ensino médio confrontam-se com os desafios
do

amadurecimento

físico

e

uma

série

de

novas

oportunidades

e

responsabilidades tais como escolha da carreira e definição do primeiro
emprego. Diante dessas demandas sociais, precisam refletir sobre suas
escolhas. Expostos a múltiplos estímulos, podem desfrutar, em certos
contextos,

de

alguma

tolerância

e

flexibilidade

quanto

a

possíveis

descaminhos, desvios e inseguranças. O momento para esses jovens é de
construção e afirmação da identidade.
Como foi apontado no capítulo 1, Maffesoli (2010b) e Hall (2000)
compreendem que o processo de identificação ocorre na atualidade de maneira
mais fluida e transitória. As identidades estariam afetadas pela fragmentação
do sujeito que hoje enfrenta diferentes crises instaladas em instituições
anteriormente consideradas sólidas como: família, escola, igreja, Estado ou
partidos políticos.
Martin-Barbero (2006) aponta um descentramento em relação ao
sistema educativo que ainda nos rege. A escola não é o único lugar em que se
aprende. O ecossistema comunicativo das mídias e das TIC oferece ao jovem,
e a todas as pessoas, opções de informação nas disciplinas curriculares de
Ensino Médio e em variadas outras questões, misturando saberes e formas
variadas de aprender. A crise da instituição escolar não está exclusivamente
relacionada a este fato; crise de autoridades, fragilização e fragmentação dos
cenários culturais de classe, gênero, raça e nacionalidades afetam a
construção das identidades pessoais que se apresentam múltiplas, ambíguas,
contraditórias.
Para Martín-Barbero (idem, p.55):
a subordinação dos saberes orais e visuais à ordem habitual
sofre atualmente uma erosão crescente e imprevista que se
origina nos novos modos de produção e circulação de saberes
e de novas escritas que emergem através das novas
tecnicidades, especialmente do computador e da internet.

Dessa maneira, o exercício de busca e expressão de si mesmo, aparece
para esses jovens na interface dos dispositivos e saberes tecnológicos.
Conectados nas redes, procuram imagens, textos, em interação com a
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racionalidade operativa dos softwares sociais que inevitavelmente moldam e
colonizam suas escritas de si.
Com

a

circulação

de

saberes

por

outros

canais

difusos

e

descentralizados, a escola deixa de ser o único lugar de legitimação do saber.
As tecnointerações podem propor ao estudante um conhecimento mais
atualizado do que aquele apresentado nas aulas. Essa realidade provoca, por
vezes, atitudes defensivas e preconceituosas da escola sobre o universo
digital. Contudo, outras vozes vindas do mesmo espaço escolar, serão capazes
de reconhecer a potência de enriquecimento social e pessoal das redes
tecnológicas.

4.1 BLOG
Como foi mencionado, participaram do blog um total de 62 estudantes
(32 meninos e 30 meninas) quase todos alunos do campus Tijuca II. Nos
registros de suas falas, a seguir, os identificamos pelas iniciais de seus nomes
precedidas da letra indicativa do sexo (M) ou (F).

4.1.1 Juventude e relações de gênero nas redes sociais online
Em recente levantamento no portal de dissertações e teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),
defendidas em programas de pós-graduação em Sociologia e Antropologia e
em Educação, no período de 1990 a 2008, Weller (2012) verificou uma baixa
produção sobre as desigualdades de gênero no âmbito da escola. Este fato,
segundo a autora, pode ser compreendido a partir da ausência de um olhar
sensível às percepções das diferenças de tratamento entre meninos e meninas
e a presença de professores que tendem a ter expectativas diferenciadas sobre
o aproveitamento e comportamento dos estudantes do sexo feminino e
masculino.
A escola enquanto instituição é um local privilegiado para a reflexão dos
parâmetros identitários por gênero e para a desconstrução das concepções
comuns sobre a condição juvenil. Para Castro (2004, p.298-299):
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existe um vazio inclusive no plano de políticas públicas por
uma educação que colabore em questionar a sexualidade
tradicional, que invista na auto-estima das mulheres jovens, na
formação de uma massa crítica juvenil. O universo feminino
juvenil, suas referências culturais, os sentidos de seus corpos
são silenciados por uma educação tradicional ou por valores de
uma “adultocracia” bem intencionada mas distante de tal
universo. Mas os tempos são propícios para o desenvolvimento
de um capital cultural político juvenil, com orientação feminista
própria, para que as jovens sejam sujeitos políticos por seus
direitos, considerando tanto avanços do feminismo como a
crescente multiplicação de organizações juvenis e, nestas, a
presença de mulheres jovens.

Buscando contribuir para a reflexão da diversidade de gênero no uso
das redes sociais online sob a perspectiva dos próprios jovens, apresentamos
uma pergunta sobre as práticas culturais de meninos e meninas na internet e
redes sociais online, a saber: as práticas culturais na internet são diferentes
entre meninos e meninas? O que pensam acerca dessa questão?
Foram feitas 83 postagens em relação a essas indagações. As primeiras
respostas, em número de oito, a seguir transcritas, rejeitaram qualquer
distinção entre gêneros, argumentando que a internet é única para todos e que
as diferenças de usos seriam fruto de: características pessoais, interesses,
grupos de pertencimento e faixa etária.

A globalização foi apontada como

causadora da padronização de comportamentos e as redes situadas como
territórios de liberdade. Observamos que para alguns a diferença entre os
sexos diminui virtualmente, o que levou o participante a indagar se isto é
saudável. Outros admitem que não há diferenças entre os sexos: o que vale
para a vida real, vale também para a internet. Um participante destacou que a
internet leva à uniformidade, atraindo todos ao mesmo ponto e que o sexo não
altera isto. Outra aluna considerou que as práticas na internet são bem
parecidas para ambos os sexos, o que os levam até a fazerem algumas
pesquisas em conjunto.
A reflexão sobre o processo de construção das identidades de gênero
preocupou os estudiosos desde o século XVIII. A antropóloga estadunidense
Margareth Mead (1901-1978), em seu trabalho Sexo e Temperamento,
publicado em 1935, pensou sobre a hipótese da determinação inata do
temperamento humano e como alguns comportamentos passam a ser
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atribuídos aos indivíduos e percebidos como naturais através da educação.
Para Rocha (2012, p.47):
Mead via na educação o melhor caminho para se estudar a
dinâmica da cultura e os processos de constituição das
identidades culturais, de gênero e até as nacionais. Sua ênfase
na infância e na educação pode ser vista como uma metáfora
do próprio processo de formação da antropologia moderna,
afinal, a antropologia atingia não só relativa maturidade
intelectual e teórica, como tornava a etnografia sua principal
tradição e estratégia metodológica, e garantia ainda à cultura
um sentido totêmico no campo das ciências sociais e humanas.

As falas dos meninos e meninas no blog desenham uma tendência à
uniformização dos comportamentos e também ao desejo da igualdade entre os
sexos. Segundo os adolescentes, a internet oferece possibilidades múltiplas de
navegação para todos e a experimentação segue uma seleção por interesses
pessoais e não por gênero. Com o acúmulo das postagens, alguma distinção
entre os perfis comportamentais de meninas e meninos foi reconhecida ainda
que várias ponderações fossem indicadas.
Cabe ressaltar a resposta de (F) LM na qual se expressa rejeição ao
olhar que vê diferenças entre o comportamento de meninas e meninos com
base no gênero. Segundo a estudante, trata-se de um olhar estereotipado. A
fala desta aluna perturbou a pesquisadora que tem o gênero, como categoria
analítica consagrada. A sobreposição de papeis sociais na atualidade elimina
as diferenças, trazendo essa percepção de igualdade entre os sexos. No
entanto, na fala de seus colegas transparecem as diferenças que se prendem
aos processos de subjetivação que são marcados por questões culturais.

No âmbito das redes sociais, na minha opinião, o uso da
internet é o mesmo entre todos os usuários, podendo
existir variações devido a características pessoais.
Considerando a internet como um todo, o seu uso é
diferenciado de indivíduo para indivíduo apenas pelo tipo
de interesse de cada um (F) CF.
A internet, assim como a globalização, tem padronizado
de forma tão marcante a sociedade, que os gêneros estão
cada vez mais próximos. Apesar disso, ainda há uma
diferença, herdada de um passado indelével, ainda
atuante na contemporaneidade. A reunião proposta
acabaria com essa diferença (pelo menos virtualmente).
Resta saber, portanto, se essa diferença é saudável ou se
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a mesma deve ser eliminada, reunindo os interesses (M)
RG.
Não tenho uma visão muito útil pra pesquisa até porque
eu acho que hoje em dia não se tem distinção entre as
pessoas (etnias, sexo, sexualidade) então não vejo
porque existiria essa distinção na internet. O máximo que
eu consigo observar são páginas diferentes voltadas pra
um determinado grupo, mas nada suficiente pra
diferenciar entre os sexos (M) P.
Levando em conta que a "internet é a mesma" para
ambos os sexos, o que faz o uso entre meninos ser
diferente do uso entre as meninas são os interesses
pessoais, variando assim, de pessoa para pessoa. É claro
que, se o "grupo" de convívio diário daquela pessoa tiver
o hábito de fazer algo "próprio deles", algo do grupo na
internet, a pessoa tende a fazer também. Logo, os
interesses pessoais e os hábitos entre amigos interferem
para que a resposta seja sim, já que os "grupinhos"
femininos buscam normalmente algo ligado (por uma
questão histórica e cultural) à mulher, e os meninos a
mesma coisa (F) LR.

Acho que a internet é algo que tende a ser cada vez mais
algo uniforme, mesmo com infinitas possibilidades ela
tende a sempre atrair todos para um mesmo ponto e acho
que considerando este aspecto podemos ver que uma
simples definição de sexo não alterará muito este conceito
(M) J P D M.

As práticas culturais dos meninos e das meninas na
internet hoje em dia são bem parecidas. Antigamente
tinham definições pré-definidas (os meninos mexiam
jogos e as meninas em sites de moda, rede social), mas
hoje em dia não é assim, ambos fazem algumas
pesquisas em comum (F) T M.

Talvez enxergar muita diferença no comportamento dos
meninos e das meninas na internet seja algo um pouco
preconceituoso, não sei, concordo com todos que
disseram que depende de cada um e o sexo não vai ser
um fator determinante para definir como você utiliza a
internet. Meninas podem jogar vídeo games e meninos
podem fofocar. Talvez preconceituoso não seja a palavra
certa, quis dizer que era como se você se prendesse
muito aos estereótipos (F) LM.
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Na minha opinião, não há uma diferença muito grande de
acessos a sites diferenciando-os por sexo, já que hoje em
dia os interesses são basicamente os mesmos, tanto
meninas quanto meninos gostam de acompanhar
esportes, ver as novidades dos amigos, participar de
jogos online e todas essas bobagens do dia a dia; mas
também leem e acompanham coisas mais 'sérias' como
as manchetes de um jornal online. Acho que o diferencial
que os sites encontram, são a faixa etária que mais o
acessa; afinal normalmente você não vê um adulto de 40
anos jogando na internet, mas também você não encontra
uma criança de 8 lendo um jornal online. Não significa que
não tenham exceções é claro, mas sempre há uma faixa
etária mais 'presente' em determinados casos (F) IA.
Alguns participantes do blog reconheceram diferenças nas práticas de
meninos e meninas no uso da internet e apontaram as redes sociais online
como um território comum e quase obrigatório para ambos.
Acredito que sim, meninos gostam mais de jogar jogos,
entrar em site de futebol podemos perceber isso em lan
houses. Meninas preferem ficar em rede social, conversar
com as amigas. Os meninos ficam em redes sociais
porque hoje é necessário para a comunicação com a
turma e etc. Porém, tem exceções como em todo lugar.
Mas acho sim que são diferentes, os interesses são
diferentes (F) TG.
Acredito que seja sim, por mais que pelo que vejo as
meninas e os meninos, tenham tido cada vez mais coisas
em comum ao utilizar a internet. Em ambos existe o uso
de redes sociais, pesquisas para trabalhos escolares etc.
Isso tende a ser um modo de uso comum entre ambos os
sexos (F) NF.
A pesquisa no blog permite a interação com os participantes.
Perguntamos, então, se os games escolhidos por meninas eram os mesmos
usados por garotos e como os estudantes percebiam o consumo de games por
meninas e meninos. Houve, então, um debate sobre a possibilidade de
crescimento do consumo de games por meninas. Destacamos duas respostas
que assinalam diferenças no consumo de games. A resposta de P, do sexo
masculino, é bastante interessante por assinalar que a trajetória histórica deste
sexo também é determinante das preferências em termos de jogos virtuais.
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Na minha turma do colégio, por exemplo, a maioria das
meninas jogam os mesmos jogos que os meninos. Acho
que os gostos de ambos em relação ao que fazer na
internet está muito parecido (F) LP.
Eu concordo que os homens joguem mais e eu imagino
que a explicação está nas características dos jogos. A
maior parte dos jogos online (ou jogos normais) são
diretamente combates (guerras, lutas, caçar monstros) e
historicamente o sexo masculino é mais ligado aos
combates portanto ao jogar se divertem mais e acham
mais interessante. Um grande exemplo que se pode dar é
um MMO qualquer, onde você começa com seu
personagem fraco e com o decorrer das batalhas você vai
se tornando mais forte, podendo combater criaturas mais
fortes e com uma dificuldade maior. Isso de se testar em
combate acaba agradando mais aos homens por algum
motivo que além do histórico eu não consigo descrever
(M) P.
A resposta a seguir (VMG) merece especial atenção na medida em que
traz a contribuição da Sociologia para o entendimento das diferenças de
gênero. Apesar de ambos os sexos se valerem das mesmas práticas (ler
notícias, jogar, entrar nas redes sociais, ver vídeos e filmes) o que os diferencia
é o conteúdo.
Na minha visão, sim, existem diferenças. Embora não tão
nítidas hoje em dia, elas se demonstram mais no tema
dos sites e assuntos vistos, e também mudam de pessoa
para
pessoa.
Mesmo assim, podemos fazer uma generalização, de
acordo com o uso da maioria. A Sociologia nos ajuda a ter
essa noção geral de hábitos e costumes exercidos por
determinados
grupos.
Ambos meninos e meninas gostam de ler notícias, jogar,
entrar nas redes sociais, ver vídeos no Youtube, ver
filmes etc. Porém, cada sexo realiza essas atividades
consumindo um tipo de conteúdo diferente. Normalmente,
o conteúdo consumido por garotas, é constituído por
jogos casuais, notícias de moda, fofocas, celebridades,
videoclipes e séries com mais romance e drama do que
ação e aventura. Os meninos geralmente consomem
jogos "hardcore" (mais desafiadores e menos casuais),
mais parecidos com os de videogame; vídeos de jogos,
esportes, de humor e de tecnologia; notícias relacionadas
à séries, esportes, tecnologia, jogos entre outras; e séries
e filmes com mais ação, fantasia e aventura.
Ressaltando, essa é uma visão estereotipada formada
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pelo uso da internet da maioria das pessoas desses sexos
(M) V M G.
Um estudante do campus Humaitá II28 discute a pertinência de se
classificar o uso da internet e redes sociais por gênero. No comentário de DB
não são apenas os interesses que levam à distinção de usos da internet
segundo os sexos. Para ele, é indispensável que o sujeito tenha alguma
escolaridade e pertença a uma cultura que valorize o conhecimento.
Para mim é mais complicado que isso. Não se deve dividir
os interesses nas redes sociais por gênero porque a
definição dos interesses por gênero, por si só, já é muito
ampla. Para mim, depende do nível de escolaridade e a
vazão cultural do indivíduo. Não se tem, vamos pegar
aqui como exemplo, um semi-analfabeto publicando
textos pelo Facebook, assim como alguém com maior
apreço pela literatura, e cultura em geral, não vai ficar
gastando seu tempo com jogos de fazenda online. Isso,
independentemente do gênero. Não é, necessariamente,
porque se trata de uma menina que não se apostará no
resultado do jogo de futebol, assim como não é por ser
menino que não haverá publicações de poesia pela
internet. É mais complexo que isso. Depende, portanto,
do apreço pela cultura. Você é o que você expõe, não é
verdade? O que nós gostamos, o que temos afeto e gosto
e nos dá prazer de alguma forma nos define enquanto
seres humanos, e temos uma tendência muito maior a
compartilhar o que é do nosso gosto que do que não é.
Meninos e meninas, os gostos podem ser diferentes, e,
portanto, ter vidas sociais na internet diferentes, mas não
por causa do gênero, mas sim pelo apreço (M) D B
(Campus Humaitá II).

DB aborda o apreço pela cultura como principal definidor das escolhas
dos internautas, sejam homens ou mulheres; essa percepção parece ser
respaldada teoricamente quando Lipovetsky e Serroy (2011) apontam o
universo comunicacional da internet como dotado de uma dinâmica que
intensifica a escalada do hiperindividualismo.

28

Conforme mencionamos anteriormente, apenas este aluno, que não pertencia ao campus
Tijuca, se inseriu nos diálogos do blog. Consideramos sua participação oportuna pois não
existem diferenças significativas entre os perfis de alunos dessas dois campi. Na realidade, a
vivência desses alunos é muito semelhante.
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Nada é mais ingênuo que interpretar o crescimento das
“comunidades de afinidades” como um sinal de recuo do
processo de individualização, pois elas existem apenas por
causa da escolha livre e subjetiva, reversível e emocional de
indivíduos descomprometidos, que entram e saem à vontade
dessas plataformas digitais, à velocidade de um clique, sem
nenhum compromisso duradouro ou institucional. [...] O que se
busca é menos uma ancoragem comunitária e mais a
embriaguez dos contatos e dos “amigos” constantemente
renovados, a conectividade infinita, a abertura das
possibilidades e dos encontros, o jogo com sua própria
identidade, uma “segunda vida”. A explosão das comunidades
virtuais é, antes de tudo, a expressão da hipertrofia bem real da
individualização (idem, p.79).

Outra participante (LC), em seu depoimento, afirma que as diferenças
de gênero no uso da internet entre os jovens estudantes se prendem ao que
chama de programado social e culturalmente. Entendemos que a participante
reconhece que na sociedade existem territórios demarcados para cada sexo;
esta demarcação é característica das práticas e relações sociais mais
conservadoras e do próprio mercado que, em muitas situações, se alimenta
dessa segmentação, como por exemplo, o consumo de roupas ou de
determinados tipos de revistas.
No meu ponto vista sim, apesar de vários sites
interessarem ambos os gêneros existem atrações
específicas para cada um. Muitos pensam diretamente
nas redes sociais em geral, Facebook, Twitter, Instagram,
e até o Orkut, há algum tempo, como o tipo de site que
une ambos os sexos, mas não são os únicos, sites de
pesquisa e notícias também são visados por ambos. O
que divide na realidade é o que já é “programado social e
culturalmente”. Os sites de esportes, jogos, humor e
tecnologia são visitados por uma maioria masculina e isso
já é esperado, enquanto os de moda, entretenimento e
comportamento são visitados por uma massa feminina.
Não é como se fosse algo absurdo isso ser dessa forma,
e nem como se os sites fossem proibidos para o outro
gênero, mas é uma questão de ser programado para
atrair quem já tem uma tendência a preferir certos
assuntos (F) LC.
No depoimento de AS encontramos aspectos já levantados por outros
participantes, como por exemplo: as práticas são as mesmas, o que difere é o
conteúdo; as diferenças também se dão segundo a faixa etária. No entanto, o
jovem destaca a possibilidade de encontrar na internet explicações para os
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dilemas que marcam a adolescência – uma fase de transição. Parece então,
que os jovens recorrem à interatividade na rede com finalidade de auto-ajuda29.

Sim. É evidente que as praticas dos meninos e das
meninas divergem quanto ao assunto internet. Ambos
possuem interesses diferentes, que por sua vez se
diferem internamente com relação a idade. Se ignorarmos
o fator ''idade'', podemos dizer que meninos procuram
gastar o seu tempo livre no mundo virtual, através de
jogos, leitura , redes sociais, notícias sobre o mundo e
futebol entre outros assuntos. As meninas devem procurar
mais coisas relacionadas as emoções (afinal,é provado
cientificamente que o pensamento masculino é baseado
muito mais na razão do que na emoção), coisas que
produzam algum tipo de sentimento, desde fofoca em
redes sociais, a procurar sapatos, vestidos, maquiagem
etc. uma série de entretenimentos. Entretanto, tanto
meninas como meninos, buscam coisas em comum como:
entender a si mesmo através dos mais diversos meios de
multimídia, (adolescência afinal é a idade em que a
criança 'morre' dentro de você para você amadurecer e
virar adulto, por isso é uma fase de transição), ler notícias
a respeito de tudo (exceto sobre moda etc.), jogos(não
são todas as meninas que curtem) e relacionar-se com
outros adolescentes através das rede sociais buscando
ser uma pessoa mais sociável (M) AS.

No conjunto dessas falas aparecem dois grupos: um deles afirma
categoricamente a inexistência de práticas diferenciadas segundo o sexo no
uso da internet. Para esse grupo, não importa o sexo; os aspectos que
distinguem as práticas são: as características e os interesses pessoais, os
grupos frequentados na internet e a faixa etária. Admitem que a não
diferenciação gera uma padronização / uniformização de comportamentos que
tem relação direta com o processo de globalização. Neste grupo foi observada
uma posição radical que parte do princípio de que qualquer consideração à
diferença entre os sexos já é por si só preconceituosa. Diante dessa posição,
até questionamos a pertinência desta pergunta de abertura do blog. O outro
grupo admite que embora as práticas sejam as mesmas, o que as diferem são
29

Aqui não estamos usando o termo auto-ajuda no sentido de gênero literário. A perspectiva de
auto-ajuda passada pelo respondente está aqui visualizada como um diálogo que objetiva uma
melhor compreensão do processo de amadurecimento característico da adolescência.
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os seus conteúdos. Essas práticas, também se subordinam a outros
elementos, a saber: nível de escolaridade do sujeito, estilos de vida (apreço
pela cultura). A internet é vista como território livre e local de busca de
informações que permitam ao adolescente se conhecer / compreender melhor
e enfrentar desafios do período em que se encontram.

4.1.2 Juventude, estudos escolares e redes sociais online
Em nosso blog, também pesquisamos como alunos percebem e
vivenciam o ciberespaço em seus estudos e a centralidade que a internet e as
redes sociais de relacionamento

assumem nas suas expressões e

sociabilidades. Entre as indagações que moveram nosso estudo, situamos: a
tecnologia está sendo apropriada em uma perspectiva crítica por esses jovens
ou é a tecnologia que os manipula por meio do fetichismo que exerce sobre
eles, enquanto mercadoria? É notório que os estudantes criam uma cultura
juvenil relativamente autônoma no interior da escola e no exercício cotidiano
das tarefas acadêmicas. Contraditoriamente, no âmbito da organização
escolar, as práticas docentes e discentes são orientadas por uma moldura
institucional pré-definida, constituída por conteúdos formais e sistema rígido de
avaliação. Como os alunos percebem / vivenciam esta dicotomia?
Em posts publicados entre novembro de 2012 e janeiro de 2013, os
estudantes refletiram sobre seus estudos que se apoiam em informações
colhidas na internet e redes sociais online, principalmente o Facebook. As
categorias que emergiram dessas reflexões foram: mais rápido que biblioteca,
Ctrl+C+Ctrl+V, saber procurar, dependência necessária, vício, copiar e colar,
distração, rapidez e muito conteúdo. Todas revelam a sensação de que estão
diante de um mundo de possibilidades com o qual se deparam rapidamente, a
um simples toque. Há os que têm a consciência de que as fontes de um
conhecimento reconhecido academicamente também estão disponibilizadas e
com fácil acesso, mas atribuem a uma atitude de preguiça a opção tão comum
entre os estudantes por copiar e colar.
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Os jovens participantes do blog levantaram diversas questões, entre
elas: a diversidade de conteúdos da internet; as várias formas de aprender que
a rede mundial de computadores proporciona; a dificuldade que o estudante
apresenta em manter o foco nos estudos diante das opções oferecidas pela
internet (processos de distração); a democratização na produção de conteúdos
na internet, onde todos podem publicar sem interferências externas; o acúmulo
de informação como (des)estímulo ao estudo; e a velocidade com que se pode
acessar as informações.
A velocidade é um tema constante e constitui-se, segundo Trivinho
(2001), em vetor tecnológico de organização da sociedade. Os produtos,
mercadorias e pessoas que circulam nas cidades, empregos, imagens, partidos
políticos, identidades e os sentimentos que temperam as relações pessoais são
ligeiros e sem profundidade. Com base em Paul Virilio, que cunhou o termo
dromocracia em 1977, Trivinho identifica na sociedade atual a passagem de
uma frágil democracia formal para uma dromocracia onde “doravante, poder e
riqueza são pautados, prioritariamente, pela capacidade de acompanhamento
das transformações, reciclagens e deslocamentos informáticos e virtuais da
sociedade contemporânea” (idem, p. 221). Os cidadãos participantes dessa
sociedade precisam demonstrar aptidão e domínio das senhas infotécnicas de
acesso à cibercultura. Os estudantes que interagiram no blog apostam na
velocidade sem demonstrar incômodo com este ritmo.
A velocidade tangencia a questão da autoria na internet. Os alunos
copiam sem qualquer constrangimento e de forma acrítica. A busca da internet
como um complemento da aprendizagem em substituição aos professores
particulares e do colégio, sinaliza, no entanto, a possibilidade de novas
mediações. A jovem (NM) analisa também a contradição quantidade X
qualidade das informações obtidas na internet:
muitos trabalhos e assim como aulas acabam sendo
cansativas e a internet vamos dizer que, ajuda a resumir
isso tudo e chegar a uma maneira mais rápida aquele
ponto pedido. Eu, por exemplo, sou muito dependente da
internet para conseguir me dar bem em pesquisas de
escola, vídeos de aulas de matérias que eu não tive um
bom entendimento e por aí vai. Mas também temos que
ficar de olho, porque a Internet só não nos oferece coisas
positivas a educação, muitos sites dão informações
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totalmente erradas sobre certos assuntos, por isso,
pesquisas só em sites confiáveis (F) NM.
A descartabilidade dos meios, a velocidade e a dificuldade de manter o
foco, alertam para um fenômeno crescente entre os jovens: a dependência da
internet.
No blog, a pergunta sobre a influência da internet - como vocês acham
que a internet influencia na educação? surgiu do estudante P, provocando um
diálogo entre vários atores. A pesquisadora foi a primeira participante a
responder:
A internet revoluciona a educação, pela rapidez da
pesquisa, digitalização de conteúdos, velocidade de
acesso a dados. Tenho muito interesse em conhecer
melhor as impressões de jovens como você sobre isso e
como estão usando a internet em seus estudos.
Pesquisadora
Acho que não teria como, uma fonte tão grande de
informações como a internet, não possuir conteúdo
educativo. Este aparece em quase todas os cantos deste
universo virtual, seja de forma explicita ou implícita. Por
exemplo, diversos jogos possuem alto conteúdo educativo
de diversas matérias acadêmicas como: História,
Matemática, Português, Inglês, Geografia e etc.
(M) JPDM.
Influencia na facilidade de pesquisa, mas pelo fato de nela
se encontrarem as famosas e praticamente "irresistíveis"
redes sociais, que acabam desviando a atenção do
jovem, fazendo, na maioria das vezes,parar o trabalho (F)
NF.
Grande fonte de pesquisa, porém muitos não sabem fazer
bom proveito disso pois distraem-se com outros sites que
chamam mais atenção. Também existem sites que
''qualquer um'' pode escrever o conteúdo, por exemplo no
wikipedia (F) MS.
Acho que por haver um grande número de informações
armazenadas em um só lugar que é prático de usar, para
quem quer aprender sempre mais um pouco, a internet é
muito eficaz e ajuda muito na educação (F) LR.
De fato, a internet é um mundo de informações onde
podemos encontrar muito conhecimento nela, ajudando
muitos na educação. É verdade que além de informações
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relacionadas a disciplinas escolares, encontramos muitas
distrações o que pode nos prejudicar, ou seja, devemos
escolher com atenção o que procuramos (F) AM.
Nessas falas algumas percepções são recorrentes: a internet é um
banco de dados fantástico que proporciona facilidade e rapidez na pesquisa;
nela são encontrados conteúdos educativos na forma de jogos e em textos
diversos sobre as matérias acadêmicas. Em suma, a internet ajuda muito a
educação. No entanto, este potencial educativo entra em concorrência com a
distração, elemento marcante das redes sociais. Os alunos afirmam que têm
consciência dos riscos que afetam a concentração e o bom andamento dos
estudos. Por outro lado, foi assinalada a possibilidade do exercício da autoria,
individual ou coletiva, passando a ideia de um território de livre expressão.
Diante de um cenário onde tantas informações estão disponíveis,
afetando a dinâmica escolar e o próprio saber no sentido mais amplo,
Lipovetsky e Serroy (2011) apontam a necessidade de se delinear uma nova
cultura geral que dê sentido histórico a uma sociedade que valoriza
excessivamente o presente. Para esses autores:
Em tais condições, confiando na Rede para encobrir suas
ignorâncias e ocupados demais em viver no presente para
pensar em constituir para si uma cultura além da instantânea,
os homens da hipermodernidade tendem a perder não apenas
o senso de perspectiva, mas também o alicerce comum de
conhecimentos comuns que constitui propriamente uma
cultura. Daí a necessidade de dar aos novos tempos uma nova
cultura geral, transformando o que não é mais que um
amontoado desordenado de informações em um conjunto de
conhecimentos e de valores partilhados (LIPOVETSKY;
SERROY, 2011, p. 161).

Para dar inteligibilidade aos dados abundantes e multiformes disponíveis
na internet e trazidos pelos estudantes, seus professores deverão compor um
quadro organizador por temáticas com vistas a romper a dispersão do saber e
compreender melhor nosso mundo.
No blog, os estudantes também refletiram sobre os estudos na internet e
nas redes sociais online.
A internet influencia na educação, pois além de ser um
método que está presente no nosso dia a dia, consiste em
ajudar de uma maneira mais rápida a chegar a
informações (F) MR.
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Acho que a internet pode influenciar na educação de
maneira positiva, pois podemos ter acesso a informação
de forma muito mais rápida que ir à biblioteca para
pesquisar algo. Podemos ter acesso a toda informação
que quisermos se soubermos procurar. A maneira
negativa envolve o caso do vício, quando a pessoa não
consegue se concentrar no objetivo principal que a fez
entrar na internet (a pesquisa, ou o estudo) e começa a
mexer em sites que são inúteis para tal atividade (F) LM.
Eu acho que pode ocorrer um vício sim, como qualquer
outra coisa que é usada em excesso (F) LR.
Não há dúvidas que com a rapidez no acesso à
informação que a internet nos oferece, a educação é
influenciada de maneira positiva. Mas, por um lado,
muitos estudantes procuram um ''conhecimento fácil'',
pegando informações dos primeiros sites da lista de
busca e fazendo o conhecido Ctrl + C, Ctrl +V. Temos
acesso a sites de universidades renomadas, como
Stanford e Harvard, com teses de riquíssimo valor, mas
são poucos os alunos que utilizam esse material (F) A M.
Pois é, a preguiça de muitos jovens de hoje na hora de
pesquisar coisas na internet é algo gritante. Enquanto
temos acesso a sites de grandes universidades, como a
Andressa disse, preferimos muitas vezes copiar e colar da
Wikipédia 30, ou pior, do Yahoo respostas (F) LM.

É evidente que a internet seja um possível vício. Penso
que a combinação de rapidez com muito conteúdo (muito
moderno e muito variado) crie uma dependência
"necessária" - no ramo de trabalho e escola - e
"desnecessária"
jogos,
chats
etc.
(F) L F.
Na internet encontramos vários métodos de facilitar
nossas vidas, o que acaba ajudando em muitos trabalhos.
Qualquer coisa que você queria saber hoje em dia, é só ir
para a internet que você acha a resposta (F) D.
Eu acho que pode ocorrer um vício sim, se a internet for
usada em excesso e se transformar no principal ou até

30

Wikipédia é uma coleção de páginas em constante construção coletiva na internet e com
relativa liberdade de participação e edição. Segundo Lipovetsky e Serroy (2011), é o símbolo
do saber globalizado, pois despeja desordenadamente conhecimentos heteróclitos que vão do
mais avançado ao mais superficial, ou mesmo ao mais duvidoso.
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único meio de lazer criando assim uma dependência do
usuário (F) F C.
Uma pessoa só é viciada quando precisa de algo pra ser
feliz, a internet pode ser viciante por ser um ponto de
conforto às pessoas, fazendo com que se sintam bem, só
pelo fato de mexer na internet (M) GG.
Sim, tanto em pontos bons quantos nos ruins. Hoje com a
Internet professores e alunos podem encontrar materiais
complementares, jogos didáticos e atividades que atraiam
o aluno e que facilitem a compreensão do mesmo. O
problema trazido com a Internet é essa facilidade e essa
confiança dos alunos nas informações contidas nelas. É
tudo é muito fácil de ser achado e isso prejudica, muitas
vezes o aluno nem lê o resultado de uma pesquisa só vai
adicionando as páginas no documento. Porque é um
documento e muita gente ignora isso. Para a internet só
trazer benefícios à educação, é responsabilidade do aluno
ler e modificar, recontar o que entendeu com as palavras
dele (F) LC.
Com certeza! Hoje em dia é muito mais fácil fazer
pesquisas e trabalhos que os professorem mandam.
Também podemos encontrar materiais de estudo em
muitos sites que estão disponíveis. O problema mesmo é
saber se aquele conteúdo está certo ou não e também
tem a questão do "copiar e colar" em que muitos alunos
ao invés de ler, entender e formular simplesmente copiam
o texto e colocam no trabalho sem saber o que está
escrito e se está certo. Sobre o vício eu acho que pode
viciar sim, pois hoje em dia muitos não passam um dia
sem entrar na internet já que ficam ansiosos para saber
se alguém falou com eles ou sobre eles (F) FM.

A internet pode influenciar sim na educação, pois todos
atualmente conseguem ter acesso à internet, ela é um
meio fácil de adquirir conteúdos complementares, ajudar a
fazer exercícios propostos pelos professores, etc, mas
infelizmente por ter esse fácil acesso, os jovens de hoje
em dia tem mais preguiça em procurar outros tipos de
consulta por causa desse falso encontro de informações
(F) JL.
Pode sim, pelo fato de estar presente no nosso cotidiano
e de termos acesso fácil e rápido a pesquisas, ajudando
nos estudos, mas tem seu lado ruim, estudantes hoje
estão mais relaxados para fazer suas pesquisas, pelo fato
de estar copiando igual ao da internet (M) M A.
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A internet hoje em dia é uma fonte inesgotável de
informação, podendo ajudar muito na educação, mas
deve ser usada de modo correto, pois pode prejudicar o
aprendizado da pessoa, e retardar o desenvolvimento do
indivíduo (M) M S.
Acho que a internet facilita muito o estudo dos alunos,
desde que eles saibam focar no mesmo. A grande rede
está repleta de artigos, textos, livros, vídeos didáticos que
podem ajudar e muito na compreensão da matéria
ensinada nas escolas. se a pessoa não gosta de estudar
lendo aqueles textos sérios de livros, existem contos,
vídeos, músicas e muitos outros modos alternativos de
aprendizado pela internet, que sempre ajudam, pois
estudar a mesma coisa de diversos meios e pontos de
vista facilita muito o aprendizado. Porém, eu sou um
exemplo de aluno que não consegue se focar em estudos
online. Redes sociais principalmente, me atrapalham
muito, sempre tiram meu foco, sempre dou uma
entradinha ali, por 10 segundos pra ver algo e saio. 2
minutos depois eu entro novamente, falo com alguém, e
uma, duas horas se passam. Sendo assim concluo que a
internet é um ótimo local para estudo, desde que você
esteja decidido a fazer apenas isso, caso contrário não
será produtivo (M) T V.
A internet pode sim influenciar na educação.
Podemos ver pelo lado positivo, que é o qual existem rios
de informação com fácil acesso na internet. Se você tem
uma duvida, você, facilmente, em segundos, a descobre
com uma simples pesquisa. Trabalhos escolares são
facilmente concluídos. O problema é que o uso não é feito
de sua melhor forma. Existe um mundo de informações
dentro da tela do computador em que muitos se recusam
em navegar. É "mais interessante" ficar nas redes sociais
e no que é voltado para o divertimento do que para os
estudos e pesquisas. O lado negativo além do que antes
foi citado é que a internet vicia. Muitas vezes os alunos
deixam de estudar e se dedicar porque preferem ficar nos
sites de relações sociais não conseguem se desprender
deles (F) RS.

A internet ajuda muito na educação, pois é uma fonte
rápida e inesgotavel de informação, onde atualmente se
pode fazer um trabalho da escola que antigamente
demoraria dias pesquisando em apenas algumas horas.
Porém, mal utilizada, pode muitas vezes até atrapalhar na
educação da pessoa, pois há muitos alunos que apenas
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copiam e colam de sites, sem ao menos ler o que esta
escrito,
para
entregarem
o
trabalho
(M) J A.
Pela minha percepção a internet teve um impacto muito
grande na educação, pois fez com que a informação
passasse a estar todo momento disponível, sem a
necessidade de idas a biblioteca e gastos com diversos
livros. Ao utilizar a internet como uma ferramenta de
estudos, tudo está apenas a um clique, livros online,
Wikipedia, jornais, até mesmo professores online. Mas é
claro que quando mal utilizada, pode resultar em baixo
rendimento escolar por plágio e etc.(F) I A.
A internet tem uma influência muito grande na educação
pois, pela minha concepção, como a internet é um dos
maiores meios de comunicação existente no mundo, faz
com que as pessoas o procurem com finalidades, tanto
por motivos relacionados à educação como para assuntos
diversos(F) L P.

Pode não parecer, mas existem muitos jogos que
ensinam tal cultura ou história. Assim como Age of
Empires, a jogabilidade é boa é interessante e conta a
história de nações nativas, medievais,etc. Aprendemos
mesmo não querendo rs (M) C Q.
Por meio desses registros pode-se observar que a internet é vista como
um caminho (método) rápido e facilitador, que gera ‘conhecimento fácil’. Foi
situada como um dos “maiores meios de comunicação do mundo”. Nesta
perspectiva, a biblioteca, espaço consagrado ao saber no modelo tradicional de
escola, se torna dispensável e os gastos com livros impressos passam a não
existir (ou pelo menos diminuem significativamente). Eles, também, sinalizaram
que com a facilidade de acesso às informações são capazes de concretizar,
rapidamente, as tarefas escolares e elaborar resumos sobre os conteúdos em
estudo. Ao lado dessas vantagens, os alunos apontaram alguns aspectos e
seus desdobramentos que precisam ser considerados no uso da internet, a
saber: (a) a existência de sites ‘inúteis’ que levam à dispersão – exige o ‘saber
procurar’, ou seja, eleger sites confiáveis que possam oferecer informações
seguras. Nesta direção, os alunos citaram sites de universidades reconhecidas,
que podem ser facilmente acessados, o que não é muito usual entre os jovens;
(b) a possibilidade deste uso se tornar um vício. Ainda que tenha sido feita uma
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ressalva ao vício (dependência) necessário – vinculado ao trabalho e à escola
e ao vício desnecessário (jogos, bate-papos), os estudantes admitem que ele
prejudica, pois tende a tirar o foco do estudo; (c) aumento da preguiça – a
comodidade de pesquisar em um único local, amparada pelo artifício do ctrl+C
e ctrl+V, tem deixado os estudantes mais ‘relaxados’, o que traz prejuízos para
o aprendizado e o desenvolvimento mental. Com a internet tudo se torna mais
fácil de ser ‘achado’ (até o professor online!). Muitas vezes nem interessa o
resultado da pesquisa feita, desde que o ‘corte / cola’ funcione.
Na transcrição dessas falas quatro pontos merecem ser destacados. O
primeiro refere-se à zona de conforto: o estudante se encontra diante de uma
tela, em casa, na escola, ou em movimento (com seu celular, tablet, notebook),
o que é extremamente confortável, prático, em determinadas situações muito
eficaz. Portanto, esta íntima relação do sujeito com um material que lhe
proporciona uma série de vantagens acaba criando uma simbiose entre ambos.
O segundo ponto diz respeito à opacidade do professor nessas falas. É uma
figura não mencionada (só aparece numa única referência e assim mesmo
como professor online). Se por um lado isto é compreensível pelo fato da
navegação na internet ser autônoma, por outro revela que o professor não está
sendo capaz de acompanhar as mudanças provocadas pelas tecnologias na
vida dos jovens. Como terceiro ponto situa-se a responsabilidade que os
próprios jovens atribuem a si em relação às suas práticas acadêmicas na
internet.

Algumas

dessas

falas

atribuem

ao

jovem estudante

estas

competências: saber selecionar conteúdos, verificar a sua validade (se são
corretas ou não) e criar mecanismos para escapar do vício. A rigor todas essas
habilidades devem ser construídas com a ajuda do professor. Essas falas
oferecem pistas significativas sobre práticas docentes fundamentais no
contexto pedagógico da cibercultura. O último ponto salienta a atratividade das
Redes Sociais – a linguagem usada nesses espaços, a ludicidade sempre
presente, são armadilhas que tiram o foco dos estudos. Os alunos têm
consciência desta questão e procuram saídas de acordo com suas
possibilidades.
A percepção destes jovens acerca da internet nos leva a pensar sobre a
mudança de paradigmas que vivemos hoje no cotidiano escolar. A infinita
quantidade de dados disponíveis, acessíveis instantaneamente, e as
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características de ludicidade e praticidade do hipertexto superam a consciência
da falibilidade desses mesmos dados. As redes, apontadas como “famosas” e
“irresistíveis” podem ser links para a distração e o entretenimento. Entretanto,
como veremos a seguir, acabam por se tornar um modo de construção de
escutas do outro, um exercício de alteridade e compartilhamento.
Há que se destacar que a maior parte dessas falas foi marcada pela
ambivalência, isto é, os jovens conseguiram ver aspectos positivos e negativos
na internet como interface para a obtenção de informações. Uma aluna
registrou que a aprendizagem só se dá quando o sujeito é capaz de reelaborar
a informação que retirou da internet. Já um menino salientou a possibilidade de
adequar o estilo pessoal de aprendizagem ao que se pode encontrar na
internet: um texto, um vídeo, um jogo. Vê-se, portanto, nessas falas uma
percepção nítida sobre a complexidade da aprendizagem que não se reduz a
simplesmente “encontrar a informação e copiar / colar”.
As falas também evidenciam que esses jovens estão preocupados com
o seu desempenho como estudantes, hoje afetado pela informação não
confiável, pelo vício de se ligar em sites/redes sociais que levam à dispersão
nos estudos, pela dimensão do ‘menor esforço’ (a preguiça de aprofundar as
informações), e pela exigência de ter um foco nítido (saber selecionar a
informação pertinente) quando se trata de realizar as tarefas escolares.

4.1.3 Vício em internet: a visão dos estudantes
A internet foi classificada como viciante em vários depoimentos;
resolvemos então, aprofundar um pouco mais a investigação sobre esse ponto,
levantando, no blog, a seguinte pergunta: E a questão do vício? Você
considera que a internet pode viciar? Destacamos a resposta de G (sexo
masculino) que ressalta a atratividade da internet por sua versatilidade e
capacidade de agregar várias atividades ao mesmo tempo. Seu depoimento
comprova as ideias de Tapscott (2010) sobre as distâncias geracionais e as
marcantes características da geração internet. Registra que os adultos,
principalmente aqueles que são pais, têm rejeição aos computadores e aos
jogos (que consideram meios de alienação) por terem nascido em outro tempo.

103

Sim, eu acredito que a internet possa viciar, assim como
várias outras formas de entretenimento disponíveis.
A diferença entre a internet e esses outros meios quanto à
questão do vício acontece pelo fato de a internet ter uma
gama de assuntos enorme. O computador é uma máquina
muito versátil que te permite fazer várias coisas ao
mesmo
tempo.
Concordo com o Christian sobre os jogos, muitos deles se
baseiam em histórias reais. Outro dia eu li(não me lembro
onde) um artigo dizendo que até os jogos de violência
eram meios de "extravasar o stress". As pessoas adultas
em geral, principalmente pais e mãe, têm o estereótipo de
que jogos de computador são meios de alienação etc. Eu
creio que essa rejeição se dê por conta de eles terem
nascido muito antes. As máquinas são alienígenas com
os quais eles estão tendo que lidar (M) G.
Pode sim viciar, a partir do momento que há um
descontrole do usuário de si próprio, quando a pessoa
não consegue "viver sem aquilo" (F) NF.
Concordando com tudo o que o Guilherme disse: Sim,
acredito que vicie. Com tantas possibilidades que temos
usando a internet, alguns de nós acabam se tornando
muito dependentes dela. O vício pode ser verificado
quando a pessoa começa a sentir necessidade de ficar
muitas horas seguidas na internet especialmente sem
fazer nada de importante. É aquela velha conversa de
muitos pais de adolescentes: "Sai desse computador e vai
estudar!". Isso nos mostra que tal vício, assim como
qualquer um, pode chegar a um ponto que prejudica muito
a vida das pessoas (F) LM.
Os achados de nossa pesquisa apontam que o uso das redes sociais
online pelos adolescentes está naturalizado e que a dimensão dos riscos digitais
situa-se, na percepção destes, como algo totalmente sob controle. Esta
naturalização aparece nitidamente em conversa no blog da pesquisa
envolvendo a pesquisadora e o jovem P (sexo masculino).

Coisas inadequadas e violentas não necessitam da
internet pra se disseminar. A internet é só um meio pra
que isso aconteça mais rápido. Mas eu acho até mais fácil
de proteger na internet do que no dia a dia. Na internet
basta tomar certos cuidados e não visitar sites suspeitos
que você está livre desses problemas. No dia a dia você
tem que se preocupar a todo momento pois pode ser
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assaltado, sequestrado, visualizar ou participar de alguma
confusão pela qual nem tem a ver.Os cuidados com o
risco digital são tão simples que eu acho que não se dá
nem pra considerar um real problema. O mais perigoso é
por exemplo mexer em contas do banco pela internet
(opinião minha) pois acho que independente de quão
sofisticado for o banco, tendo seus dados, um bom hacker
consegue causar um problema enorme.
Sodré (2012) define o “vício da internet” como o uso compulsivo das
redes sociais online, estabelecendo com esta atividade uma relação análoga ao
consumo de drogas químicas ou vegetais. Psicólogos e outros profissionais da
área de saúde apontam para além da questão do vício e da dispersão no
trabalho, a incidência de déficits cognitivos, atitudes antissociais e aceleração de
comportamentos socialmente desvirtuados. Avalia-se que o uso generalizado e
cotidiano das tecnologias poderá rapidamente transferir a memória pessoal para
as máquinas, reduzir a capacidade de contemplação em função da velocidade
imposta pelos estímulos de nosso tempo e, ainda, implantar o predomínio da
interatividade técnica sobre a convivência intersubjetiva. Estudos empíricos
(EISENSTEIN; ESTEFENON, 2008) registram os riscos digitais para crianças e
adolescentes, mas também percebem os benefícios das novas tecnologias. As
percepções dos jovens expressas no blog reconhecem a possibilidade do vício.
Contudo, não enfatizam o pessimismo e tampouco desconsideram a dinâmica
humana que envolve a apropriação criativa da tecnologia e sua (re) invenção em
busca do equilíbrio.

4.1.4 Computadores ao invés de cadernos?

Durante a pesquisa de campo e leitura dos questionários, algumas
ideias lançadas pelos jovens estudantes nos instigaram a confrontar os
debates desenvolvidos no blog. Dessa maneira, a proposta de substituição dos
cadernos por telas de computadores, surgida em um questionário, foi discutida
no blog por 21 estudantes, 10 do sexo feminino e 11 do masculino.
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Queridos estudantes! Acabo de encontrar em um
questionário o desejo de uma aluna em transformar todos
os cadernos em telas. Foi dito: "Computadores ao invés
de
cadernos!"
O que pensam sobre isso?
A pesquisadora
Os jovens que responderam a esta provocação refletiram sobre as
vantagens e os riscos da substituição dos cadernos por tablets ou notebooks,
comentando, por exemplo, a possibilidade da escrita à mão cair em desuso.
Pensando na questão ecológica seria uma boa ideia,
porém por outro lado a substituição dos cadernos significa
também a diminuição da prática da escrita já que hoje em
dia é tão difícil encontrar algum jovem que escreve por
vontade própria quando existe a possibilidade de digitar,
logo chegaria em que não haveria mais a necessidade de
utilizar a escrita , sendo isso um péssimo sinal (F) FC.
Além deste comentário, surgiu outro voltado para a desigualdade social,
fenômeno que preocupa esses jovens na medida em que os objetos eletrônicos
utilizados em sala de aula não são acessíveis a estudantes de classes sociais
menos favorecidas. A ação do Estado e a implantação de políticas públicas
apareceram em uma perspectiva de baixa credibilidade.

Acho que no ponto ecológico não valeria a pena, pois os
gastos de produção e energia usada pelos computadores
faria tão mal ao ambiente quanto destruir algumas milhas
de árvores. E também o fato que as classes mais pobres
não poderiam comprar computadores somente para
estudo, e óbvio que o governo não ia distribuir
computadores (M) GG.
Questões ecológicas e de relacionamento entre os alunos em sala de
aula também foram trazidas ao debate. A permanência de uma narrativa mais
tradicional em relação à cultura escolar se sustenta no imaginário juvenil, que
percebe com receio a chegada das novas tecnologias no cotidiano escolar.

Acho que é um assunto complicado isso cobra uma
maturidade do aluno, que talvez no Ensino
Fundamental/Médio ele não possua. Falaram de ecologia
nas respostas anteriores, eu realmente não sei se o
desmatamento para a produção de folhas é pior que a
produção em massa de notebooks. Mas os alunos que
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estão na faculdade realmente só usam folhas no que é
indispensável, mas acho que eles são mais maduros e
não criam uma relação tão íntima quanto a de uma turma
de Ensino Fundamental/Médio que poderia sim começar a
praticar um tipo de brincadeira que poderia virar até
bullying com um aluno que não tivesse condições de ter
um computador, que tivesse um mais econômico, ou que
preferisse o uso de cadernos. Além desse tipo de
maturidade também seria cobrada a maturidade de
realmente estar em aula e não navegando na web. Se
essa questão fosse colocada para mim, sozinha, eu ia
preferir o caderno, computador afeta muitas coisas, afeta
até a saúde, a pessoa ficar o dia todo na frente de um
computador. A maioria das pessoas vai ter que se
adequar a isso quando mais velho, imagine quando
criança
(F) LC.
Nesta fala destaca-se principalmente a preocupação com o aluno que
não pode ter um computador atualizado, tanto em termos de hardware como
software, em um suposto contexto de adesão total da escola aos recursos
digitais, o que nos remete ao conceito de inclusão digital. Para além da posse
dos artefatos tecnológicos, entendemos inclusão digital na dimensão
educacional e do exercício da cidadania. Lemos (2011) comenta o pressuposto
de que o acesso à internet é um valor fundamental para o desenvolvimento
social, econômico e cultural do país:
a inclusão digital deve, consequentemente, ser pensada de
forma complexa, a partir do enriquecimento de quatro capitais
básicos: social, cultural, intelectual e técnico, como veremos a
seguir. Esses capitais devem ser estimulados, no caso da
inclusão ao universo digital, pela educação de qualidade, pela
facilidade de acesso aos computadores (e/ou similares) e à
rede mundial de computadores, pela geração de empregos, ou
seja, pela transformação das condições de existência. Esse é o
sentido maior da inclusão de um indivíduo na sociedade e não
apenas da inclusão digital. Nesse sentido, programas de
inclusão digital devem pensar a formação global do indivíduo
para a inclusão social (idem, p.16).

A noção de inclusão, considerada no modo de produção capitalista, se
aproxima da simples adaptação ao sistema e pode dar margem a políticas
públicas ineficazes ou ambíguas. Entretanto, concordamos que na dimensão
educacional, a inclusão pressupõe autonomia, liberdade e crítica. Os indivíduos
devem se autorizar a produzir seus próprios conteúdos e compartilhá-los
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livremente, controlando seus dados pessoais e estando cientes dos limites de
sua privacidade e anonimato.
Alguns depoimentos no blog apontaram a falta de maturidade do
estudante da Educação Básica como entrave à possível adoção das
tecnologias digitais na sala de aula. Outra questão indicada foi o risco de
problemas operacionais e a distração dos estudantes com as infindáveis
ofertas da internet durante as aulas. Os jovens estudantes também indicaram
que aulas com tecnologias digitais trariam mais praticidade à organização
escolar e afirmaram que professores teriam dificuldades de controlar os alunos
que seguiriam navegando na internet para além das propostas da aula.

Eu acho que não seria boa essa troca, pois com um
computador em sala é mais difícil para o aluno prestar
atenção no professor e difícil para ele também para saber
se o aluno não está na internet ao invés de estudar. Acho
que isso é mais viável para alunos de faculdade já
maduros e conscientes o bastante para saber como usar
um computador em aula. Não é bom também deixar
alguém em frente ao computador o dia inteiro já que não
faz bem a saúde (F) FM .

Isso seria como a modernização do ambiente escolar,
não?
Acredito
que
seja
uma
modernização
desnecessária. Não apoio o uso de computadores ao
invés de cadernos por determinados quesitos. Embora o
computador pareça mais prático, ele pode oferecer
problemas técnicos durante uma aula e os alunos podem
usá-lo como distração. Enquanto isso, o caderno é mais
favorável(F)RS.

Que tornaria o modo de estudo mais prático, pois
computadores, são muito mais práticos, do que cadernos,
porque são capazes de armazenar tudo que você faz,
desde uma simples anotação, para alguma redação. A era
tecnológica está acelerando de um modo muito rápido,
seria mais rápido e prático para os estudos, porém
existem seus defeitos, de pessoas perderem a
concentração, não fazer o que foi pedido, entre outros
fatores (M) MS.
Acho que tem pontos positivos e negativos nisso. Seria
bom, pois diminuiria consideravelmente a produção de
papel, diminuindo o desmatamento. Porém, a produção
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de notebooks e tablets, assim como qualquer produto
industrializado e eletrônico em larga escala também
causa danos ao meio ambiente. Acho que seria bom, pois
infelizmente os adolescentes de hoje em dia não
aguentam mais escrever à mão, e, por utilizarem muito
mais os computadores do que os cadernos, eles estão
ficando cada vez mais lentos para escrever, e também
preguiçosos e com letras feias. No meu caso, eu teria
muito mais ânimo para copiar matérias em um tablet do
que em um caderno, além de ser mais prático, avançado
e mais fácil de guardar, podendo fazer backups para não
se preocupar com a perda de matéria/trabalhos, o que
diversas vezes acontece com os feitos a mão, que podem
molhar, sumir ou até aquela velha história do cachorrinho
que come dever de casa (M) TV.
Eu acho que tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim.
Por exemplo, com o uso de computadores na sala de aula
o aluno poderia ter uma melhor organização do material
em pastas e outras coisas. Mas tem a chance do aluno se
distrair com jogos e coisas do tipo (M) GS.

É um assunto complicado que precisa ser muito pensado.
De fato, a aula ficaria mais prática... os alunos
conseguiriam pegar informações mais rápido etc. Mas
poucos seriam os que realmente estariam "na aula". Digo,
o professor não vai conseguir controlar o computador de
todos os seus alunos, então muitos podem estar
distraídos na internet, fazendo outras coisas ao invés de
prestar atenção na aula(F) RS.
A praticidade do uso de artefatos digitais como tablets e notebooks foi
destacada pelos estudantes. Ficou implícito que, para eles, seria muito
produtiva a seleção e a organização de arquivos e compartilhamento de textos
e informações entre professores e alunos. Ao mesmo tempo percebem muitos
empecilhos: dificuldade de concentração; ‘morte’ da escrita à mão; falta de
maturidade do aluno da Escola Básica; diferenças econômicas entre os
artefatos (em termos de valor de mercado); agressão à saúde pela exposição
prolongada à tela do computador; dificuldade do professor acompanhar o
desenvolvimento do aluno; presença de problemas técnicos no artefato e na
rede na hora da aula; aumento dos danos ao meio ambiente pela produção
ampliada desses artefatos (danos causados pela industrialização). Enxergam
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como uma realidade do futuro, mas que já se faz presente em algumas
escolas.
Na minha opinião, o computador é uma boa ferramenta de
estudo, e é prático de usar, porém acho que a sociedade
não está preparada pra um avanço desse tamanho. Acho
que se trocassem cadernos por computadores, os
estudantes não conseguiriam se concentrar só em
estudar
durante
as
aulas
(F) LR.
Acho que seria uma boa. Com isso, é capaz das pessoas
até se interessarem mais pelos estudos e diminuiria os
futuros problemas de coluna, rs (F) LP .
É uma forma sustentável de estudar, pois assim não
gastaríamos papeis nem destruiríamos arvores. Porém
muitos alunos se distrairiam e não iriam devidamente
estudar, buscariam por jogos ou outras coisas (F) BTS .
Na minha opinião, eu acho uma ótima ideia. No sentido
real da frase, computadores ou tablets substituiriam muito
bem o papel de cadernos em salas de aula. Além de
preservar a natureza, não derrubando árvores para fazer
papel, a tecnologia vem sendo empregada em outros
ramos do nosso cotidiano. Como por exemplo, fazer uma
pesquisa, jogar vídeo-games, sentar e ver um bom filme,
entre outros exemplos. Acho eu que daqui a alguns anos,
todos os alunos usarão a tecnologia. Em alguns colégios
já é empregado este modo de estudar em sala de aula
(M) MZ.
Na minha opinião acho uma boa ideia , pois é mais rápido
e prático e em apenas um aparelho você tem todo seu
material didático , porém acho importante ter os dois
meios de estudo , tanto o computador quanto seu
caderno(F) JL .
É uma ótima ideia. O governo podia distribuir um tablet ou
até notebook para os alunos. É um opção cara, porém na
minha opinião torna as aulas muito mais dinâmicas, e
melhores tanto para os professores(que preparariam
arquivos e passariam para os alunos), e além disso não
precisariam escrever no quadro, e os alunos não teriam
que copiar também. Além de tudo, é uma grande
economia de giz e papel (M) GD.
Acho uma boa ideia, mas seria bastante complicado,
pelo fato do aluno se distrair com o computador e talvez a
insegurança do professor pensando que o aluno está na
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internet ao invés de estar prestando atenção. Mas por
outro lado, na minha opinião, atrairia mais os alunos a
irem para as salas de aulas(M) MA.
Realmente, para essa troca dar certo, é necessário que o
aluno seja maduro o suficiente para ter controle e saber
pra que serve aquele notebook em sala de aula. Mas em
geral, acho uma boa ideia, até porque os eletrônicos são
mais atraentes para nós jovens. Creio que isso ia
estimular o aluno, porque gostamos de coisas novas e
práticas, deixando a aula mais dinâmica (F) CC.

Seria uma boa ideia porque facilitaria na organização de
matérias e trabalhos e nas pesquisas de conteúdos sobre
as matérias. Por outro lado você pode acabar se
distraindo com outras coisas prejudicando no estudo (M)
RA.

Eu vejo muitas pessoas respondendo com a frase "é
complicado", e de fato é, pois desde o começo a
tecnologia vem tentando substituir nossos antigos
costumes, com o propósito de deixar a nossa sociedade
mais prática e fácil para todos, porém nem sempre obtém
êxito em tal tarefa. Computadores tornariam a aula mais
dinâmica e com certeza seria mais fácil de copiar a
matéria, porém o professor não teria controle sobre o
conteúdo que os 30+ alunos de sua sala estariam vendo,
ao invés de prestar atenção. Mas em minha opinião é
uma boa ideia e se for trabalhado pode realmente tornar
as aulas e os estudos melhores (M) RM.
A maioria dos alunos se posicionou favoravelmente ao uso de tablets na
sala de aula como recurso para tornar as atividades mais dinâmicas, práticas e
envolventes. No entanto, apontaram alguns fatores negativos em relação à
substituição dos cadernos como: a distração e a perda da prática da escrita.
Sobre a distração, os alunos admitem que ocorre com frequência porque eles
ainda estão imaturos para controlar os impulsos que os levam a buscar neste
recurso (tablets) jogos, vídeos e outros conteúdos lúdicos que vão ao encontro
do gosto juvenil, marcado pela centralidade do brincar. Para vários, a distração
dos alunos com seus tablets não seria controlada pelos professores,
consequentemente este personagem vai passar para uma esfera secundária
no contexto da sala de aula presencial. Alguns destacaram que o uso contínuo
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desses recursos pode trazer problemas de saúde; outros preferiram salientar o
peso dos cadernos como desvantagem.
Muitos jovens relacionaram o uso dos tablets a uma perspectiva
ecológica dado que redundaria em significativa diminuição da produção de
papel utilizado nos cadernos escolares. Cabe destacar que vários participantes
destacaram prós e contras, o que revela uma capacidade reflexiva,
contrastante com a autocrítica em termos de (i)maturidade.
O debate em torno da pergunta da pesquisadora revelou a capacidade
desses alunos de pensarem aspectos antagônicos e possibilitou a um dos
participantes sair do cotidiano da escola e registrar que “a sociedade ainda não
está preparada para isto”. Nesta visão de futuro se inclui outro sujeito que já
adiantou: “acho eu que daqui a alguns anos, todos os alunos usarão a
tecnologia”.
No âmbito de nossa pesquisa, foi interessante verificar que o blog se
constituiu em instrumento de diálogo bastante interativo entre os participantes.
Há um fio condutor nas conversas. Os registros estão conectados uns aos
outros; cada participante aparece na fala do outro, com a retomada do ponto
que se desejava desenvolver mais. Essa dinâmica é reveladora da capacidade
de escuta, exercício de alteridade e compartilhamento.

4.2. ENTREVISTAS

Usaremos seis nomes fictícios na análise das entrevistas: Karina, Bia,
Carolina, Cássia, Isa e Laura. As quatro primeiras entrevistadas, estavam
matriculadas na 2ª série do Ensino Médio; Isa e Laura na terceira série e além
de frequentarem o colégio, estudavam em um cursinho preparatório para o
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM). Todas as meninas afirmaram que
usam a internet para/como lazer e reconheceram que é impossível estudar sem
recorrer às informações disponibilizadas na rede. Seus contatos interpessoais,
amorosos ou não, passam necessariamente por uma avaliação do perfil na rede
social online (sempre o Facebook).
De uma maneira geral, não apontaram qualquer restrição temática aos
debates que ocorrem na internet, mas pontuaram que deve haver respeito por
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opiniões diferentes, principalmente em assuntos sobre religião e política que
precisam ser tratados com especial atenção. Reconheceram ainda que a
internet e as redes sociais online podem promover tanto a alienação quanto o
exercício consciente da cidadania. As entrevistas revelaram que a ambiguidade
da cibercultura, apontada na problematização do objeto desta tese, é vivenciada
pelas jovens estudantes.
Nas entrevistas com Laura e Isa, falamos sobre esta polêmica: Para
Laura, depende de como a internet for usada: a internet oferece um amplo
campo de informação, se a pessoa quiser, ela pode pesquisar ou aceitar uma
informação pronta. Para Isa, a internet pode promover tanto alienação quanto
exercício de cidadania: dependendo do indivíduo e de sua formação pessoal,
porém, com o uso da internet cada vez mais cedo, a alienação vem ganhando.
Dessa maneira, reconhece ser necessário desenvolver uma atitude mais crítica
e seletiva dos conteúdos para enfrentar a ameaça alienante.
Primo (2013; p.19) sintetiza essa ambiguidade ao chamar atenção para a
dupla face das redes sociais online, pois ao mesmo tempo em que se
apresentam como um espaço de liberdade e democratização, também se
constituem instrumento de potencialização da indústria midiática. Diz ele:
enquanto blogs, Twitter, podcasts e videoblogs (ou vlogs)
servem de exemplo indiscutível de formas de livre expressão,
esses mesmos serviços são fundamentais para a
implementação de estratégias metodológicas de grandes
veículos ainda mais sofisticadas. E se blogs, Twitter, podcasts
e vlogs eram simplesmente vistos como uma saída viável para
a
onipresença
dos
produtos
culturais
massivos,
testemunhamos diariamente o crescimento de blogs sobre
celebridades e retransmissão (retweets) de mensagens de
grandes instituições midiáticas, como também de jornalistas e
artistas dessas empresas. No caso do Twitter, pode-se verificar
que as pessoas mais ”seguidas” nesse serviço são aquelas
mesmas vinculadas à indústria midiática.

A popularização das tecnologias digitais (re)cria um novo repertório de
ação coletiva na direção de um horizonte emancipatório, mas também possibilita
a (re)invenção de práticas das grandes corporações midiáticas e a permanência
do modelo capitalista de produção. O uso das informações que circulam nas
redes e a mediação sociotécnica da internet definem os sentidos e significados
que os jovens estudantes estão construindo. Mas essa construção não poderá
ser rotulada como alienada ou revolucionária, pois sempre representará as
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tensões de um campo eivado de disputas e contextualizado pela dinâmica
sócio-histórica do mundo contemporâneo.

4.2.1 Da naturalização dos relacionamentos digitais

As entrevistas com as jovens praticantes da cultura digital provocaram
um momento de reflexão sobre o uso da internet e das redes sociais online. Tais
práticas estão naturalizadas para elas. Fazem parte da Geração Internet
(Tapscott, 2010) que se torna, a cada dia, por força dos artefatos móveis, menos
fixa e mais veloz na percepção e no uso de tempos e espaços.
Karina de 16 anos, afirmou: nos dias de hoje participar de uma rede social
é algo inútil, mas essencial... A escuta de falas como a de Karina nos levou a
refletir sobre os significados dos termos inútil e essencial usados pelas jovens
entrevistadas e da importância simbólica desses termos na cultura juvenil da
contemporaneidade. Palavras como fúteis, superficiais e divertidas são usadas
por meninos e meninas para definir o espaço das redes sociais online e o
acúmulo de contatos que nelas experimentam, configurando uma sociabilidade
marcada pela cultura digital. Mesmo reconhecendo que a navegação no
ciberespaço pode acarretar a perda do tempo necessário para os estudos, elas
consideram que participar de redes sociais online é essencial para ‘ser’,
‘acontecer’ e ‘causar’ com eficácia. Ao atingirem um número significativo de
acessos, amigos e contatos sentem-se socialmente aprovadas e alcançam
visibilidade: quanto mais aparecem e recebem “curtidas”31, melhor.
Bia também de 16 anos, pesquisa nas redes sociais os interesses
musicais e culturais dos colegas de cada grupo novo do qual participa, faz a
partir das interfaces digitais um mapeamento: no meu curso de inglês, só dá
funkeiro!; na escola tem mais gente do rock. Todos os seus conhecidos têm
conta no Facebook. Para esta jovem, quem não alimenta perfil no Facebook,
não tem vida social.

31

A opção “curtir” é um recurso do Facebook que indica aprovação de um status, comentário,
foto ou link postado. Uma certificação do envolvimento daquele que clicou. Há uma contagem
automática indicadora de quantos amigos utilizaram a função. Em vários momentos da
pesquisa houve relatos de alegria por uma foto postada ter sido “curtida” por grande número de
amigos ou por alguém em especial.
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A concepção de sociabilidade inclui para ela necessariamente o
ambiente online, mas não se limita ao digital. Os contatos se estabelecem nas
interfaces digitais, continuam no presencial e podem retornar ao seu início,
marcando seus rastros por imagens, fotos e mensagens que permanecem
expostas e podem ser visitadas e revisitadas constantemente. As redes sociais
online e comunidades virtuais assumiram centralidade nas estratégias de vida
das jovens participantes da pesquisa. Quem não habita esta interface perde a
oportunidade de afirmar-se no grupo e construir sua rede de relacionamentos
pessoais off-line, já que as ‘senhas’ para os contatos estão no ambiente online
onde os perfis são, muitas vezes, classificados pelo número de amigos que
conseguem colecionar.
Assim, os princípios da cibercultura, definidos por Lemos e Lévy (2010), tais
como “liberação da palavra”, “conexão” e “reconfiguração” aparecem nas
estratégias de vida dos jovens praticantes da cultura digital. O uso das redes
sociais é tomado como padrão e terreno para as expressões e sociabilidades
juvenis que se potencializam no ciberespaço. Segundo Martin-Barbero (2003,
p.66):
é no mundo dos jovens urbanos que se fazem visíveis algumas
das mudanças mais profundas e desconcertantes de nossas
sociedades contemporâneas: os pais já não constituem o
padrão dos comportamentos, a escola não é o único lugar
legitimado do saber e tampouco o livro é o eixo que articula a
cultura. Os jovens vivem hoje a emergência das novas
sensibilidades, dotadas de uma especial empatia com a cultura
tecnológica, que vai da informação absorvida pelo adolescente
em sua relação com a televisão à facilidade para entrar e
mover-se na complexidade das redes informáticas.

Carolina, de 16 anos, diz que não se vê pesquisando em bibliotecas.
Para ela, é muito mais ‘fácil’ e ‘prático’ pesquisar na internet. Acredita que seus
trabalhos escolares não perdem em qualidade por isso. Visita blogs e compara
suas descobertas, compartilha arquivos com seus colegas de turma e participa
de grupos fechados no Facebook, onde troca informações e tira suas dúvidas.
Até para fazer suas compras, consulta lojas virtuais. Durante nossa entrevista,
Carolina apontou a mochila que estava sobre a mesa e indicou para a
pesquisadora que havia realizado a compra daquele objeto pela internet. Seu
depoimento coincide com as ideias de Tapscott (2010, p.235):

115

a influência também está sendo descentralizada à medida que
a Geração Internet se manifesta a partir das trincheiras
modernas, também conhecidas como blogs. Blogs e outras
mídias geradas por consumidores estão alterando as fontes de
poder e de autoridade em nossa sociedade. Algumas dessas
fontes têm uma capacidade surpreendente de influência,
afastando a balança de poder de fontes mais tradicionais e
reconhecidas. As empresas inteligentes entendem esse
deslocamento de poder e o adotam.

De

perspectivas

teóricas

diferentes,

Martin-Barbero

e

Tapscott

identificam o deslocamento das autoridades capazes de influenciar e mobilizar
as sensibilidades dos indivíduos. O poder, antes centralizado nas instituições
tradicionais, pode estar em todos os espaços-tempos, afetando desde o fluxo
de consumo da economia capitalista (e as empresas já se reinventaram para
acompanhar esses novos tempos, marcados pela cibercultura) até a educação
formal e não-formal.
Para

Primo

(2013;

p.16)

“a

cibercultura

de

fato

transformou

substancialmente a vida em todos os seus aspectos e já não se pode pensá-la
distante das mediações digitais”. Na educação, importa para nós, compreender
como

os

fenômenos

comunicacionais

mediados

pelas

redes

sociais

condicionam e transformam os processos de interação na escola e na vida dos
jovens estudantes.

4.2.2 De como controlar, (per)seguir e aparecer nas redes sociais online

A exibição de si e a contemplação do outro (stalkear) nos remetem ao
fenômeno contemporâneo da experiência pessoal e cotidiana na internet,
identificada por Máximo (2007) em meados dos anos 90. Surgem na perspectiva
de publicar nos sites pessoais de informação a intimidade de seus autores. Os
diários pessoais são, então, (re)significados e se deslocam das antigas
encadernações trancadas a cadeado para a publicação em rede.
Sobre o hábito de “stalkear” a jovem Bia nos fala:
stalkear é uma gíria embrasileirada muito usada pelos
jovens internautas. To stalk em inglês significa seguir,
perseguir, e no contexto das redes sociais, significa
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“acompanhar todas as informações que o alvo da
perseguição publica. Geralmente o internauta que
stalkeia tem o intuito de manter-se informado sobre a
vida de alguém ou saber sobre fofocas. O ato de
stalkear possui uma conotação um pouco pejorativa, já
que o stalker estaria dedicando um certo tempo de seu
dia apenas para procurar detalhes e fofocas sobre a
vida de alguém, como por exemplo: a que festas o
stalkeado foi no fim de semana? Com quem ele tem
conversado mais? Procurar fotos, vídeos e músicas de
seu interesse, entre muitas outras informações que à
primeira vista parecem fúteis, mas que possuem uma
grande importância na cultura jovem atual em geral.
Um perfil no Facebook com mil amigos parece ser um marco
importante para as alunas entrevistadas: uma distinção simbólica que denota
popularidade e extrema capilaridade. Jovens com perfis tão povoados
geralmente passaram por vários colégios ou instituições de ensino; se envolvem
em movimentos sociais ou em grupos específicos. Frequentam muitas festas e
adicionam ao seu perfil pessoas sem as conhecer, visando apenas a
popularidade com o objetivo de sentir-se socialmente confiantes.

Carolina diz:
a quantidade de amigos no perfil de alguém, assim como
outros fatores, demonstra como é a vida social da pessoa
e influencia na imagem que os demais usuários da rede
social terão sobre ela, até profissionalmente. Ultimamente
as empresas têm consultado os perfis de candidatos a
vagas para empregos e tudo que a pessoa publica em
seus perfis tem sido considerado. Até informações que
podem parecer irrelevantes, como por exemplo, o número
de amigos e principalmente as fotos. Os adolescentes,
por terem nascido nesta era digital, como vocês chamam,
utilizam as informações encontradas nos perfis de redes
sociais como forma de saber mais sobre seus conhecidos
ou pessoas que estão interessados em conhecer.
Dentre os 600 amigos que Carolina possui no Facebook, apenas 8 ou 9
têm perfis com mais de 1000 amigos, o que ajuda a tornar ainda mais especial
este escore.

Vale registrar a forma como Carolina parece desconfiar da

nomeação ‘era digital’, ainda que este seja o tempo e o local onde vive, sente e
pensa suas experiências; não tem o estranhamento necessário para distinguir o
momento histórico que vive. Em sua opinião, esta é uma denominação dada por
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outros, os mais velhos, os adultos. A percepção de seu tempo presente é
natural.
Quando

perguntamos sobre

popularidade,

ela

complementou:

é

conhecer muita gente e ser conhecido por muita gente. Perguntamos, também,
sobre os outros fatores já destacados e que explicitam características da vida
social da pessoa observada, ao que declarou: Vejo as fotos, quantas pessoas
reagem às atualizações que ela posta, filmes que ela assiste, bandas que ela
escuta e livros que ela lê.
Por essas declarações, o consumo de bens culturais pode servir de
critério classificatório e determinar posições hierárquicas entre os jovens,
pautando suas sociabilidades.
Laura, de 17 anos, tem a seguinte opinião sobre a importância do número
de amigos nas redes sociais online:
quando uma pessoa possui um grande número de amigos
é provável que essa pessoa seja simpática e amigável,
mas prefiro conversar com a pessoa, pois podemos ter
gostos muito diferentes.
Isa, de 18 anos, tem outra opinião sobre uma lista muito grande de
amigos e o uso deste critério para selecionar novas amizades:
muita gente adiciona outras pessoas descontroladamente
e sem de fato conhecê-las. Então, não vejo tanta
importância assim em ter tantos contatos, se os jovens
são levados a adicionar ‘amigos desconhecidos’.
Karina é usuária convicta das redes, possui perfis no Twitter e no
Facebook. Para ela, relacionar-se no ciberespaço é recriar uma imagem
idealizada de si. Em suas palavras: você está criando uma imagem que você
quer que as pessoas tenham de você.

Parece que esta jovem não enxerga

alternativa ao modelo de sociabilidade das redes sociais online.
Bia fez as seguintes considerações acerca da internet enquanto
instrumento de mobilização dos jovens a favor de causas sociais:

muitas pessoas utilizam a internet para colocar todos seus
pensamentos, críticas e dar início a manifestações. É o
modo mais fácil e onde terá maior repercussão. Além
disso, a internet (e esse uso que fazemos dela) já foi
responsável pela justiça de muitos casos e denúncias. Na
internet é normal que as pessoas deem suas opiniões
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políticas. No entanto, existem aqueles que pensam como
senso comum. São com essas pessoas que procuro
debater, para realizarmos uma reflexão a respeito.
Existem dois tipos de internet: a útil e a que não nos
acrescenta nada. Muitas das coisas que são postas lá são
de grande importância, movem pessoas no mundo inteiro
por uma causa significante. Mas é preciso ignorar muitas
informações que existem ali, por serem apenas besteiras.

Para Bia a palavra está liberada na internet, permitindo uma infinidade de
possiblidades.

Resta à jovem perceber as contradições e armadilhas dos

variados discursos e selecionar as informações que acessa.
Na obra Comentários sobre a Sociedade do Espetáculo, de 1988, Guy
Debord reafirma as posições de dominação e opressão do poder espetacular
em suas manifestações concentrada e difusa e acrescenta, no plano teórico, a
categoria do espetacular integrado que unifica as ações concentradas e
difusas, aprofundando seu poder com o auxílio da incessante inovação
tecnológica, aspecto constitutivo da sociedade capitalista. Para ele, a repetição
do que chama de tolices em detrimento do que de fato muda, pretende
construir um presente perpétuo, responsável pela autodestruição programada
da sociedade (DEBORD, 2011, p.176).
Curiosamente Bia percebe “besteiras” na internet e nas redes sociais.
Apesar de também divertir-se, estudar e recriar conteúdos na interatividade em
rede. Da perspectiva educacional, entre o que Bia chama de “besteiras” e
“causa significante” pode existir a possibilidade de uma intervenção pedagógica
voltada para a apropriação crítica dos conteúdos circulantes na internet.
Isa afirmou: a internet é um grande bar! Mas admitiu já ter sofrido
repreensões familiares a partir de depoimentos e postagens nas redes sociais.
Lembrou que em 2010 estava namorando um garoto e postou em seu perfil no
Orkut o status de casada. Sua família criticou aquele comportamento, dizendo
que era inadequado. Para o casal, significava uma grande brincadeira,
simplesmente.
Isa disse que os adultos às vezes não entendem o comportamento dos
jovens e o que eles vivem nas redes sociais! Qualquer zoação, eles pensam
logo que é bullying. Mas é só o nosso jeito de ser. A intenção, segundo ela, é
extrair o máximo de diversão da internet, da convivência com os amigos na
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escola e da vida em geral. Afinal, a vida é para ser vivida e só vale a pena se for
pra ser feliz, concluiu.
Tanto Isa quanto Laura, de 17 anos, concordaram que suas escolhas
amorosas estão influenciadas pelas redes de relacionamento:
As redes sociais ajudam bastante para conhecer melhor e
mais coisas sobre uma pessoa e isso ajuda bastante e
influencia sobre a escolha de um pretendente. (Isa)
Na maioria das vezes pesquiso o perfil do pretendente
para conhecê-lo melhor e saber se o relacionamento pode
dar certo. (Laura)
Parece que o meio para conhecer melhor um namorado é verificar seu
perfil no Facebook. Esta prática acontece desde a conquista e continua durante
o relacionamento. Então, há um controle que envolve um cálculo do que pode
ou não ser revelado nos perfis. As jovens vigiam e sabem que também podem
estar sendo vigiadas ou seguidas.

4.2.3 Juventude e itinerários de risco
O entendimento da adolescência como etapa de um desenvolvimento
linear em busca da maturidade adulta conduz à percepção desta fase, como um
período em que se está mais exposto ao risco. Risco de transgressão por
desafiar a ordem e autoridade adultas ou risco de tornar-se vítima de atos
criminosos por inexperiência, ingenuidade ou pela necessidade de afirmação de
sua identidade. Na cibercultura e no ciberespaço amplia-se a dimensão do risco,
na inevitável imersão digital. Uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da
Internet no Brasil

32

, divulgada em 2 de outubro de 2012, apontou os riscos de

exposição aos quais crianças e adolescentes estão sujeitos ao acessarem a
internet. Quanto ao tipo de conteúdo encontrado em sites por crianças ou
adolescentes nos últimos doze meses, 14% declararam ter tido contato com
mensagens de ódio contra pessoas ou grupos de pessoas; 10% tiveram contato
com formas de emagrecimento a ponto de ficarem doentes; 9% falaram ou
compartilharam experiências sobre o uso de drogas na web; 7% disseram ter
32

Documento disponível em:
http://www.cetic.br/usuarios/kidsonline/2012/apresentacao-tic-kids-2012.pdf Acesso em 13 de
março de 2013.
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lido sobre formas de machucar a si mesmo fisicamente e 3% leram sobre formas
de cometer suicídio.
A pesquisa ouviu 1580 pais e 1580 crianças e adolescentes e concluiu
que a maioria das famílias está alheia ou sente-se incapaz de proteger seus
filhos das ameaças da internet, atribuindo tal responsabilidade à escola, aos
meios de comunicação ou ao governo. Sobre a proporção de crianças e
adolescentes que passou por alguma situação ofensiva nos últimos doze
meses, a pesquisa apurou que no conjunto dos 22% que afirmaram ter passado
por esta situação, 47% o fizeram na internet. Assim, cabe supor que a presença
impositiva da cultura digital impregnada por uma gama de possibilidades
ambíguas, muitas vezes, coloca pais, filhos e escola em arenas conflitantes.
Neste cenário, inúmeras famílias se negam ou sentem-se despreparadas para
enfrentar os desafios do universo digital.
Se a internet e as redes sociais online se converteram em palco propício
à formação das subjetividades juvenis, cabe admitir que estes novos espaços de
visibilidade se apresentam com múltiplas potencialidades. O acesso à tecnologia
começa cada vez mais cedo, sendo necessário que o adolescente saiba utilizar
as configurações de privacidade no perfil das redes sociais e adquira
habilidades para uma navegação segura. Isto implica em saber bloquear
propaganda indesejada, spans ou pessoas e comparar diferentes sites para
saber se as informações são verdadeiras, entre outras medidas.
Assim, o triunfo da modernização autonomizada trouxe efeitos que
parecem, às instituições como família e escola, colaterais e incontroláveis
(GIDDENS; BECK; LASH, 1997). Para essas instituições, tudo indica que não
restam alternativas e o remédio é ceder ao ritmo da conectividade em rede, pois
o poder das mídias traz narrativas sobre a juventude, a adolescência,
identidades e consumo juvenis, que acabam por compor este imaginário cultural
contemporâneo.
Identificando as redes sociais online com vitrines das identidades juvenis
e a circulação e interatividade digitais como armadilhas de consumo,
perguntamos à aluna Cássia de 17 anos, se não havia demasiada exposição
nas redes sociais online ou algum risco e esta foi sua resposta:
você entra no ônibus e é uma exposição ainda maior. Sair
na rua é muito mais arriscado. Você está muito mais
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exposta. Se você não fala sobre sua vida, você vai acabar
sozinho.
Para esta jovem, falar de si na rede é mais seguro do que transitar pelas
ruas da cidade em que vive. Ela entende que a exposição nas redes digitais é
necessária para escapar da solidão. Parece que esta jovem não enxerga
alternativas ao modelo de sociabilidade que as redes sociais online ditam. Para
Debord (2011 p.30) “o espetáculo é o momento em que a mercadoria ocupou
totalmente a vida social”. Tal ocupação, silenciosamente profunda, se dá pelo
fetiche da mercadoria que tem sua lógica estendida às relações sociais
cotidianas. Conforme Aquino (2007, p. 171):
é esta aparência social fetichista, constituída pela circulação de
mercadorias e dinheiro, que, segundo Debord, estende sua
lógica ao conjunto das atividades e relações cotidianas no
capitalismo espetacular, produzindo e organizando as
"aparências", os "fenômenos aparentes", estes sim
sensorialmente visíveis, imediatamente presentes na
experiência social dos indivíduos. A aparência objetiva do
intercâmbio mercantil, da qual Marx afirma, categoricamente, a
autonomia e a independência em face da "natureza física" e
das "relações materiais" da produção de valores de uso, tornase agora fisicamente aparente, sensivelmente visível. Torna-se
uma aparência socialmente organizada que se manifesta, no
capitalismo espetacular, em fenômenos sensorialmente
aparentes, graças à extensão das relações mercantis à
totalidade da vida cotidiana. Precisamente assim a autonomia,
frente aos indivíduos, da aparência das trocas fetichistas de
valores passa a constituir soberanamente, submetido à sua
lógica abstrata, um conjunto de fenômenos aparentes visíveis,
que, desse modo, se tornam, eles próprios, também
autônomos frente aos indivíduos.

Os indivíduos imersos no mundo das mercadorias têm o seu trabalho e
seu próprio corpo convertido em imagens nos meios de comunicação de
massa. São criadas necessidades fora de suas consciências, levando homens
e mulheres a um estado de passividade e de aceitação dos valores
consumistas. Os bens materiais e simbólicos passam a ser meta fundamental
na vida dos homens; ao se generalizarem concretizam a expressão da lógica
capitalista. A vida humana fica, então, acorrentada a uma realidade fabricada.
Estamos no terreno da ideologia: “o espetáculo é a ideologia por excelência,
porque expõe e manifesta em sua plenitude a essência de todo sistema
ideológico: o empobrecimento, a sujeição e a negação da vida real” (DEBORD,
2011, p.138).
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A análise desses dados nos permite inferir que essas adolescentes têm a
presunção do controle do risco de falar com desconhecidos na internet e
admitem também que são capazes de reconhecer os sites não confiáveis. No
entanto, ao mesmo tempo, refletem e assumem que estudar com o Facebook
aberto leva à dispersão.
Acreditamos que os projetos pedagógicos das escolas de ensino médio
que atendem aos jovens de 15 a 18 anos na modalidade regular não podem
furtar-se a reconhecer a potencialidade da rede mundial de computadores e do
desenvolvimento de certa sensibilidade aos aspectos de interatividade,
conexão e mobilidade que atraem e são elementos estruturantes da cultura
juvenil contemporânea. Para além das possibilidades de intervenção
pedagógica podem ser encontradas brechas de apropriação criativa e crítica.

4.3 QUESTIONÁRIOS

Na aplicação dos seis questionários emergiram categorias temáticas as
quais são a seguir explicitadas e comentadas. Os respondentes são
identificados por F ou M segundo o sexo, seguido de um numeral (por exemplo:
F1, F2, F3 ou M1, M2, M3).

4.3.1 Diferenças por gênero: olhares dos jovens estudantes
O recorte de gênero se justifica na medida em que verificamos a
existência de preconceitos e discriminações característicos da separação dos
sujeitos por sexo. Tais preconceitos encontram-se disseminados na cultura
contemporânea e se refletem nos modos de pensar e agir dos jovens. Assim,
algumas comparações entre as respostas de meninos e meninas foram feitas
no sentido de compreender a produção de desigualdades presentes na
sociedade em geral, e que se confirmam na família e nas escolas.
Em relação ao uso das redes sociais e da internet, a hipótese que nos
salta aos olhos é que os jovens estudantes consomem e praticam mais jogos
do que as jovens estudantes. Entretanto, nos questionários analisados, as
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diferenças entre meninos e meninas foram citadas e justificadas pelas
diferenças culturais reforçadas no processo de socialização.
No plano das escolhas profissionais e de cursos universitários,
percebem-se cursos e profissões com predominância de um ou outro gênero. A
reportagem publicada no jornal O Globo de 4 de março de 2013 sinaliza que no
curso de Ciências da Computação da UERJ, dos 484 alunos com matrícula
ativa em dezembro de 2011, apenas 70 eram mulheres. Já em Engenharia de
Computação e Informação da UFRJ, em 2012, havia 13 meninas entre os 125
matriculados.
Perguntamos aos jovens estudantes se percebiam diferenças na
movimentação dos meninos, em relação às meninas, quando são comparados
em suas atividades nas redes sociais e quais eram essas diferenças. Das 27
meninas que responderam a esta questão 12 disseram que existem diferenças
e 15 disseram que não. Transcrevemos as diferenças destacadas pelas jovens
estudantes:

Diferentes temas que são compartilhados com as pessoas
(F1).
As meninas "participam" mais das redes sociais do que os
meninos (F2).
As meninas falam de assuntos diferentes. Por exemplo,
enquanto uma menina está falando de uma festa que ela foi,
um garoto está falando sobre o jogo novo que ele comprou.
Porém nem sempre as diferenças são tão acentuadas assim
(F3).
Os meninos compartilham muitas coisas ridículas. Já as
meninas vivem postando fotos de tudo o que fazem (F5).
Meninos geralmente têm outros focos e assuntos em relação a
meninas (F10).
Muitas vezes há intrigas entre meninas (F11, F12).
No Facebook as postagens são diferenciadas (F14).
Os meninos focam em bobagens de meninos e as meninas em
bobagens de meninas (F16, F17).

124

Os meninos procuram comentar sobre futebol ou pensamentos
políticos, críticas à sociedade, etc. já a maioria das meninas
fala principalmente sobre seus sentimentos (F38).
Meninos parecem mostrar mais preconceito e gostam de ver
coisas vulgares na internet (F37).
Os elementos que aparecem como distinção entre os interesses de
meninos e meninas são os que tradicionalmente distinguem as condições
feminina e masculina. Futebol, vulgaridades ou simplesmente ‘coisas ridículas’
são apontados como traços masculinos. Chama atenção o depoimento de F38
quando afirma perceber entre meninas a expressão de sentimentos,
demonstrando já ter interiorizado a visão de mundo na qual o romantismo está
associado ao universo feminino e apartado de uma abordagem mais objetiva
da realidade, geralmente relacionada ao universo masculino.
As jovens estudantes também comentaram que entre meninas ocorrem
‘intrigas’ (F11, F12), talvez resultado de disputas no mercado amoroso das
redes sociais online ou na competição por número de amigos ou curtidas. Em
outras situações da pesquisa elas revelaram o quanto uma foto de mau gosto
pode comprometer a reputação dos habitantes das redes e quanto de
comentários pode render esta situação.
Das 15 jovens que não perceberam diferenças entre os perfis de
meninos e meninas nas redes sociais, destaca-se F4 por ter se valido (ainda
que inconscientemente) de um argumento de “aporte sociológico” para explicar
sua percepção: É mais fácil comparar "tribos" diferentes do que gêneros. A
jovem estudante parece perceber que as diferenciações nas redes variam
como as identificações tribais, superando as diferenças de gênero. Esta
perspectiva vai ao encontro de Maffesoli (2010b) quando afirma que os
relacionamentos têm cada vez mais se pautado pelo sentimento de
pertencimento e a experiência vivida. Na internet (territórios simbólicos), as
pessoas estariam sob um pacto tribal, usufruindo de algo que está para ser
visto ou vivido.
Perguntamos a que as jovens atribuíam as diferenças do uso das redes
sociais por gênero e recebemos as respostas que se seguem.

Diferentes pensamentos entre meninos e meninas (F1).
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Diferença de maturidade e preferências (F5).
Diferentes gostos e opiniões (F10).
Talvez pelos sites e grupos que frequentam (F11, F12).
À concepção de mundo dos dois sexos (F14).
Os meninos são machistas em relação ao que os outros
meninos "postam' e as meninas arranjam defeitos no que as
outras meninas comentam (F16).
Meninos e meninas são diferentes, interagem de maneira
diferente, formados por processo de socialização diferentes em
certos aspectos (F17).
Em pleno século XXI, as jovens conectadas parecem ter recebido
educação diferenciada por gênero com interferência direta na formação do
gosto e hábitos de consumo. Moreno (1999, p.30-32) ao discutir o sexismo na
escola afirma:
a discriminação da mulher começa muito cedo, no momento do
nascimento ou mesmo antes. Quando meninas e meninos
chegam à escola, já têm interiorizada a maioria dos padrões de
conduta discriminatória. Mesmo que tenhamos escolas mistas
e que meninas e meninos sentem-se ao redor das mesmas
mesas, na hora do recreio os meninos jogam com os meninos
e as meninas com as meninas. Nas brincadeiras livres é que se
exercitam espontaneamente os modelos aprendidos de
condutas é aí que aparece a fantasia com a qual cada
indivíduo se identifica. Mas, curiosamente, é nesses momentos
de “liberdade” que cada indivíduo se encontra mais
intensamente limitado pelas normas estabelecidas, como se
tivesse “plena liberdade” para identificar-se com os arquétipos
que estão destinados a ele em função de seu sexo, mas não
para transgredi-los.

Em território digital, a cultura continua a operar e mesmo considerando a
ludicidade do ambiente, os padrões de comportamento estão referenciados.
Para os estudantes do sexo masculino, as práticas digitais de meninas
e meninos são diferenciadas pelos interesses de cada sexo. Eles justificaram
essas diferenças com os seguintes depoimentos:
O “status” de relacionamento que diz se a pessoa está
solteira, namorando, casada etc. (M1).
Sim. As meninas são mais interessadas (M4).
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Sim.Meninos veem futebol, meninas roupas, maquiagem
(M 7).
Sim. Os meninos têm mais iniciativa nas redes sociais
que na vida pessoal (M 10).
Sim. Algumas redes sociais são preferidas por mulheres
(normalmente relacionadas ao compartilhamento de fotos,
imagens, hobbies); e outras preferidas por homens
(normalmente relacionados à arte ou assuntos
randômicos) (M11).
Sim. Meninas são mais envolvidas com as redes sociais
de trocas de informações, enquanto os meninos estão
mais envolvidos em jogos (M14).
Sim. Há diferenças (M17, M18).

Dez depoimentos defendem que os comportamentos não diferem por
gêneros. Transcrevemos a seguir alguns, destacando o de M3 por afirmar que
tanto meninas quanto meninos lutam nas redes sociais online para compor
uma

imagem

atrativa,

o

que

pode,

em

certa

medida,

padronizar

comportamentos:
Não. Meninos e meninas estão se comportando igual nas
redes sociais (M20).
Não Todo mundo busca compartilhar o tipo de coisa que
passa uma boa imagem. Por isso, existe um cuidado
muito grande, não só masculino como feminino (M3).
Não Todos fazem basicamente as mesmas coisas (M5).

O gráfico 1 traz a representação das redes mais frequentadas e citadas
por gênero. Neste levantamento consideramos as classificações dos próprios
jovens. Assim, o Skype e o Youtube foram citados como rede social. Notamos
que não há ‘territórios proibidos’, ou seja, todas as redes são habitadas por
meninos e meninas, umas mais outras menos. Apenas o Youtube foi citado
igualmente por ambos os gêneros. Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram e
Last.fm foram mais citadas por meninas. Já o Orkut, Skype e Google+, por
meninos.
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Gráfico 1: Redes Sociais Online habitadas (por gênero)

4.3.2 Conectividade e (in)credibilidade das fontes

No questionário que tratou da conectividade durante os estudos, da
qualidade das informações que circulam e da possibilidade de colaboração entre
pares de alunos e entre estes e seus professores, os jovens declararam que
estudam conectados à internet quando é necessário. Buscam neste recurso
ampliar conteúdos propostos nas aulas presenciais, sanar dúvidas, suprir
deficiências do livro didático, vídeo aulas, resumos e exercícios de fixação da
aprendizagem. Apenas um estudante afirmou não estudar conectado à internet,
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e explicou: porque a internet tem o forte poder de me desconectar e acabo me
esquecendo de estudar (M 23).
Encontramos nas respostas dos estudantes a vontade de rapidamente
resolver as lacunas e dúvidas surgidas na escola. Para tanto, o Google é
mobilizado a buscar respostas para melhor compreender o que está em
estudo, geralmente em endereços denominados por eles como ‘sites
escolares’. A Wikipédia e o Yahoo respostas foram citados configurando uma
perspectiva pragmática no sentido da rápida resolução das tarefas escolares.
A fala de F 25, estudante da 3ª série, se destaca ao ir além da busca de
resoluções de exercícios: procuro entrevistas, sites informativos, relatos
pessoais e comprovações científicas. Em sua busca agrega ‘sites de
faculdades e escolas’ além do Google, Wikipédia e passeiweb, o que nos leva
a pensar que esta aluna se preocupa com a confiabilidade das informações
que encontra na internet e, nesta direção, faz uma navegação mais ampla,
aprofundando sua coleta de dados.
Ao perguntarmos aos estudantes quais as desvantagens do estudo
apoiado em informações obtidas na internet, a quase totalidade de respostas
evidenciou a consciência de que nem sempre as informações estão corretas,
que existem muitas informações “desnecessárias” no ciberespaço e que podem
ser imprecisas.
As pessoas podem aproveitar da facilidade em encontrar
as coisas na internet e nem se esforçar para procurar algo
mais em livros (F2).
As informações aparecem facilmente, logo a pesquisa vira
algo fácil e sem muito esforço (F12).
As informações muitas vezes são falsas ou imprecisas
(M3).
A internet é muito distrativa, pode aparecer um pop-up de
uma propaganda e me tirar a concentração (F30).

Se por um lado os estudantes percebem que há uma facilidade no
estudo nas redes, na medida em que acelera a resolução das tarefas
escolares, o que vai ao encontro de exigências da própria escola, por outro,
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reconhecem o risco oferecido pela fragilidade de determinadas fontes e pela
possibilidade de distração.

4.3.3 Cultura de compartilhamento

Na sequência das perguntas buscamos saber como os estudantes
compartilhavam as informações relativas às tarefas escolares. Indagamos:
você costuma discutir tarefas escolares com seus colegas de turma em alguma
rede social? Apenas quatro alunos responderam negativamente à questão, o
que nos permitiu identificar a prática generalizada da criação de grupos
fechados, por turma, na rede social Facebook.

No discurso desses jovens

apareceu a importância da criação de grupos fechados para a comunicação de
lembretes, deveres e compartilhamento de recados dos professores e
conteúdos das diversas disciplinas. Essa importância se tornou mais evidente
com a greve33 ocorrida durante o ano letivo de 2012. Algumas respostas são
reveladoras dessa cultura do compartilhamento:
As tarefas são discutidas no Facebook. A turma tem um
grupo no Facebook cuja função é discutir e tirar dúvidas
sobre trabalhos escolares. Todos participam e tentam
trazer novidades sobre determinada matéria, mandando
sites informativos. Além disso, a turma e muitos
professores possuem email, então a troca de informações
se torna mais rápida e fácil (F3).
A turma tem um grupo no Facebook, no qual
compartilhamos coisas relacionadas a matéria e pedimos
ajuda uns aos outros (F6).
Pelo Facebook a turma compartilha problemas e soluções
(normalmente de problemas dados na sala de aula) em
um grupo fechado da turma (M 11).
A rede mais utilizada para discutir as tarefas escolares,
por mim, é o Facebook, e faço isto através de postagens
de conteúdos e realização de debates em grupos desta
rede social (M13).
33

A greve no Colégio Pedro II começou em 18/06/2012 e terminou em 11/09/2012. Em nível
nacional, a greve começou no dia 17 de maio conseguindo adesão de 56 das 59 universidades
federais e 32 institutos federais.
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Discuto as tarefas escolares no Facebook, Teamspeak e
skype. A partir de chats (conversas em textos) e
chamadas de voz (M14).
As falas revelam uma intensa intimidade com as tecnologias digitais, não
apenas no sentido da coleta de informações pertinentes às tarefas escolares,
mas também em relação ao uso de diferentes interfaces como Facebook,
Teamspeak, Skype e correio eletrônico.
Quando uma nova pergunta pediu o registro de alguma experiência
significativa sobre a produção de trabalhos escolares, envolvendo o uso da
internet, encontramos respostas do tipo: isso às vezes acontece, mas é natural
(F16); ou isso provavelmente aconteceu muitas vezes, contudo eu não percebo
(F17); ou ainda: com a facilidade e velocidade em que se encontram as
informações, temos um conteúdo maior para apresentar em sala (M20).
Não encontramos nas respostas contestação sobre a validade dessa
maneira de construir coletivamente os trabalhos, nem avaliação crítica da
qualidade dos mesmos. Notamos um movimento de naturalização da
interatividade digital na elaboração de trabalhos em grupos na medida em que
tal estratégia é definida pelos estudantes como eficaz. Uma fala que nos
chamou atenção foi a de F 31 que, assim, declarou sua opinião a respeito da
produção de trabalhos em grupos:

Muito facilitadora e produtiva; há um foco bem maior dos
participantes, resultando em mais produtividade e resultados
melhores (para minha surpresa).
O fator surpresa destacado pela jovem revela seu espanto pelo
reconhecimento de que a distância dos corpos pode ser superada pela
onipresença do ciberespaço. Em seu registro, o território digital, com suas
múltiplas ofertas tem se convertido em foco de atenção na elaboração de um
trabalho coletivo. O poder de atualizar a comunicação na dimensão ubíqua
(LEMOS, 2008) da cibercultura vai ao encontro dos interesses desses jovens
que percebem a aceleração do tempo e sentem necessidade de aproveitá-lo
intensamente.
A rigorosidade imposta pelo calendário escolar se sobrepõe às dúvidas
presentes nos discursos dos estudantes sobre a confiabilidade das
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informações contidas na rede ou sobre o cuidado com a seleção das fontes
utilizadas. Assim, os estudantes passam a se valer, na quase totalidade das
tarefas solicitadas, de informações coletadas na internet e em redes online.
Este modo de estudar potencializa a divisão/organização das tarefas, encurta
distâncias, aproxima os estudantes, trazendo como consequência a sua
aprovação generalizada, mas também pode provocar a fragmentação do
conhecimento. Cabe, então, aos professores avaliar essa dinâmica em
processo e acompanhar os desafios éticos e cognitivos que se apresentam.

4.3.4 Professores na cibercultura: a visão dos estudantes
Lévy (2010) cita como uma das características do saber informatizado o
declínio da verdade, da objetividade e da crítica. Antes de condenar este
comportamento, este autor tenta compreendê-lo como uma mudança de ênfase
em algumas atividades cognitivas desempenhadas pelo coletivo social. A
aceleração da massa de informações que circulam e são armazenadas na
contemporaneidade, faz com que, em certas áreas, memória pessoal e saber
estejam totalmente dissociados. Na atualidade, as antigas referências para a
obtenção do conhecimento teórico como: o texto, o livro, as revistas impressas,
foram abaladas.

Hoje, está cada vez mais difícil para um indivíduo cogitar sua
identificação, mesmo que parcial, com uma teoria. As
explicações sistemáticas e os textos clássicos em que elas se
encarnam parecem-nos hoje excessivamente fixos dentro de
uma ecologia cognitiva na qual o conhecimento se encontra em
metamorfose permanente. As teorias, com suas normas de
verdade e com a atividade crítica que as acompanha, cedem
terreno aos modelos, com suas normas de eficiência e o
julgamento de pertinência que preside sua avaliação. O modelo
não se encontra mais inscrito no papel, este suporte inerte,
mas roda em um computador. É desta forma que os modelos
são continuamente corrigidos e aperfeiçoados ao longo das
simulações. Um modelo raramente é definitivo (LÉVY, idem,
p.121).

Por esta concepção, um modelo digital não será julgado por um
critério de verdade. Ele será mais ou menos útil ou eficaz no atendimento de
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um objetivo específico. Diferentemente da leitura de textos clássicos, os
modelos digitais são lidos de forma interativa, possuem plasticidade e impõem
um ritmo de aceleração aos estudos. Um ritmo que parece agradar e prender a
atenção dos jovens pesquisados que hoje cursam o Ensino Médio. Pensamos
nas implicações didático-pedagógicas desse cenário contemporâneo. Se os
estudantes estão buscando certa autonomia em seus estudos e o ciberespaço
permite vários acessos para percursos não lineares, o papel do professor é
redimensionado.
Perguntamos aos estudantes como seus professores têm percebido os
estudos apoiados por informações extraídas de conversas em redes sociais, se
eles também frequentam as mesmas redes habitadas pelos estudantes e como
se dava esta participação.
Obtivemos respostas que nos sugeriram elementos para classificar os
professores em três grupos, a saber: conectados; resistentes; e vigilantes. A
seguir, listamos as falas que estão associadas aos professores caracterizados
como conectados:

A maioria gosta e nos ajudam também através do
Facebook (F9).
Como algo comum (F6, F11, F12).
De uma forma positiva. Alguns até estimulam (F15).
Através de e-mails é orientado o uso de buscas em sites
para estudos (F22).
Através da motivação do uso dos sites (M1).
Eles nos orientam e nos motivam a buscar informações
na internet (M15).
As respostas seguintes caracterizam os professores resistentes:
Os professores preferem que prestemos atenção às aulas
e tiremos dúvidas (F16).
Os professores muitas vezes não aprovam trabalhos da
internet por conta da pluralidade de informações (falsas
ou não) que podemos encontrar, porém não sugerem
sites seguros (F17).
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Os professores apoiam. Porém a maioria acha mais
interessante as pesquisas feitas em bibliotecas (F19).
Relacionamos a categoria professor vigilante aos seguintes discursos:
Quando se copia e cola tudo direto da internet. Mas eles
sabem que a maioria pelo menos pesquisa tudo na
internet (F4).
Eles exigem a fonte e verificam se não foi copiada
diretamente, sendo necessárias modificações no texto
original (F5).
Professores mais novos apoiam o uso da rede e até nos
indicam sites. Os mais velhos se mostram mais
cautelosos; embora não proíbam, nos pedem muita
cautela com o uso da internet (F20).
Quando não contém bibliografia e quando existe o famoso
ctrl+c, ctrl+v (F24, M.13).
Os professores conferem com as páginas do Google
(M19).
Os professores apoiam o uso da internet como ferramenta
de estudo, mas nos lembram dos lados ruins e
desvantagens do uso das redes (M21).
Os professores que chamamos de vigilantes costumam enfatizar, no
contato com os alunos, o controle sobre o movimento Ctrl+c e Ctrl+v. Sem
dúvida esta é uma atitude compreensível e esperada pelos estudantes que
sabem que os professores facilmente podem identificar, a partir da busca no
Google, a opção deliberada pelo plágio. Entretanto, um passo pedagógico mais
adiante se faz necessário para orientar os usos sociais das novas tecnologias
de acordo com critérios humanistas e éticos.
Lévy (2008, p.172), em sua discussão sobre as transformações da
economia do conhecimento na cibercultura, prevê o questionamento profundo
das formas institucionais, mentalidades e da cultura escolar tradicional, aí se
incluindo os papéis de professores e alunos:
ao prolongar determinadas capacidades cognitivas humanas
(memória, imaginação, percepção), as tecnologias intelectuais
com suporte digital redefinem seu alcance, seu significado, e
algumas vezes até mesmo sua natureza. As novas
possibilidades de criação coletiva distribuída, aprendizagem
cooperativa e colaboração em rede oferecidas pelo
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ciberespaço colocam novamente em questão o funcionamento
das instituições e os modos habituais de divisão do trabalho,
tanto nas empresas como nas escolas.

Essa nova economia do conhecimento compreende cada indivíduo e
grupo como responsáveis por seus percursos contínuos de formação. No
entanto, este autor considera indispensável a mediação humana do acesso ao
conhecimento. Assim o papel do professor em tempos de cibercultura exige
alguma imersão ou consciência da centralidade que as redes sociais online
ocupam na vida dos estudantes. A orientação dos trabalhos e da navegação
tem de ser planejada considerando a não linearidade e personificação dos
percursos além dos riscos, como a dispersão e a cópia sem reflexão ou
síntese. Quando o professor planeja suas atividades didáticas levando em
consideração a utilização de bons sites informativos para seus alunos, contribui
para que sejam superadas reclamações como a que visualizamos na página
anterior, quando F17 afirma que os professores não aprovam trabalhos na
internet, mas também não sugerem sites seguros. Esta afirmativa aponta a
desconexão

docente

de

um

artefato

que,

hoje,

domina

a

cultura

contemporânea.
Quando perguntamos aos estudantes sobre a participação dos
professores nas redes sociais, a maioria das respostas foi positiva,
expressando satisfação com esta interação.

Alguns participam. Isto facilita a comunicação (F2).
Ótimo. Acho uma forma de interação muito legal (F8).
Alguns respondentes classificaram a interação de professores com suas
turmas como “didática”, “distante” ou ‘muito cuidadosa’. Tal classificação
remete à inferência de que os professores se utilizam de um protocolo formal
na interação online. Se por um lado expressam alegria em compartilhar o
ciberespaço com seus professores e classificam esta experiência como
exitosa, por outro, parece que alguns estudantes querem preservar seu espaço
lúdico das intervenções dos professores, talvez preferindo que o grupo da
turma seja exclusivo de alunos.
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Foi relatada a experiência do professor da disciplina Geografia que criou
um

grupo

com

toda

a

primeira

série

para

discussão

coletiva

e

compartilhamento de experiências. A prática de envio de arquivos com
imagens, roteiros e slides também foi citada. Em geral esses relatos revelam
um prazer em estender a relação professor-aluno para além da sala de aula.

4.3.5 O lazer nas redes sociais online

A categoria vício emergiu dos depoimentos dos jovens alunos,
principalmente nas conversas no blog, mas ela circula também no imaginário
da cibercultura e nas preocupações de pais, professores e orientadores que
percebem a necessidade de orientarem seus filhos ou alunos quanto à
organização de horários e limites no acesso à internet.

A tendência que

percebemos é a vontade e o impulso por conexão constante. O lazer é
identificado principalmente com redes sociais como Youtube e Facebook,
músicas, jogos, blogs, vídeos, séries e filmes online, mas também com a
leitura. A referência à leitura quando perguntamos sobre lazer na rede
apareceu frequentemente.

Redes sociais, revistas e matérias que me interessam
(F6).
A enorme disponibilidade de filmes e múicas online me
agrada: utilizo muito. As redes sociais são uma fonte de
distração (F20).
As redes sociais: tumblr, twitter, msn. E costumo ler
fanfics34 de bandas que gosto (F21).
Sites diversos, leio, escrevo, converso, jogo, me distraio,
etc. (F15).
Leio, vejo programas, ouço músicas (M6).
É um momento que eu posso fazer uma leitura que eu
goste (F9).
34

Fanfic é a abreviação do termo em inglês fan fiction, ou seja, "ficção criada por fãs". Em torno
de enredos tradicionais, filmes, bandas famosas ou histórias em quadrinhos, os fãs escrevem
coletivamente tramas que se tornam histórias paralelas e compartilhadas por inúmeros
seguidores.
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As atividades na internet são definidas como prazerosas pelo jovem
estudante que seleciona os conteúdos e sites a partir de seus variados
interesses. Transparece alegria no uso da internet e redes sociais com fins de
lazer. Alguns depoimentos associaram este tipo de lazer à atividade social:

Nas redes posso me enturmar com as pessoas que
compartilham os mesmos interesses que os meus (M10).
O Facebook é um meio de saber sobre a minha vida
social (M15).
Representa a forma de eu me informar sobre as coisas
que eu gosto: música, filmes, moda, etc (F6).
No depoimento de M10, como já havia aparecido nas conversas no blog,
emerge a noção de agrupamento por interesses comuns. Essa capacidade de
agregar pessoas foi analisada por Lipovetsky e Serroy (2011) como
manifestação do hiperindividualismo por acreditar que a escolha livre e
subjetiva de alguns não produza laços sociais fortes tecidos nas redes online.
Entretanto, o prazer de estar entre iguais e poder compartilhar sentimentos
comuns, é básico para a socialização e muito prazeroso enquanto distração.
Os jovens alunos reconhecem o valor das redes sociais e da internet de
uma maneira geral, para seus estudos. Suas declarações merecem destaque.

Muitas vezes certos filmes que eu vejo podem me ajudar
na escola (F3).
Às vezes eu aprendo mais na internet do que em
semanas de aula (Biologia por exemplo) (F5).
Me ajuda bastante a entender a matéria, às vezes até
mais que professores particulares (F7).
A aprimoração da leitura (F9).
Alguns vídeos sobre a matéria abordada me ajudam.
Administrando bem lazer e escola não há prejuízo (F20).
Conhecimento amplificado (F23).
Acabo trazendo informações da internet para a aula
(M3)(M13).
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Ajuda na formação da minha opinião e argumentos (M14).
O reconhecimento da internet e das redes sociais como fonte de
informação e entretenimento impõe ao jovem estudante a criação de
estratégias de modo que seu tempo de navegação, destinado ao lazer, não
interfira negativamente no cumprimento das tarefas da extensa grade curricular
do Ensino Médio35.

Cabe salientar a resposta de M14 que destaca a

contribuição da internet para a construção de seus argumentos. Aqui, vale
registrar a crítica de Lipovetsky e Serroy (2011) à influência da midiatização na
vida intelectual:
a era hipermoderna é aquela em que se exerce o poder
crescente das mídias sobre a vida intelectual, em que estas se
tornam vetores primordiais de legitimidade cultural e de
consagração dos autores. O reconhecimento pelos pares já
não está sozinho na arena; ele se justapõe ao reconhecimento
midiático que entroniza as novas estrelas do conceito e da
filosofia best-seller. Agora são mais as mídias que fabricam as
celebridades do que os círculos de eruditos e intelectuais
(idem, p. 104).

O diagnóstico da cultura-mundo de Lipovetsky e Serroy nos auxilia a
compreender o papel das ciências humanas na formação dos jovens que
cursam o Ensino médio. A leitura de mundo e a argumentação consistente que
precisa ser elaborada acerca dos problemas e temas sociais precisam estar
fundamentadas em conceitos e teorias. Somente a consistente orientação
desse trabalho poderá aproveitar os recursos textuais e imagéticos e articulálos em busca de sentido.
A maioria dos depoimentos revelou a preferência pela separação entre
espaços-tempos de navegação livre e de estudos. Porém, o termo pesquisa
aparece em relatos de atividades de lazer, expressando o caráter lúdico da
ocupação nas redes. Quando perguntamos sobre a mistura de estudos e lazer,
os alunos disseram:

35

A resolução nº 2 de 30 de janeiro de 2012, aprovada pelo Conselho Nacional de Educação,
definiu as Diretrizes Curriculares do Ensino Médio propondo uma flexibilização do formato atual
do Ensino Médio e investindo no aprofundamento dos componentes curriculares de forma
integrada. Atualmente a composição curricular dos anos finais da educação básica tem 13
disciplinas.
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Tento dividi-los o máximo possível, mesmo que muitas
vezes o próprio estudo possa ser visto como lazer (M12).
Misturo estudos e lazer quando pesquiso algo do meu
interesse nas redes, relacionado a uma matéria escolar,
por exemplo.Quando esta relação acontece, no meu
entender, gera uma produção de ideias bem melhor, por
se tratar de assuntos do gosto dos alunos (M13).
Estudo enquanto jogo já que é possível realizar ambas as
tarefas no mesmo dispositivo (M16).
Se for organizado e bem feito, esta mistura pode ser
extremamente benéfica para nós alunos (F3).
Acho muito complicado equilibrar e misturar ambos. Na
maioria das vezes me desconcentro (F17).
A mistura tem que ser feita com responsabilidade.
Embora possa ser benéfico, o risco de deixar o estudo de
lado é grande (F20).
Às vezes me distraio em sites de lazer (principalmente
blog) e esqueço de voltar a fazer trabalhos da escola (F5).
Ainda falando de “lazer nas redes sociais”, perguntamos aos jovens
estudantes se o lazer online substituiria plenamente outras modalidades de
diversão. Entre respondentes do sexo feminino, no total de 29 para esta
questão,

apenas

3

responderam

afirmativamente

com

as

seguintes

explicações:
Assim como vejo o filme na TV ou no cinema, posso ver
na internet (F5).
Muitas vezes ficamos antenados demais e esquecemos
que tem um mundo lá fora (F11 e F12).
Entre os meninos, 23 no total para esta questão, apenas 3 disseram que
sim e um disse nem sempre! Com as seguintes explicações:

Podem haver coisas na tecnologia que não poderíamos
fazer sem a existência da mesma (M22).
As pessoas estão trocando vidas reais por virtuais (M21).
Consomem muito mais tempo também (M 3).
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Muitos jovens foram enfáticos em negar a substituição simples do lazer
presencial pelo online. Os meninos alegaram que esportes e atividades ao ar
livre, como o futebol, são insubstituíveis e afirmaram também que vários
contatos face a face (ou cara a cara, como disseram), são combinados via
redes sociais online. São eventos criados no Facebook, com a possibilidade de
convidar todos os amigos. No próprio site da rede social, pode-se ter a noção
do alcance e adesão dos participantes. Assim, os estudantes que responderam
ao questionário afirmaram que não dispensam o encontro presencial com
amigos.
A rede é para mim, mais um instrumento de comunicação
e o contato pessoal é insubstituível (F6).
As pessoas vivem falando que a maioria dos
adolescentes não sai do pc. Mas o que nós gostamos
mesmo é de ficar na rua com amigos (F8).
Porque apesar de o mundo na internet ser ilimitado, acho
a "vida social' e contato físico importante. Ficar confinado
por tanto tempo, também não faz bem (F15).
Lazer fora da tecnologia é muito melhor! Pois vivemos e
aproveitamos a vida, que por sinal é curta (F18).
É importante possuir o lazer em outros tipos de espaços
que não o ciberespaço (F22).
A internet traz várias formas de lazer, mas devemos
lembrar que a vida virtual não deve se sobrepor a vida”
real” (M12).
Costumo preferir sair com os amigos do que me manter
em casa em uma rede social (M 14).
Por exemplo: eu amo ler e odeio ler no computador.
Adoro conversar com meus amigos pessoalmente e
muitas vezes tenho preguiça de digitar e acabo não
conversando. Na minha opinião, as coisas fora da
tecnologia são mais legais e mais prazerosas de se fazer
( F31).
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4.3.6 Relacionamento amoroso nas redes sociais online
Um dos aspectos que marcou os depoimentos desses meninos e
meninas

acerca

da

possibilidade

de

conhecer

pessoas

e

iniciar

relacionamentos amorosos a partir dos encontros nas redes sociais online,
refere-se à perspectiva comum de que se conhece melhor alguém através da
visualização do seu perfil no Facebook. A exposição de fotos e interesses e a
reunião

de

informações

pessoais

disponibilizadas

nos

perfis

são

compreendidas por alguns dos respondentes como forma de ter uma maior
proximidade das pessoas. Para eles, pessoas que jamais seriam alcançadas
sem as redes, podem estar disponíveis para a conversa, e isso representa a
ampliação de contatos e de amigos.

Com as redes de relacionamento, eu posso conhecer
melhor alguém e descobrir gostos em comum, por
exemplo (F3).
Nas redes sociais o contato é mais aprofundado (F23 ), (
F24).
O termo stalkear que já havia aparecido nas entrevistas em
profundidade, revela um comportamento de observação e vigilância do outro e
serve para rastrear seu comportamento. Fotos, interesses, gosto musical são
critérios da avaliação desses jovens. Dessa forma, fica mais fácil compreender
as razões que levam alguns jovens estudantes a afirmarem que as redes
sociais os fazem saber mais sobre suas escolhas amorosas. A pessoa
desejada pode estar entre os amigos dos amigos - um ambiente considerado
mais seguro. Também é possível, para os praticantes, calcularem quais rastros
podem ou não ficar marcados, preparando os caminhos para encontros.
O perfil individual do Facebook, que pode ser editado segundo a vontade
do usuário, destaca os seguintes itens: trabalho e educação, onde os jovens
registram as escolas ou atividades que frequentam, estágios ou até empregos;
local de residência; lista de parentes/família, onde é comum a prática de listar
amigos como entes da família; há ainda uma seção chamada sobre você, onde
se pode descrever a própria personalidade, principais interesses, ou ainda criar
um texto totalmente inusitado; informações básicas com data de nascimento,
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gênero, orientação sexual, status de relacionamento (estado civil)36; idiomas;
religião; informações de contato e preferência política. Com essas informações
o indivíduo afirma sua marca segundo o padrão do software social e se habilita
a participar do mercado de contatos.
Em nossa análise e observação, chamamos de ‘mercado de contatos’ o
fluxo de atualizações dos indicadores dos relacionamentos. Notamos que os
namoros se legitimam e assumem relevância para os jovens estudantes, no
momento em que se anunciam nas redes sociais online, principalmente no
Facebook. Assim, um enamoramento se estabelece publicamente e se
transforma em namoro ou ‘relacionamento sério’. Também pode passar de ‘um
relacionamento sério’ para solteira(o) abrindo alternativas e indicando

nos

perfis a disponibilidade dos indivíduos.
Para Giddens (1993) apenas recentemente o termo relacionamento
passou a denotar um vínculo afetivo próximo e permanente com outra pessoa e
teve seu uso generalizado. Giddens (idem, p. 68-69) introduziu então, a
expressão relacionamento puro para caracterizar este fenômeno.
Um relacionamento puro não tem nada a ver com relacionamento
sexual, sendo um conceito mais restritivo do que apenas descritivo.
Refere-se a uma situação em que se entra em uma relação social
apenas pela própria relação, pelo que pode ser derivado por cada
pessoa da manutenção de uma associação com outra, e que só
continua enquanto ambas as partes considerarem que extraem dela
satisfações suficientes, para cada uma individualmente, para nela
permanecerem.

Diante da reestruturação das concepções acerca da intimidade, o
relacionamento puro vem sendo vinculado ao amor e à sexualidade e, como
consequência, as relações amorosas na atualidade tornam-se mais vinculadas
às necessidades dos indivíduos do que ao atendimento dos apelos
institucionais, como os da família e do casamento. Se os relacionamentos só
se sustentam quando proporcionam a felicidade do casal envolvido, todo o
resto passa a ser irrelevante.

36

As opções para status de relacionamento são: solteira, em um relacionamento sério, noiva,
casada, em um relacionamento enrolado, em um relacionamento aberto, viúva, separada e
divorciada.
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Bauman (2008, p. 32) associa o padrão do ‘relacionamento puro’ aos
postulados da soberania do consumidor em uma sociedade de consumidores.
Para ele, as mesmas regras do mercado de bens são aplicadas ao domínio dos
vínculos humanos.
Uma “relação pura” centralizada na utilidade e na satisfação é,
evidentemente, o exato oposto de amizade, devoção,
solidariedade e amor – todas aquelas relações “Eu-Você”
destinadas a desempenhar o papel de cimento no edifício do
convívio humano. Sua “pureza” é avaliada, em última instância,
pela ausência de ingredientes eticamente carregados.

Numa sociedade de consumo, o descarte de mercadorias insatisfatórias
ou ineficientes é prática comum e o próprio sistema prevê a criação de novas
necessidades e a constante obsolescência/substituição de produtos. Com essa
inspiração consumista, o “relacionamento puro” promete uma passagem fácil
para a felicidade sem exigir dos indivíduos qualquer abnegação ou esforço.
Os encontros off-line são fundamentais segundo a maioria das
declarações. Nas redes, meninos e meninas relatam a sensação da mentira e
do perigo. Estes sentimentos foram expressos tanto nas respostas das moças
quanto dos rapazes. Eles se reconhecem dispostos a experimentar
relacionamentos nas redes sociais desde que estes incluam encontros
presenciais.
Me sinto à vontade, pois se você tomar cuidado e for
esperto, não há perigo em se relacionar com alguém que
conheceu na internet. Na verdade pode ser uma ótima
experiência (F3).
Não dá para conhecer a pessoa somente pela internet
(F6).
Não, pela internet não dá para conhecer a pessoa por
completo (F1).
Tenho medo, pois 90% das vezes as pessoas mentem e
em alguns casos se aproveitam das pessoas mais fracas
e as violentam sexualmente (F7).
Eu tenho medo, posso estar sendo enganada, mas
mesmo assim conheço pessoas pela internet (F9).
Não me sinto à vontade pois hoje em dia nada é 100%
seguro ainda mais a internet (F16).
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Perigoso, porem se feito da maneira correta, pode dar
certo (F19).
Tenho medo. A internet garante o anonimato e facilita
possíveis mentiras. É quase impossível conhecer alguém
totalmente apenas pela internet (F20).
Me sinto à vontade para vivenciar um relacionamento
amoroso a partir da internet, principalmente tendo
conhecido minha namorada a partir de amigos em comum
e grupos (F22).
Recriar o impossível ou o improvável compõe o imaginário da
cibercultura e das redes sociais de comunicação instantânea porque se
reconfigura a emissão com plasticidade e velocidade. A web 2.0 une o disperso
e ao realizar o improvável, reconfigura o espaço: relacionamentos improváveis
pela distância dos corpos passam a ser possíveis. Assim, a afirmação de F5:
não muito, mas tenho amigos na internet que eu quase não falo ao vivo, mas
fico horas conversando online, concretiza uma ampliação da área de
socialidade e amplia as possibilidades de diálogo amoroso.
Perguntamos a meninos e meninas se tinham algum exemplo de
relacionamento amoroso feito a partir de uma rede social online para relatar.
Entre as meninas, 14 afirmaram conhecer casos assim, sendo destacadas as
seguintes respostas:

Duas pessoas se conheceram em uma comunidade do
ORKUT. Um morava em Vitória e a outra em Curitiba, ela
foi para o ES e consolidaram o namoro (F12).
A minha irmã namorava pela internet, mas não deu certo
por causa da distância (F13).
Meu tio conheceu a esposa dele através de um site de
relacionamento (F17).
Uma amiga namora um rapaz que conheceu pelo twitter
(F20).
Minha namorada atual (F22).
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A maioria dos meninos disse não ter o que relatar neste item.
Apenas um deles afirmou que seu relacionamento atual tinha se iniciado pela
internet.
Os depoimentos desses jovens constituem narrativas de um cenário de
possibilidades de uso social do ciberespaço a partir da configuração da Web
2.0.

4.3.7 Amizade e redes sociais online: o que dizem os jovens estudantes?
Para justificar e caracterizar a importância do convívio e criação de elos
nas redes sociais online, os jovens estudantes usaram termos como
compartilhar interesses comuns e popularidade. Mas também usaram a palavra
‘superficial’ para diferenciar e destacar as amizades que incluem uma maior
convivência presencial. Boa parte dos respondentes afirmou que seus amigos
nas redes são os mesmos que convivem com eles, não fazendo restrições. Os
que afirmaram ter amigos com os quais se encontram apenas nas redes
declararam que esta abrangência é interessante para a ampliação de ideias
diversas e estabelecer contatos com pessoas geograficamente distantes. Estes
atribuem significado especial ao fato de colecionar amigos nas redes sociais
online. Relacionamos a seguir algumas respostas à pergunta “o que significa
para você ter amigos em redes sociais”?

Compartilhar coisas como fotos, frases, comentários, mas
não necessariamente são amigos próximos (F1).
Amigo mesmo eu considero aqueles em quem confio
muito e tenho uma certa intimidade, sendo em rede social
ou não. Eu tenho apenas uma amiga assim que conheci
na internet há 3 anos, e a única diferença entre elas e
meus outros amigos é a distância (F 4).
Não tenho amigos de fato nas redes sociais mas contato
com amigos reais através da rede. Muitas vezes, amigos
no Facebook são apenas conhecidos (F6).
Prefiro chamá-los de colegas por que para mim a amizade
verdadeira requer coisas que não se pode ter só na
internet (F7).
Conhecer gente legal parecida com você, seja ela de
qualquer lugar do mundo (F8).
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Ter os meus amigos com os quais posso conversar
assuntos que os meus amigos que convivem comigo não
conversam. Criar uma amizade simbólica (F13).
Passar bastante tempo procurando pessoas, para que
todos vejam a sua popularidade (F14).
Um elo diferente, mas não necessariamente menos forte.
Porém é necessário cuidado com quem se relaciona
(F20).
Ter amigos com os mesmos interesses que eu (F21).
Aumento da popularidade (F22).
Como podemos observar, 4 meninas não reconhecem as pessoas que
habitam as redes sociais online como ‘amigos’. Em três respostas (F8; F13 e
F21) percebemos que o significado de amigo se aproxima da ideia de sintonia
(alguém para

compartilhar

por

ter

os mesmos interesses).

Para

2

respondentes, no entanto, a amizade virtual é algo para favorecer o sujeito, na
medida em que o torna mais popular. Nessas respostas se embutem
sentimentos distintos: a resistência às amizades virtuais pela desconfiança em
relação a ‘quem pode ser o outro’; a busca da amizade pura (há um idealismo
nessas falas) e a intenção de se favorecer a partir da ‘conquista’ de mais um
‘amigo’.
Durante a adolescência, o grupo de amigos torna-se referência e
assume centralidade no processo de socialização dos jovens.

A presença

marcante da cultura digital na vida desses jovens estudantes os leva a criar
expressões como a utilizada por F13 - “amizade simbólica”. É simbólica por
representar uma potencialidade. No entanto, ela pode vir a ser uma verdadeira
amizade: aquela na qual existe confiança mútua e com a qual exercitamos
nosso afeto. Se por um lado o ambiente das redes sociais é visualizado como
sendo de ‘risco controlado’, por outro, povoar este ambiente com pessoas
conhecidas

que tenham interesses próximos, parece uma estratégia para

torná-lo mais seguro.
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A escritora gaúcha Martha Medeiros37 escrevendo sobre a adesão
generalizada às redes sociais online, afirma que as pessoas alteraram a frase
de Descartes “Penso, logo existo”, trocando o verbo pensar por postar: “Posto,
logo existo”. Este seria o lema de brasileiros, brasileiras e de suas jovens filhas.
Sobre elas, a autora registra em seu texto:
o grau de envolvimento delas com a internet ainda é mediano e
controlado, mas tem sido agudo entre muitos jovens sem
noção, que se deixam fotografar portando armas, fazendo
sexo, mostrando o resultado de suas pichações, num
exibicionismo triste, pobre, desvirtuado. São garotos e garotas
que não se sentem com a existência comprovada, e para isso
se valem de bizarrices na esperança de deixarem de ser
“ninguém” para se tornarem “alguém”, mesmo que alguém
medíocre.

No âmbito de sua crônica, a autora mira seu olhar crítico para a
exposição deliberada de algumas práticas de jovens que entendem precisar
“causar” / “bombar” na internet a qualquer preço, pois ser ignorado na web
equivale a uma espécie de morte social. Da perspectiva acadêmica, Sibília
(2008, p. 273) analisa o generalizado uso de relatos autobiográficos na internet,
já que os novos tipos de mídia eletrônica permitem que qualquer um alcance
visibilidade instantânea.
O paradoxo, porém, é que essa multidão talvez nada tenha
para dizer. Expande-se, assim, esta multiplicação de vozes que
nada dizem – ou, pelo menos, nada no sentido moderno do
termo, - embora não cessem de vociferar. Tudo ocorre como se
aqueles grandes relatos que explodiram nas últimas décadas
tivessem deixado um enorme vazio ao se estilhaçarem. Nesse
espaço oco que remanesceu foram surgindo essas narrativas
diminutas e reais, que muitas vezes não fazem mais do que
celebrar e afirmar esse vácuo, essa flagrante falta de sentido
que
flutua
sobre
muitas
experiências
subjetivas
contemporâneas.

Para esta autora, o fenômeno da espetacularização das vidas comuns
indica que há uma libertação das amarras da tradição de uma identidade fixa (o
que pode trazer certo alívio); mas há também uma perda de referências que
fragiliza os indivíduos, favorecendo a efervescência de subjetividades
extremamente vulneráveis (idem, p.275):
[...] as subjetividades podem se tornar mais um tipo de
mercadoria; um produto dos mais requeridos, como marcas,
37

Crônica publicada em 25 de março de 2012 na revista dominical do jornal ‘O Globo”.
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que é preciso colocar em circulação, comprar e vender,
descartar e recriar seguindo os voláteis ritmos das modas. Isso
explicaria a fragilidade e a instabilidade desse eu visível,
exteriorizado e alterdirigido; daí os perigos que também
assediam essas subjetividades construídas na deslumbrante
espetacularização das vitrines midiáticas.

Os modos de subjetivação espetacularizados revelam a todos a
intimidade de todos. Intimidades declaradas, anunciadas e apresentadas
deliberadamente podem abalar a reputação de muitos. Nos dados acumulados
da comunicação em rede, os praticantes precisam manter olhar atento por toda
superfície do planeta, numa vigilância insone e insana (Antoun, 2010). Existe,
entretanto, alguma preocupação com a repercussão de atitudes, fotos ou
comentários postados nas redes. O efeito do discurso e da imagem afeta o que
os jovens estudantes chamam de popularidade. Perguntamos se as redes
aumentam ou atrapalham a popularidade e recebemos as respostas a seguir:

Depende da situação. Determinadas atitudes podem
aumentar, mas dependendo da interpretação das pessoas
pode atrapalhar (F1).
Elas aumentam e podem atrapalhar também. Se a pessoa
tiver boa fama, a popularidade aumenta, mas se tiver má,
pode atrapalhar bastante (F3).
Pode aumentar ou atrapalhar a popularidade de alguém,
dependendo das atitudes da pessoa nas redes sociais
(F4).
Pode atrapalhar ou aumentar. Postar fotos polêmicas gera
uma reação, ter um blog famoso, gera outra, etc (F5).
Muitas vezes pode atrapalhar pois é mais fácil surgirem
boatos sobre a pessoa (F11).
Aumentam. Mas pode ser positivo ou negativo (F13).
Depende. Um "unfollow"38 no twitter pode significar o
rompimento de uma relação, embora a mesma rede social
sirva para criar e fortalecer amizades (F20).
Aumentam a popularidade de alguém. Até por ser ali o
espaço que a pessoa pode mostrar de um próprio modo
quem ela é, que qualidades ela possui (F22).
38

Significa acionar um recurso que permite deixar de seguir alguém na rede social twitter.
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Considero possível que alguém tenha sua popularidade
tanto aumentada ou atrapalhada através do cyberbullying
(M16).
Uma pessoa pode fazer algo considerado legal na rede e
se tornar mais popular; da mesma forma que pode fazer
algo considerado errado ou vergonhoso (M17).
Nas narrativas desses jovens percebemos elementos que podem ser
associados ao conceito de socialidade de Michel Maffesoli. Conforme
discutimos na introdução deste trabalho, Maffesoli (2007, 2009, 2010) nos fala
de práticas cotidianas que ultrapassam a ação do controle social e que
constituem a vida humana em sociedade. Lemos (2008) aborda esta
concepção para compreender e analisar a sociedade contemporânea
especificamente na experiência coletiva no uso das tecnologias digitais. Se a
socialidade inclui paixão, erotismo e violência39, tais formas vão cristalizar-se
nos objetos técnicos, nas instituições e no imaginário simbólico. Então, o
ciberespaço será palco para o desfile de múltiplas identificações submetidas à
aprovação coletiva. Os efeitos dessa dinâmica estão online e off-line. Boatos,
difamações e o chamado cyberbullying perpassam este híbrido e os jovens
estudantes parecem lidar com este dado de forma calculada.

Fotos

consideradas polêmicas ou declarações “impróprias” ou “inadequadas” trazem
consequências que afetam a popularidade dos perfis, ressaltando a socialidade
não institucional e tribal. Para o bem ou para o mal é a vida que está em
visibilidade e vigilância. Como pondera Lemos ( 2008, p.84-85):
tomemos por enquanto o ciberespaço. Este, enquanto forma
técnica é, ao mesmo tempo, limite e potência de uma estrutura
social de conexões tácteis, que são as comunidades virtuais
eletrônicas (chats, MUDs40 e outras agregações eletrônicas).
Em um mundo saturado de objetos técnicos, será nesta forma
técnica (as redes telemáticas) que a vida social vai impor o seu
vitalismo. As diversas manifestações contemporâneas da
cibercultura podem ser vistas como a expressão quotidiana da
vida que se rebela contra as formas institucionais e
cristalizadas. Segundo Maffesoli, e aí está mais um conceito
39

André Lemos afirma que Maffesoli procura olhar a vida como ela é, numa referência às
crônicas de Nelson Rodrigues, publicadas no jornal Última Hora entre 1951 a 1961, que
investiam numa perspectiva erótica do social.
40
MUD é um jogo de computador de computador online, para ser jogado em tempo real, por
múltiplos jogadores.
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importante para compreendermos a socialidade, estaríamos
assistindo à passagem (ou a desintegração) do indivíduo
clássico a (na) tribo.

A ideia de tribo está muito representada entre os jovens estudantes e
significa estar juntos e compartilhar emoções. As redes de comunicação
propiciam novos pertencimentos a partir de sentimentos comuns que são
compartilhados e acabam por se refletirem no espaço político. Verificamos
então uma socialidade nos termos de Maffesoli, tribal, gregária e empática. As
formas de sociabilidade formais e institucionalizadas - aquelas relacionadas ao
trabalho acadêmico, empresarial, comercial ou governamental também estão
presentes no ciberespaço. Com essa coexistência paradoxal e contraditória da
razão e da emoção, configura-se, como afirma Lemos (2008) apoiado em
Certeau (2011), a invenção do cotidiano na cibercultura.
Da análise das respostas das meninas acerca de sua participação nas
redes sociais online, emergiram duas categorias: a primeira refere-se às
praticantes ativas, pois denotam os perfis mais atuantes e que vivenciam atos
nas redes por prazer; a segunda congrega as usuárias que praticam o uso
limitado das redes, ou seja, se contentam com a inserção indispensável na
atual cultura escolar; dedicam-se mais à simples observação do que à
circulação no ambiente

online. As declarações a seguir

ilustram a

categorização formulada.
Ativas:
Eu acho que participo bastante, tenho páginas em muitas
redes sociais, já conheci bastante gente, vivo atualizada,
descubro coisas novas, leio muito, pesquiso muito,
aprendi a me virar em muitas coisas. Ao mesmo tempo
em que não sou viciada, pois não sinto tanta falta quando
fico sem (F4).
No tumblr, por exemplo, tenho uma espécie de fã clube,
que em menos de 2 semanas já tinha 200 seguidores. Por
meio dele, eu já mantenho contato com pessoas de vários
países (F5).
Eu participo bastante (F11, F12).
Sou ativa em várias (F15).
Participo por lazer, acho divertido (F3).

150

Usuárias:
Sou mais espectadora. Não tenho twitter, myspace,
ask.fm ou Formspring. As poucas que eu uso, porém, são
acessadas diariamente (F20).
Eu participo, somente (F3).
Comum (F6).
Entro mais no grupo da turma no Facebook (F8).
Não sou muito ativa (F8).
Eu não costumo interagir tanto pelas redes sociais (F9).
Participo para me comunicar com amigos que moram
longe (F10).
Eu frequento de maneira moderada no máximo 1 hora por
dia (F16).
Uso as redes sociais para conversar com os amigos
(F17).
Necessárias para meus amigos e parentes (F18).
Normal (F23, F24).

Observamos que mais do dobro das declarações são de meninas que
podem ser consideradas apenas usuárias. Aqui caberia uma nova indagação
que não foi contemplada no nosso questionário: o que leva as jovens a serem
tão ativas no uso das redes sociais? Que características são encontradas em
seus perfis que as unem enquanto ativas nas redes sociais?
A análise das respostas dos estudantes do sexo masculino quanto a sua
participação em redes sociais revelou certo pragmatismo em busca da
funcionalidade do ambiente e de seus interesses mais imediatos. A função de
mediação das redes foi ressaltada, tanto para estabelecer contatos com
amigos próximos ou distantes, como para divulgar trabalhos profissionais. A
seguir, relacionamos algumas de suas respostas:

Busco conteúdo de cunho humorístico (M1).
Tudo é levado na esportiva (M 3).
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Só uso para contatos (M 7).
Uso bastante. Tenho vários amigos (M 11).
Uso para conversar com amigos e atualizar notícias sobre
eles (M13).
Eu uso o Facebook para divulgar meu trabalho de
designer gráfico
É um facilitador (M15).
Minha participação é bastante discreta e observadora (M
22).
M14 declarou usar o Facebook para divulgar seu trabalho como designer
gráfico e afirmou que algumas pessoas o contratam a partir do Facebook. A
rede, para esse aluno, assume importância múltipla: funciona para o trabalho,
para a escola e para o lazer. Este aluno chegou a afirmar que o lazer na
internet é formador de sua personalidade.
Apesar do uso aparentemente utilitário revelados por respondentes do
sexo masculino, M2 fez a seguinte consideração em sua resposta sobre a
participação em redes sociais online: aumenta a essência, diminui a
aproximação. Essa afirmação nos leva a pensar que os relacionamentos pelas
redes afetam a maneira como sentem e comunicam suas emoções. A
subjetividade declarada, exposta, denunciada, pode esvaziar os conteúdos dos
relacionamentos face a face? Ou é um caso de simbiose / complementaridade?
Perguntamos aos jovens estudantes se poderiam relatar alguma
experiência de relacionamentos feitos nessas redes. Exemplos concretos de
vida marcam muito mais e definem o lugar da internet e das redes nas
estratégias/estilos de vida desses jovens. As seguintes experiências foram
relatadas:

Conheci uma amiga minha de São Paulo há 3 anos atrás
no Orkut, e até hoje nós conversamos toda semana pelo
Facebook (F 4).
Nas redes eu me comunico em inglês com pessoas de
várias partes do mundo. Trocamos informações e
experiências (F 5).
Fiz vários amigos interessantes e muito legais (F11, F 8,
F12).
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Conheci inúmeras pessoas na internet que mudaram a
minha vida positivamente (F 15).
Tenho várias amigas, até de estados diferentes que me
entendem muito e estão sempre lá quando preciso (F 21).
O meu namoro, estou junta há um ano (F22).
Meu padrasto conheceu minha mãe (M 5).
Tenho um grupo de amigos com o qual sou muito ligado
que conheci pela internet (M11).
Algumas pessoas me contratam para algum trabalho a
partir do Facebook (M 14).
Essas respostas apontam aspectos que se encontram nas suas
entrelinhas, como: (a) durabilidade da relação (F4; F21; M14), significando que
na internet também pode surgir entendimento sincero, agradável, confiável; (b)
abertura a novas relações sociais (F11; F8; F12; F15) que trazem, inclusive,
outros olhares sobre a própria vida (F15); (c) multiculturalismo (F5), que
engloba a experiência de conhecer pessoas pertencentes a diferentes países,
com suas culturas típicas, o que redunda na ampliação da visão do mundo
contemporâneo. Neste ponto seria interessante, em uma nova pesquisa,
aprofundar o conteúdo da conversa desses jovens: o que se embute na “troca
de informações e experiências”? (d) visão de futuro profissional (M 14) quando
se vale da internet para vender produtos de seu trabalho, evidenciando a
intenção de construir o sucesso profissional.
A ampliação da visibilidade e do número de amigos é um fato da
realidade dos praticantes que vivenciam relacionamentos digitais de forma
natural, afinal fazem parte da geração digital (TAPSCOTT, 2010). Entretanto,
obter vantagens sociais por ter muitas adesões a um evento criado, ou ter o
perfil valorizado para a promoção de produtos pelo número elevado de amigos
é algo passível de questionamento e que se aproxima do que Keen (2012,
p.72), citando Christine Rosen, chama de “burocratização da amizade”.
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4.3.8 A posição das famílias sob o olhar dos estudantes
Perguntamos aos jovens estudantes qual a posição de suas famílias a
respeito de suas atividades nas redes. Selecionamos a seguir, algumas
respostas.

Há uma reclamação pelo excesso de uso (F1).
Minha família participa de uma rede social e se comunica
comigo através dela. Eles gostam de manter contato
online (F3).
Eles não sabem nem da metade do que eu faço na
internet, não por eu esconder, mas por não entenderem
muita coisa além do Facebook. Mas se soubessem iriam
achar até legal (F4).
Eles confiam em mim. Não acham que eu vá conhecer
pessoas suspeitas (F5).
Todos meus familiares usam (F7).
Pedem para não compartilhar dados importantes nas
redes sociais (F10, F11, F12).
Eles não estão muito presentes e não participam muito.
(F13)
Eles me apoiam, mas controlam o tempo que eu fico as
vezes (F16).
Eles não têm preconceito com essas coisas (F17).
Meus pais permitem, mas com limites (F18, F24, F23).
Já não se preocupam tanto quanto quando comecei a
utilizá-las (F20).
Uma certa cautela em relação às amizades feitas na
internet (M1).
Não se envolvem (M3).
São imparciais ( M7, M10, M22).
Normal. Só pedem atenção (M8, M13).
São indiferentes (M 9).
Não se opõem, mas reclamam do uso excessivo (M11).
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Apoiam extremamente (M14).
Cautelosa (M15).
Eles desprezam as redes. As pessoas vêm se tornando
alienadas por causa das redes sociais (M16).
Eles também usam as redes (M20).

As falas nos remetem para algumas características das famílias desses
estudantes em relação ás redes sociais. Encontramos nas respostas as
seguintes categorias: (a) cautelosos, a maior parte delas (F10; F11; F2; F16,
M1; M8; M13; M15), congregando, assim, 8 respostas: os pais deixam usar,
mas avisam os perigos; (b) indiferentes, não se envolvem, aparecendo em 7
respostas (F4; F13;M3; M7; M9; M10; M22). Em alguns casos ficou explícita a
indiferença pela não intimidade com esta tecnologia; (c) controladores (F1; F18;
F23: F24; M11), em um total de 5 registros, ficando este controle relacionado a
dois aspectos: pelo uso excessivo que pode fazer mal à saúde e pelo perigo
dos relacionamentos com desconhecidos; (d) praticantes com 4 registros que
abrangem as famílias que gostam, usam e apoiam a relação dos jovens com as
redes sociais; por fim, aparece a recorrência dos (e) confiantes no uso feito
pelos jovens (F5; F17; F20; M14).
Cabe destacar o depoimento de M16 apontando o desprezo de sua
família pelas redes sociais online. O desprezo e o desconforto que a família de
M16 visualiza nas relações virtuais pode ser associado ao argumento de Keen
(2012, p.152) quando faz referência à obra de George Orwell, 1984.
Vemos uma sociedade que está se tornando sua própria
imagem eletrônica, uma (des)união de Pequenos Irmãos.
Vemos seres humanos virados ao avesso, de modo que todas
as suas informações mais íntimas são colocadas à vista da
rede pública. Vemos uma economia da fama na qual respeito,
amor, amizade e confiança estão substituindo o dinheiro como
mercadoria mais escassa e portanto mais valiosa da
sociedade. Vemos uma História de amor real e supertriste
estrelada por superconectores globais com milhões de amigos,
mas que não sabem os nomes de seus vizinhos. Vemos
vertigem digital. Cada vez mais vertigem digital.

Perguntamos ainda aos jovens estudantes, que impressão lhes causava
a posição de seus responsáveis.

155

Eles não parecem se preocupar muito. Não são
"superprotetores"e mantêm minha privacidade (F4).
Eles não usam e não entendem as redes sociais (F5).
Eles não se incomodam muito (F11, F12).
Pelo diálogo e também respeitam minha privacidade (F15,
F20)).
Muito tranquilo (M5).
Meus pais não ligam que eu acesse redes sociais e não
regulam o uso (M7).
Acredito

que

eles

aceitem

e

tenham

um

total

consentimento (M12).
Eu concordo plenamente já que é claro que as pessoas
que participam efetivamente são alienadas (M16).
Eles usam as redes também, logo, são a favor (M20).

Cabe o destaque ao aparecimento do termo privacidade em relação às
famílias envolvidas. Se por um lado, a hipervisibilidade parece ser o padrão
perseguido por quase todos e a transparência nas ações altera o significado do
que deve ser preservado ou do que pode ser definido como íntimo, por outro,
alguns depoimentos evidenciam o desejo de manter uma distância entre o que
vivem nas redes sociais e suas famílias. Os praticantes pesquisados têm idade
entre 15 e 18 anos e almejam alcançar autonomia em relação ao núcleo
familiar, comportamento coerente com este momento que vivenciam.

4.3.9 Fé na rede
Novaes (2004) apontou ventos secularizantes na sociedade brasileira
com base nos dados do censo 2010 e no projeto Juventude / Instituto de
Cidadania e chamou atenção para o aumento do número de brasileiros jovens
que se declaram sem religião. Também alertou para os cuidados que se deve
tomar na pesquisa com jovens que vivem em um mundo que restringe acessos
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e oportunidades e, ao mesmo tempo, oferece múltiplas escolhas e
pertencimentos. Recomendou ainda que autoclassificações em categorias
como “sem religião”, “ateu’ ou “agnóstico”, devem ser compreendidas como
interpretações dos jovens inseridos no campo religioso em transformação. Os
dados do censo 201041 reiteram suas observações, válidas para a população
considerada na sua globalidade.
Perguntamos aos jovens estudantes sobre suas percepções acerca do
debate religioso nas redes. As respostas das jovens estudantes revelam que o
tema é recorrente e polêmico, envolve ironias e chacotas, mas as estudantes
declararam respeitar a diversidade, apesar de muitas vezes evitarem as
discussões.

Não participo dessas discussões, mas se for bem
argumentada, gosto de ler online (F2).
Desnecessário. Acho ridículo e prefiro me manter longe
de discussões assim (F4, F13, F15).
Acho válido. A internet é um espaço livre

para

expressarmos nossa opinião (F5).
Eu acho isso uma palhaçada. Temos que respeitar todos.
Cada um com sua crença (F8).
São desnecessárias, mas são feitas por quem quiser (F9).
Muitas vezes prefiro não discutir, mas quando faço
sempre respeitando o próximo (F11).
Há uma pluralidade de conceitos sobre essas questões,
nas discussões na rede (F14).
Não é o ambiente adequado (F16, F17).
Acho desnecessário. Cada um acredita no que quer. Eu
por exemplo, posso dar um bom testemunho através das
minhas atitudes ou no que coloco nas redes sociais. Não
preciso ficar discutindo religião (F18).
É uma forma de difundir a religião (F19).
41

Dados
retirados
da
página
do
IBGE:
ftp://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Caracteristicas_Gerais_Religiao_Deficie
ncia/tab1_4.pdf Acesso em 7 de outubro de 2013.
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Acho importante, mas desperdiçadas. A falta de respeito
transforma o que poderia ser incrível em temas de
memes42 no Facebook. Não participo (F20).
Eu prefiro me manter distante de tais discussões, porém
eu respeito os religiosos e assim espero por respeito
(F22).
Muitas vezes discordo, mas respeito (F23, F24).

As respostas dessas jovens podem ser agrupadas nas seguintes
categorias: (a) as que não participam, em número maior (F2; F4; F8; F9; F13;
F15; F16; F17; F18; F20; F22), somando 11 registros que marcam a posição
dos que não querem se envolver com este tipo de discussão; (b) as que
discutem quando acham relevante, mas sempre respeitando o posicionamento
do outro (F11; F23; F24); e (c) as que acham válido por considerarem a internet
um espaço livre (F5 e F19). Cabe destacar que entre os não participantes, um
argumento ganhou proeminência: a rede social não é o ambiente adequado
para tal. Aqui vemos duas posições contraditórias: para F5 e F19 a internet é
um território livre; já para F16; F17 e F18 o ambiente (no caso a rede social que
está ancorada na internet) não se presta a este tipo de conteúdo.
As respostas dos jovens estudantes do sexo masculino acerca das
discussões sobre questões religiosas nas redes sociais online foram bastante
plurais. Houve um grupo que revelou se divertir quando o tema é discutido:

Acho extremamente engraçado e observo (M 3).
Apenas assisto, enquanto rio muito (M 9).
Outro grupo, apesar de reconhecer a recorrência do tema, destaca a
inadequação e um certo desconforto no ciberespaço para discussões religiosas
- uma posição presente no senso comum e que diz que religião não se discute:

Ignoro! Religião não se discute (M20).
42

O termo meme, nesse contexto, se refere a uma ideia que é propagada através da world
wide web, assumindo a forma de vídeo, imagem, música, palavra ou frase. Um meme pode
espalhar-se nas redes sociais, blogs, tornando-se geralmente virais, alcançando muita
popularidade entre os usuários.
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Não gosto (M15).
Ignoro pois sei que são “guerrinhas” que na minha opinião
são todas desnecessárias (M17).
Assumo posição neutra ao assunto (M16).
Estou sempre off (M18).
São inadequadas, pois tentam impor sobre os outros suas
opiniões (M 4) .
Alguns defendem a legitimidade do tema no ciberespaço, mas
consideram que as diferentes posições religiosas devem ser respeitadas.

Pode ocorrer mas cada opinião deve ser respeitada (M 8).
Tento não participar ou ao menos não ser desrespeitado
(M11).
É mais um espaço para expressar ideias referentes à
religião, mas em minha opinião, não devem ser ofensivas
(M13).
Ignoro. Religião precisa ser respeitada (M22).
Surgiram, também, aqueles que se definem como ateus atribuindo a
esta condição a justificativa para a não participação em debates religiosos.

Não me posiciono, pois sou ateu (M19).
Sou ateu e não costumo discutir isso em redes sociais
para evitar grandes discussões (M 14).

Perguntamos aos estudantes se participavam de algum grupo religioso
que se utiliza da internet para divulgar sua fé e religião. Entre os jovens
estudantes do

sexo

feminino,

apenas duas estudantes responderam

afirmativamente. Uma delas (F1), não revelou a importância que atribuía a este
tipo de divulgação. A outra (F18), afirmou:

Mostramos aos nossos amigos um lado diferente do que
todos pensam sobre a igreja evangélica. Somos unidos,
acreditamos em Jesus e procuramos ajudar ao próximo.
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Entre os questionários respondidos por estudantes do sexo feminino
também encontramos uma única resposta autoclassificatória como “agnóstica”.
Não houve respostas afirmativas entre os jovens estudantes do sexo masculino
para o item sobre participação em grupos religiosos, entretanto um estudante
afirmou que apesar de ser ateu, interagia com grupos religiosos “só de
brincadeira” (M3).

4.3.10 Ciberativismo em questão
Perguntamos aos jovens estudantes como viam a internet enquanto
instrumento de mobilização em prol de causas sociais. As meninas estão
entusiasmadas com a potência mobilizadora da rede apesar de levantarem
algumas dúvidas sobre o real envolvimento dos amigos em causas sociais.

De grande importância pois é algo de grande alcance
(F1).
É muito importante pela divulgação pois é muito fácil você
criar um evento. No Facebook podemos chamar milhares
de pessoas para apoiar a causa, mais fácil do que sair na
rua (F2).
Acho superimportante a participação dos jovens em
causas sociais, e a internet é um ótimo meio para isso,
pois muita gente tem acesso, então qualquer coisa pode
ser bem divulgada (F3).
Superimportante. A internet hoje em dia é essencial em
mobilizações desse tipo (F4).
Acho fundamental, porque muitos jovens acessam a
internet e acabam vendo as causas. Acontece que hoje
em dia percebo que tem muitos movimentos
completamente estúpidos e que as pessoas apoiam
cegamente sem uma visão crítica (F5).
Podem ser utilizadas como meio de conscientização,
contudo seu poder de mobilização é bem menor do que
aponta ser, pois as pessoas não assumem de fato muitas
coisas com as quais se comprometem pela internet (F6).
A internet pode ser um grande divulgador de eventos com
base em causas sociais, além de estimular discussões
interessantes (F17).
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Acho a internet uma ferramenta muito potente para reunir
pessoas. Produz efeitos incríveis, reúne multidões. Acho
lindo! (F20).
Poderia ser motivador, se a maior parte não o fizesse
somente para parecer que realmente tem interesse no
assunto (F 15).
O depoimento de F15 aponta para o dado da aparência e da visibilidade
numa sociedade espetacularizada. As adesões às causas sociais não estariam
articuladas a dados reais de posicionamentos concretos, mas à construção de
imagem vinculada a uma agenda política pré-aprovada socialmente. Dessa
maneira, a internet estaria divulgando ideias críticas entre os jovens e
procurando transformar as consciências, mas, como afirma F6, eles não
estariam assumindo de fato, os comportamentos com os quais se
comprometem na internet.
Entre os jovens estudantes do sexo masculino, destacamos o
depoimento de M 27 que ao declarar:

a mobilização dos jovens pelas causas sociais na internet
é pouco relevante, acredito que palavras não resolvem
problemas, mas ação sim.
Tal perspectiva respalda a visão de F15 e F6, ao questionarem a
efetividade das posições políticas anunciadas no ambiente online.
Perguntamos

se

os

jovens

estudantes

haviam

participado

(presencialmente ou pela internet) de alguma campanha social e qual o
significado desta experiência; entre elas foram citadas pelos estudantes de
sexo masculino:

Marcelo Freixo 50. Primavera carioca. Muito Bom! (M2,
M7, M8, M 19).
Mobilizações estudantis em relação à greve (M3).
Abaixo-assinados variados. Achei excelente, a internet
funciona como um eficiente instrumento de divulgação (M
12).
Mobilização para a passeata pelo passe livre (M 20).

161

Já as jovens estudantes F2, F23 e F24 afirmaram terem feito campanha
para Marcelo Freixo nas redes sociais, outras manifestações também foram
lembradas:
Evento de "abraços grátis" divulgado no Facebook. Sempre
assino petições online (F4).

A jovem F38 afirmou nunca ter participado de campanhas na internet,
mas participou de movimentos políticos off-line o que significou para ela:
Eu me tornei muito mais consciente a respeito dos problemas
que vivemos.

Os temas políticos são discutidos na internet por 23 dos 49 que
responderam a este questionário. Desses, 12 são do sexo feminino e 11 do
sexo masculino. Os jovens estudantes apontaram o grêmio estudantil como um
bom interlocutor de assuntos políticos:
Discuto política principalmente com o grêmio do colégio (F 1,
M10).
Registraram, também, a necessidade de ter cuidado com opiniões:
Geralmente você é julgado por seus comentários de
forma errônea (F5).
Na internet é normal que as pessoas deem suas opiniões
políticas. No entanto, existem aqueles que pensam como
o senso comum. Com essas pessoas eu procuro debater,
para realizarmos uma reflexão a respeito (F 38).
Discuto com os amigos, geralmente tendo uma discussão
exaltada (M11).
Converso procurando observar o ponto de vista de cada
um (M8).
De um jovem recebemos uma resposta irônica, mas que expressou um
sentimento de desprezo pela política como profissão:
Eu discuto com seres humanos e não com políticos (M 2).
Registramos dois depoimentos que evidenciam a relação escolaciberespaço no que tange a assuntos políticos, trazendo elementos da análise
elaborada por Lemos e Lévy (2010) no sentido de que o ciberespaço aumenta
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a visibilidade e a transparência dos atores sociais, multiplicando as ocasiões e
as práticas de cooperação.

Quando eu tenho interesse em procurar ótimo, busco na
internet ou com meus professores que falam sobre o
assunto (F2).
Converso com colegas e professores em redes como o
Facebook, muitas vezes sobre assuntos previamente
discutidos na escola (M 12).
No depoimento de M 12, o problema levantado em sala de aula continua
a ser discutido no ciberespaço, transformado em ágora, com interatividade
ampliada entre professores e estudantes.

Discussões políticas são feitas nas redes por qualquer um
(F 22).
Discuto com todos, ideias, candidatos (F24, F23).

4.3.11 Das informações que circulam em redes sociais online
Pedimos aos jovens estudantes que classificassem as informações que
circulam na internet. Elas poderiam ser caracterizadas nas seguintes
categorias: fúteis, superficiais, relevantes, individualistas, fragmentadas,
caóticas, mobilizadoras, divertidas ou agregadoras de amigos. Os jovens
poderiam marcar quantas opções desejassem e pedimos que comentassem
suas escolhas.
Entre os estudantes do sexo masculino as classificações preferidas
foram superficiais e fúteis, seguidas de individualista e divertidas. A seguir, os
comentários destacados:

Superficiais e irrelevantes pois um pequeno texto que
qualquer pessoa leia na internet, não pode resumir
qualquer tipo de assunto ou causa (M27).
Redes sociais são repletas de cultura inútil (M22).
Algumas informações podem até ser relevantes, mas
mesmo assim continuam sendo muito superficiais, a ponto
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de serem necessárias mais informações para se juntar um
todo relevante M(31).
Apesar de haver inúmeros grupos na internet, eles
assumem somente posições individualistas e fúteis,
esquecendo-se do objetivo principal (M 16).
Algumas informações são de extrema ajuda, outras são
inúteis. Grande parte da internet é apenas para lazer
(M14).
A diversão é o que eu mais procuro na internet (M15).
As redes sociais e a internet são como a vida real, pode
ter qualquer tipo de informação (M11, M12).
A percepção presente no depoimento de M11 e M12, de que as redes
sociais e a internet refletem a vida social e contém a totalidade das relações
humanas, nos reforçam o argumento de que para os professores,
principalmente do nível médio de ensino, desenvolver nos estudantes a
capacidade de selecionar conteúdos e orientar a navegação na internet,
tornou-se uma importante dimensão do trabalho pedagógico. Se a internet abre
um mundo infinito de possibilidades, é o navegante quem deve fazer sua rota.
Suas escolhas, a favor do aperfeiçoamento pessoal e coletivo, podem ser
orientadas pela escola e seus atores.
Entre os estudantes do sexo feminino, as classificações mais marcadas
foram divertidas e relevantes, seguidas de fúteis, mobilizadoras e superficiais.
A seguir, os comentários destacados:

Nas redes sociais em geral, tem de tudo um pouco. De
assuntos superimportantes a assuntos superfúteis e
caóticos (F2).
Algumas causam caos e no fim descobre-se que era tudo
mentira, outras são completamente ridículas e
irrelevantes, mas engraçadas às vezes; também
agregadoras de amigos que se conhecem por terem
gostos em comum (F 5).
São fúteis e superficiais pois não propõem discussões
abertas, só servem para marcar estereótipos ou as
pessoas se utilizam de ideias pré-concebidas e mal
debatidas para passar uma imagem sua para os outros ou
servem só para diversão mesmo. Encontro poucos fatos
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relevantes que são pouco ou não divulgados pela mídia
tradicional (F6).
Na internet pode se encontrar de tudo (F7).
Nem sempre são dadas as informações por inteiro e às
vezes são confusas (F9).
Muitas vezes podem ser falsas informações, ou apenas
para prejudicar alguém (F11, F12).
Muitas vezes não há importância para a vida do indivíduo.
Se você quiser utilizar este veiculo como um instrumento
de mobilização, é muito significante. Muitas vezes facilita
a obtenção de amigos (F14).
Algumas são importantes como passeatas e outras
apenas divertidas para o lazer (F16).
Divertidas e estimulam interações (F17).
Tem de tudo! (F18)
Todo tipo de informação circula na rede. Por isso é
necessário o poder de diferenciar o que pode ser mentira
(F20).
.
As informações podem atingir um certo público, amigos
ou a ninguém (F 22).
Da pluralidade de vozes da internet parece, para essas adolescentes,
que os aspectos lúdicos são predominantes nos conteúdos acessados. Há
consciência da frivolidade em rede, mas a sedução do divertimento prevalece.
Se o que circula é tão diverso e contém ‘armadilhas’, vale o argumento de F20:
é preciso ter o poder de diferenciar o que não é verdadeiro. O perfil que estes
jovens almejam alcançar é o de um jovem epistêmico, ou seja, um jovem que
aprendeu a praticar o conceito de ‘vigilância epistêmica’ e que desenvolveu
uma fina percepção crítica de avaliação das fontes utilizadas em suas
pesquisas. Para tanto, voltamos a afirmar, faz-se necessária a presença de um
projeto político pedagógico capaz de perceber e atender essas demandas.
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4.3.12 Se a escola é de jovens e os jovens estão em rede, a escola está
(ou deveria estar) também?

Pedimos aos jovens estudantes que comentassem o posicionamento da
escola acerca de suas atividades nas redes sociais online. Os estudantes já
sentem que alguns professores habitam as redes e as utilizam muitas vezes
como estratégia pedagógica. É por essa via que os jovens refletem sobre a
proposta de um maior investimento institucional sobre as tecnologias digitais.
No entanto, a escola que frequentam é tradicional e quase bicentenária. De
algum modo, entendem as redes sociais e a atualização que elas representam,
em oposição a esta instituição de ensino. A seguir, listamos algumas respostas:

A maioria dos alunos possui um contato com as redes
sociais (F2).
Muitos professores se utilizam das redes sociais para se
comunicarem com alunos, para falar sobre trabalhos
escolares. Professores estão criando grupos no Facebook
para passar trabalho para os estudantes (F3).
Minha turma usa o grupo no Facebook para perguntar
sobre trabalhos, ou compartilhar matérias perdidas,
combinar encontros, etc (F5).
Nunca ouvi nenhum comentário da escola quanto a isso
nem percebi nenhum posicionamento que não fosse de
alunos, como do grêmio, que as utiliza muito (F6).
O grêmio tem um grupo. Mas não há controle da escola
quanto a isso (F11 e 12).
A escola não se envolve (F16).
A escola não se envolve muito. Só o grêmio (F17).
Maravilhoso! É muito importante que instituições
tradicionais como o CPII se mantenham atualizadas
(F20).
Acho o envolvimento da escola insuficiente (M1).
A grande maioria dos alunos possui acesso às redes
sociais (M4).
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O grêmio escolar está no Facebook (M6).
A escola não participa ou
relacionados à internet (M11).

promove

programas

Professores enviam trabalhos através de redes sociais,
então eu diria que há um envolvimento positivo (M16).
A escola acaba envolvida em notícias dos jovens nas
redes sociais (M20).
O grêmio escolar faz um ótimo trabalho (M22).
A escola não se envolve, os alunos é que se organizam
pelas redes sociais (M27).
A escola não atua nas redes sociais, apenas os
professores “jovens” (M14).

Essas respostas evidenciam que a escola, como instituição educacional,
não se envolve com as redes sociais. Isto ficou registrado em 8 dessas
respostas. O grêmio estudantil aparece em 5 respostas como o espaço que dá
ao CPII, por meio do Facebook, o destaque que ele merece. Os professores,
em atividades isoladas, ligadas às suas disciplinas de ensino, buscam o
Facebook para complementar as atividades didáticas, o que os coloca na
posição de inovadores. Tal atitude ficou explícita em 2 respostas (M16 e F3).
Os professores são os atores sociais da escola que estão mais próximos
dos alunos, encontram-se presencialmente ao menos duas vezes na semana.
Curiosamente, são estes profissionais que sinalizam com aproximações via
redes sociais online. O meio digital os aproxima e é atalho para a comunicação
com os estudantes. Vínculos que se ampliam aproveitando a potencialidade
dos relacionamentos digitais. Para M14, são os professores jovens que atuam
nas redes sociais online. Em sua avaliação, os professores jovens operam com
mais frequência a tecnologia, habitando as redes e, portanto, atuando mais
perto dos jovens estudantes que já se estabeleceram nelas, segundo
depoimentos de M4 e F2.
As redes sociais online refletem as redes sociais off-line e por definição,
não constituem território restritivo a qualquer faixa etária. São raríssimos os
estudantes que não habitam as redes. Ouvimos de jovens em diferentes
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ocasiões, anteriores a presente pesquisa: “quem não tem perfil em redes
sociais, não tem vida”, ou “o perfil do Orkut serve como uma identidade social”.
Então é inegável a ocupação das redes por jovens, sem configurar um território
de exclusividade, mas imprimindo neste espaço a estética e estilos mais
identificados com o que se entende por juventude nos dias atuais. Se a
sociedade contemporânea experimenta um processo de juvenilização no qual
ícones culturais relacionados aos jovens são inspiração e desejo para
indivíduos de variadas faixas etárias, podemos compreender que o uso das
redes sociais online como estratégia pedagógica está associado, para os
jovens estudantes, como prática juvenil, o que pode ter sido a justificativa para
o uso de aspas por M14, na palavra “jovens”.
A escola, identificada como tradicional no depoimento de F20, poderia
se atualizar ao fazer uso das redes. Por enquanto, este território digital
encontra-se dominado pelos estudantes, em sua ocupação quase espontânea,
pelos professores jovens, ou que adotam as práticas juvenis e pelo grêmio
estudantil, que faz uso intenso do Facebook, como veremos em (n)etnografias.
Perguntamos aos jovens estudantes se teriam alguma sugestão a dar
para a direção da escola em termos da relação dos jovens nas redes sociais,
destacamos as seguintes respostas:

O que acontece na internet é responsabilidade do jovem;
a escola não deveria se intrometer (F1, F5).
Sugiro palestras educativas (F2).
Debater mais sobre o assunto (F4).
Eu gostaria que os professores continuassem estimulando
os alunos a usarem a internet e as redes sociais com
responsabilidade para realizar trabalhos (F3).
Criar uma página oficial da escola para tornar informações
relevantes mais acessíveis como reuniões, estágios, que
muitas vezes são mal divulgados dentro do colégio (F6).
Poderiam liberar a senha do wi-fi (F7).
wi-fi no colégio todo, ajudaria em
Computadores ao invés de cadernos (F8).

pesquisas.
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A escola deveria incentivar mais as relações reais,
porque muitos jovens quase não tem vida externa (F16).
Nada de especial. O site do colégio, porém, deveria ter
mais informações(sobre avaliações, por exemplo) (F20).
Wi-fi no colégio todo (F21).
Instalar uma lan house dentro de sala (M2).
Incentivar a criação e participação de grupos escolares
para a troca de informações (M3).
Para que passem menos tempo na rede social e mais
pesquisando algo relevante no mundo (M4).
Fazer palestras falando dos perigos e benefícios da
internet, como usá-la (M7).
Talvez se posicionar mais com informações e etc, mas já
tem um site (M8).
Algo que ensinasse aos jovens que não é necessário ter
internet para viver (M9).
A escola poderia conscientizar os alunos quanto ao seu
comportamento na internet, sem transformar isso em algo
restritivo ou chato (M11).
Acho que o que poderia estar sendo feito, está sendo feito
(M13).
Maior interação no Facebook e Youtube (M14).
Mais discussão sobre o tema (M15).
Apesar da possibilidade da rede social ser usada como
instrumento de trabalho, eu não considero essa uma
escolha sábia pois estaria forçando todos a participar
destas redes tornando os alunos de certa forma
“uniformes” (M16).
Palestras sobre os acontecimentos abordados nas redes
(M20).
Acredito que o uso que o colégio faz das redes sociais já
seja suficiente (M31).
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Essas respostas nos permitem inferir que: (a) dois alunos (F1 e F5)
consideram que a escola não deve se envolver com as redes sociais, situando
este espaço como pertencente aos jovens ‘libertos de amarras’; (b) outro
menino (M16) admite que a escola, pela função educativa que lhe é pertinente,
acabaria promovendo comportamentos padronizados, o que nos leva a supor
uma crítica à massificação dos processos educacionais; (c) dois respondentes
consideram suficiente o que a escola faz no momento (M13 e M31); (d) outros
dois alunos (M4 e F16) entendem que o papel da escola é mostrar que ‘há vida
além da internet’, o que revela a preocupação deles com o vício, aspecto tão
enfocado no blog e em outro questionário; (e) um pequeno conjunto de alunos
(F7; F8; F21; M2) se contentaria com a liberação da senha do wifi e com a
utilização irrestrita da internet, propondo, inclusive, uma lan house no espaço
escolar, o que os coloca em uma posição voltada para a facilidade no uso da
tecnologia; (f) um número significativo (12 sujeitos – F2; F4; F3; F6; F20; M3;
M7; M8; M11; M14; M15; M20) considera que a escola deve ter papel educativo
e, nesta direção, as sugestões são variadas, incluindo: palestras sobre os
perigos na rede e informações atualizadas; discussão de temas que envolvam
o desenvolvimento da responsabilidade dos alunos; melhoria da página oficial
do colégio; mais informações sobre os processos avaliativos; troca de
experiências entre esses atores sociais (colégio/ professores/ alunos);
desenvolvimento de pesquisas e interações no Facebook e no Youtube.
Portanto, a grande maioria dos respondentes confirma o papel educativo da
escola.
Em face dessas inferências, três posições emergem das sugestões dos
praticantes sobre como a escola, enquanto instituição, deve se comportar em
relação às redes sociais: a primeira propõe a não intromissão da escola no
ambiente digital; a segunda sugere que a escola oriente o estudante para a
navegação e uso das redes sociais online; e a terceira defende a adesão total
da escola ao cenário cibercultural.
Dentre os alunos que se posicionaram pela necessidade de a escola
orientar os estudantes, destacamos a sugestão de M9; sua afirmação soou
como um clamor por libertação da internet e das redes sociais. Deu-nos a clara
noção de que a visibilidade e a vigilância impostas nas redes, também são
percebidas pelos jovens como opressoras e causadoras de tensões.
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Por outro lado as respostas que defendem total independência parecem
querer construir, no território digital, uma arena para o exercício autônomo sem
interferência da autoridade e hierarquia escolar. Como nos relata M20, a escola
acaba envolvida em notícias dos jovens nas redes sociais e o site oficial do
Colégio, carece de informações, segundo F20 e M8.
O padrão de interatividade e comunicação instantânea da web 2.0
parece estar pautando o nível de exigência destes jovens estudantes. Cabe à
gestão escolar decidir se a comunicação precisa se adequar ao espaço-tempo
das redes sociais online.

4.3.13 A morte do Orkut
O imaginário da juventude pode ser percebido em conexão com o
mercado capitalista que se aproveita do que chama de ‘mito da novidade
permanente’, fabricando produtos culturais e bens simbólicos que serão
consumidos e criarão múltiplas necessidades facilmente descartáveis.
A questão do Orkut foi abordada em nosso sexto questionário. Neste
instrumento identificamos os respondentes com duas letras, a saber:
T(temático) e F(feminino) ou M (masculino), conforme o gênero, seguido do
numeral de ordem da entrega do questionário. Assim, tivemos TF1, TF2, etc.
até completar o total de 11 meninas respondentes e TM1, TM2 etc. até o total
de 11 meninos participantes deste instrumento.
Sobre esta rede social, TF1 afirmou:
RIP2007+ T2009, esquecida, tinha Orkut, porém não uso
mais e não tenho saudade, pois houve uma favelização
dessa rede social. Erros de português, fotos com brilho,
postagem de funk, gírias e etc. Usar gírias como #partiu
(algum lugar).
TF1 nos seus 17 anos, provavelmente teve Orkut há 3 ou 4 anos, em
2009 ou 2008, quando esta rede social online contava com 60 milhões de
usuários no Brasil, mas também já começava a ser apontada como decadente
por jovens considerados nerds, que passaram a migrar para o Facebook. Em
seu depoimento, rotula os habitantes do Orkut como ‘favelados’, enumerando
práticas como: erros de gramática, usos de gírias ou a escolha do gênero
musical funk como responsáveis pelo ‘êxodo’ dos antigos habitantes daquela
rede.
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Outra jovem (TF3) disse:
Foi esquecido. Depois que as pessoas passaram a usar o
Facebook, o Orkut passou a ser considerado
ultrapassado. O Facebook é a rede social do momento.
Onde quem não participa é visto como excluído.
A ideia de evolução tecnológica e do descarte esteve presente no
tratamento do que chamamos de “morte do Orkut”. Os jovens precisam estar
onde todos estão para que se concretize a noção de tribo/geral/galera. Em 6 de
dezembro de 2012, segundo informação da revista Info43, o Google começou a
liberar a criação de comunidades no Google+. Segundo esta revista, este foi
um golpe fatal na rede social, já que não faria sentido manter o funcionamento
em paralelo do Google+ e do Orkut. No entanto, encontramos alunos que
declararam utilizar as comunidades do Orkut que ainda hoje estão em
funcionamento (essas comunidades se constituem em verdadeiros fóruns
temáticos de discussão), apesar da diminuição de usuários. A seguir
apresentamos as respostas que consideramos relevantes em relação ao Orkut.

Nós pensamos que Orkut é um Facebook primitivo, já
esteve na moda como o Facebook é hoje, todos tinham,
mas com a chegada do Facebook, as pessoas
começaram a sair do Orkut, pois estava ficando
abandonado. Em pouco tempo superou o Orkut e está
fazendo muito sucesso atualmente no mundo todo (TF4).

O Orkut foi esquecido a partir do momento que muitas
pessoas deixaram de usá-lo e quando o Facebook passou
a existir. O Facebook é uma versão totalmente melhorada
do Orkut, muito útil para grupos de estudos, se relacionar,
saber de novidades, tudo que acontece com as pessoas
(TF9).
Penso que o Orkut é uma ferramenta inutilizável e
ultrapassada, pois ninguém mais utiliza este meio de
interação. O Facebook é a rede mais utilizada do mundo,
temos todos os assuntos mais atuais e há uma interação
entre continentes. (TM1).

43

http://info.abril.com.br/noticias/blogs/nalinhadogoogle/orkut/tudo-pronto-para-a-morte-doorkut/ Acesso em 6 de outubro de 2013.
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O Orkut é uma rede social que foi moda e hoje não é mais
utilizada. Quem ainda usa é motivo de chacota (TM3).
O Orkut foi bom enquanto durou, até chegar o Facebook,
outro meio de se comunicar e onde tudo se conecta
(TM5).
Por muito tempo foi a rede social mais acessada e com
maior participação não só no Brasil mas também no
mundo, porém não atualizou-se como as outras e acabou
perdendo espaço (TM6).
O Orkut para mim é de grande utilidade como o “face”,
porém, em termos de desenvolvimento e eficácia, ele é
totalmente ultrapassado pelo rival. O Orkut tem um
grande costume de “bugar” e/ou ficar lento, o que
favorece a concorrência, além do fato de ser menos
seguro. O Facebook é mais simples de usar, é mais
seguro, interage com muitas outras páginas da internet, é
mais eficiente, mais moderno, etc. Na minha opinião, ele é
superior ao Orkut (TM11).
As falas são quase unânimes em relação à obsolescência do Orkut: os
mais radicais nem admitem que ele possa ser acessado, depreciando os que
ainda insistem em usá-lo; os moderados percebem esta rede como uma versão
preliminar do Facebook, cabendo ainda, quando se fizer necessário, uma
navegação neste espaço. Chamam atenção as falas de TM3, ao revelar que os
usuários do Orkut são hostilizados, e de TM11 quando registra que ainda utiliza
o Orkut apesar de reconhecer a superioridade do Facebook.
Não podemos esquecer que a sombra da transitoriedade pode ameaçar
a estabilidade do Facebook.

Em fevereiro de 2012, seu balanço anual 44

apontou os seguintes dados: mais de um bilhão de usuários (618 milhões
batendo ponto ao menos uma vez ao dia); 57% de aumento no número de
pessoas que acessam por aparelhos móveis; média de 350 milhões de fotos
postadas diariamente; mais de 50 milhões de páginas com pelo menos dez
curtidas. A reportagem alerta para discreto decréscimo da participação juvenil
no Facebook, o que pode sinalizar uma tendência preocupante para seus
organizadores. Afinal, foram os jovens que esvaziaram o e-mail, substituindo-o
44

Segundo
reportagem
de
Marcelo
Balbio
publicada
em
23/03/2013
http://oglobo.globo.com/tecnologia/depois-da-morte-do-orkut-facebook-seria-bola-da-vez7931683 Acesso em 7 de setembro de 2013.
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pelo MSN e decretaram o abandono do Orkut. Nesta direção, cabe o destaque
para o depoimento de TM6 quando fala dos deslizes que o Facebook pode
cometer e permanece crítico ao seu desempenho:
Nos últimos anos o Facebook tem sido a rede social que
mais cresce, porém vem sendo bastante criticada por
seus usuários devido a sua política de privacidade que
além de abusiva aparenta ser ilegal e incomoda, inclusive
a mim (TM6).

4.4 (N)ETNOGRAFIAS

Complementando a coleta de dados, realizamos (n)etnografias
nas redes sociais online, principalmente no Facebook, com vistas a identificar
os perfis dos jovens estudantes em suas interações, tendo sido privilegiados os
seguintes aspectos: religioso, político, interesses pessoais e significados
atribuídos às redes sociais online.
Durante a pesquisa, seguimos F11, F24 (alunas que responderam aos
questionários) e Cássia (aluna entrevistada),45 além de visitar regularmente os
perfis dos grêmios estudantis.

4.4.1 Os perfis do Facebook

Observamos mais detidamente três perfis. O primeiro, F11, está ativo
desde 2010, quando a estudante tinha 13 anos e possui 407 amigos, 10 em
comum com a pesquisadora. Suas postagens envolvem eventos de seu
cotidiano como festas, encontros e passeios com colegas. Há fotos que
registram momentos de descontração no colégio, aparentemente nos intervalos
das aulas. É evidente que compartilhar fotos de seus colegas de turma, no
ambiente escolar e em atividades externas (como uma foto de toda turma em
visita ao Museu Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro) é uma atividade
prazerosa. Constantemente faz saudações a suas amigas mais íntimas,

45

Como mencionado anteriormente, nas entrevistas optamos por dar nomes fictícios aos
jovens entrevistados.
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exaltando a permanência da amizade e agradecendo sua lealdade e
companheirismo.
A menina recebe postagens frequentes de seus pais, também habitantes
e participantes da rede de amigos de F11. Sua mãe sugere produtos de uso
pessoal como sapatos e roupas. O pai faz questionamentos sobre o uso
constante de artefatos tecnológicos na educação: postou uma imagem
provocativa e relativamente comum na rede, na qual há o comentário de que
antigamente se usava a cabeça e não tablets, notebooks ou computadores na
escola. A menina não responde os comentários dos pais no Facebook. Por
vezes “curte” as imagens e fotos postadas. O aniversário de 15 anos está
registrado com fotos e postagens de 106 amigos. Seu pai novamente observa
que faltam 3 anos para que ela possa namorar. Mas seu perfil já registra um
“relacionamento sério” com um estudante do mesmo colégio.

As postagens

deste pai parecem concretizar um suave e bem humorado controle da vida de
sua filha (ou de seus rastros no Facebook). Diferente de outros tempos, quando
os diários eram guardados em segredo, esse pai pode acessar os registros de
sua filha que parece concordar com este acompanhamento. Entretanto, o
Facebook possui filtros capazes de selecionar quem pode ou não ter acesso a
fotos, postagens ou informações do usuário do perfil sendo possível que F11
tenha conhecimento e domínio sobre o uso dessas ferramentas e as utilize para
determinar o que seus pais podem ver.
A menina comenta sobre a sociedade em geral. Para exemplificar,
encontramos a imagem postada por F11:
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Figura 7: imagem postada por F11
F11 compartilhou a foto de Karl Marx.
29 de Setembro

A imagem registra uma criança trabalhadora em indústria de tênis, numa
referência às práticas de exploração de trabalho infantil. Esta foto foi comentada
por outra jovem que fez uma provocação à F11, argumentando que era inútil
aquele protesto, pois o capitalismo era assim mesmo e sempre continuaria
desta forma. Ao mesmo tempo em que os jovens expõem, de um lado, reflexões
críticas, de outro, aparecem elementos do cotidiano como galerias de fotos,
adesões, ‘memes’ e conversas pueris sobre o final da novela. Forma-se, assim,
um caleidoscópio que envolve pensamento crítico, posturas características de
uma visão cidadã de mundo (campanhas sociais e político-partidárias) e um
sem fim de informações da crescente rede de amigos, marcadas pela
fragmentação e futilidade.
O segundo perfil observado foi o de F25. Com 653 amigos, sendo 14 em
comum com a pesquisadora que se tornou sua seguidora no Facebook. F25 foi
uma aluna que colaborou bastante na pesquisa, ajudando a recolher os termos
de consentimento livre e esclarecido, na fase inicial da pesquisa. Sua linha do
tempo alterna publicações de humor, como o site de entretenimento “A era dos
memes”, que possui mais de 200 mil curtidas, fotos da interação com os amigos
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na escola e fora dela, fotos da família e de passeios com colegas, além de
românticas postagens sobre relacionamentos.
F25 possui conta no Facebook desde 2008 e seu status de
relacionamento sério data de 2010. Há registros de pequenos intervalos em que
seu status se deslocou para solteira, mas o namoro se manteve até os dias
atuais. A estudante e a pesquisadora costumavam se comunicar pelo Facebook
via caixa de diálogo instantâneo e certa vez, a pesquisadora iniciou uma
conversa, e o namorado de F25 identificou-se, dando todas as informações. Ele
estava com a senha de F25 e compartilhava o perfil da namorada. Este fato
revela que as senhas de privacidade podem ser compartilhadas por namorados
e amigos (aqueles considerados leais).
São frequentes as postagens sobre a realidade social na linha de tempo
de F25. Para exemplificar, há uma imagem que aborda o socialismo: em texto
curto, questiona as pessoas que não apoiam este sistema político e social: digame mais sobre seu prazer sádico em ter o trabalho explorado e assistir a
desigualdade social de camarote. F25 tem 18 anos e cursava a terceira série em
2012. Estão registradas em sua linha do tempo as celebrações do último ano do
colégio. Foram festas à fantasia, churrascos, colação de grau e baile. Fez o
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e pela rede, declarou-se indignada
quanto ao sistema de correção das redações. Compartilhou e assinou a ação
judicial ENEM 2012. Em janeiro, sua mãe postou sua classificação para fazer o
curso de Pedagogia em uma instituição pública do Rio de Janeiro. Seu
namorado também a felicitou por conseguir a vaga. Mais tarde, a estudante
comunicou à pesquisadora sua decisão em trancar o curso de Pedagogia na
universidade pública e começar o curso de Direito em uma faculdade particular
mais próxima de sua residência.
F25 também compartilhou uma imagem bastante crítica de um tipo
social identificado como “machinho de classe média”. Em seu conteúdo está
presente uma fina insinuação de que esse tipo social ao isolar-se no
computador constrói uma percepção destorcida das outras pessoas/classes
sociais e das mulheres:
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Figura 8: Imagem postada por F25
F25 compartilhou a foto de Tiras inteligentes para uma sociedade alienada.

Cabe destacar a regularidade com que F25 muda sua foto de perfil e de
capa. Essas alterações aparecem, em média, quinzenalmente. Chamou nossa
atenção uma dessas capas que é a maior imagem que se coloca no alto do
perfil como um cabeçalho acima da foto que identifica o usuário. Essa imagem
trazia uma pergunta: entendeu a diferença? Abaixo dessa pergunta, havia uma
série de sete esqueletos humanos com as seguintes placas indicativas: (1)
branco, (2) negro, (3) gay, (4) hetero, (5) católico, (6) espírita e (7) judeu. A
defesa do antirracismo e da pluralidade religiosa é clara e estava levantada
como uma bandeira.
A mãe de F25 costuma enviar bênçãos à filha postando imagens de um
site católico, mas sua filha também posta mensagens espíritas. Sua mãe faz
frequentes postagens elogiosas e de incentivo. F25 corresponde às gentilezas
da mãe, publicando que ela é a melhor mãe do mundo.
O terceiro perfil que escolhemos para descrever foi o de Cássia (nome
fictício), aluna entrevistada e que adicionou a pesquisadora aos seus amigos,
tendo ciência que seu perfil seria observado. Esta jovem utiliza sua página para
registrar seu cotidiano e eventos do qual participa, aproveitando-se de
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ferramentas disponibilizadas pelo Facebook. Assim no dia da votação para a
prefeitura do Rio de Janeiro, escreveu:

Votei pela primeira vez! 7/10/2012
Outubro

Vinte e duas pessoas além da pesquisadora curtiram este status, abaixo
transcrevemos comentários de uma amiga e seu diálogo com Cássia:

emossaum :') pena que foi do jeito q foi, né? rs
7 de Outubro às 22:28 · Curtir

Como assim??
7 de Outubro às 22:29 · Curtir

Reeleição do Paespalho..
7 de Outubro às 22:31 · Curtir

Ah,acontece... hahaha mas mesmo assim foi emocionante :') e me trouxe bons
momentos de reflexão,principalmente depois da reeleiçao do paespalho! ahahah
7 de Outubro às 22:32 · Curtir · 3

Na sua segunda vai ser o Freixo (yn)
7 de Outubro às 22:53 · Curtir · 1

Vai sim! tenho fé! eheheh
7 de Outubro às 22:53 · Curtir · 1

Marcelo Freixo era o candidato de Cássia, de sua interlocutora e da
maioria dos jovens observados. O candidato vencedor e atual prefeito foi
tratado com deboche nos comentários, que se mostraram, em sua maioria,
esperançosos por mudanças em futuras eleições.
Uma característica interessante desse perfil é o registro quase mensal
de livros lidos. Cássia está ligada pelo Facebook a outra rede social online
(Skoob) que mobiliza os usuários com a pergunta: o que você anda lendo?
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Assim, Cássia declarou ter lido Dom Casmurro de Machado de Assis, Daemon
de Daniel Suarez e Retalhos de Craig Thompson. Declarou também ter
realizado teste profissional no guia do estudante e que o resultado sugeriu as
carreiras de administração, direito e ciência da computação – o que a deixou
surpresa.
Seu perfil é extremamente musical. Diariamente a estudante posta
músicas de diversos estilos, mas, o seu predileto é rock pesado. São inúmeras
as fotos postadas; predominantemente as de rosto, mas há também as que
registram momentos em grupo de amigos na escola, em lanchonetes e
shoppings.

4.4.2 Os perfis dos grêmios estudantis
Encontramos perfis regularmente atualizados dos grêmios de seis campi
do Instituto Federal estudado. Todas têm como foco promover encontros e a
sociabilidade mantendo os participantes informados sobre os principais fatos da
escola. A página do Grêmio escolar nº1(Campus Humaitá II) possui 2652
amigos46. Em sua linha do tempo, consta a data da criação da entidade – 28 de
março de 1968, data histórica da criação da representação estudantil dessa
secular instituição de ensino. As lutas sociais que podem ser observadas nesta
linha do tempo, referem-se ao passe livre dos estudantes em transportes
coletivos do Rio de Janeiro e movimentos de organização estudantil do contexto
interno da escola. Há o registro do movimento “Sauna de aula não!” que no
verão de 2011 mobilizou os alunos dos diversos campi para equipar suas salas
de aula com aparelhos de ar condicionado para melhor enfrentar as altas
temperaturas de fevereiro e março no Rio de Janeiro. São duzentas fotos em
que alunos, apoiados pelos servidores organizados e representados pelo
sindicato da categoria conseguem uma grande mobilização. Encontramos
transcrições de falas de líderes como Martin Luther king postadas por
participantes e que conclamam a resistência e a luta por direitos. Há referências
frequentes ao orgulho de pertencer ao Colégio.
Na linha de tempo do Grêmio estudantil que chamaremos nº 2 (Campus
Niteroi), com 1177 amigos, destacamos a convocação para a participação de
46

Os números referem-se a visitas à página em 23 de outubro de 2012.
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um boicote à cantina do colégio em função dos altos preços praticados. A
solicitação é para que os participantes comentassem a foto da tabela de preços,
no

entanto

verificamos que

não

há comentários registrados,

apenas

compartilhamentos e opção ‘curtir’. A foto do perfil é bastante sugestiva e
consiste em uma frase com letras maiúsculas e em tom vermelho que diz: “Você
é o Grêmio!”.
O perfil do Grêmio nº 3 (Campus São Cristóvão), que possui 3161
amigos, relata vários campeonatos de diferentes modalidades esportivas, com
intenções informativas e de evocação para participação, além de acompanhar o
movimento e a agenda de lutas estudantis. As páginas criadas pelos grêmios
garantem mais um canal de conexão com os estudantes expandindo os
contatos presenciais.
O perfil do Grêmio nº 4 (Campus Centro) tem 600 amigos e como o
Grêmio nº 5 (Campus Tijuca II) que tem 1533 amigos, possui uma arquitetura
que prioriza a circulação de informações sobre a rotina escolar.
Na linha do tempo desses grêmios encontramos a convocação para que
os alunos e alunas que fariam 16 anos em 2012 providenciassem os seus títulos
de eleitor.
O perfil do Grêmio nº 6 (Campus Engenho Novo II) e nº 7 têm estrutura
de comunidade no Facebook.

O do Engenho Novo II possui a seguinte

descrição: “página para quem quiser tirar dúvidas, fazer sugestões e ficar
informado sobre o que acontece em nosso colégio”.
O número de professores que habitam essas páginas com perfis próprios
é grande; muitos participam debatendo temas contemporâneos como eleições,
democracia e gestão escolar.

Entidades representativas de pais também

costumam postar. Os alunos convidam os professores e pares para eventos
mobilizadores, expandindo o tempo-espaço de aprendizagem e convivência.
Após essa descrição do panorama das páginas dos grêmios da escola,
cabe a descrição mais cuidadosa da página do Campus Humaitá II. Durante a
longa greve de 2012, os estudantes se mantiveram firmes no apoio à luta dos
professores, que entendiam como luta maior – pela educação. Eles chegaram a
realizar uma assembleia geral de estudantes, no Teatro Mario Lago em São
Cristóvão, que deflagrou uma greve de estudantes em favor da causa. Os
estudantes permaneceram mobilizados em torno de bandeiras como a do passe
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livre. Os estudantes organizaram uma mobilização no dia 12 de junho de 2012
que chamaram de Por amor à educação, numa referência à comemoração do
dia dos namorados.

Figura 9: Manifestação dos estudantes na Rua Humaitá

Toda essa movimentação acabou por provocar alguns desdobramentos
como o descrito a seguir em postagem na página do Grêmio:
Grêmio Cpii Humaitá compartilhou o álbum de Grêmio
Cpii Humaitá.
6 de julho de 2012 próximo a Rio de Janeiro
ATENÇÃO, hoje, dia 6/07, após uma assembleia
tumultuada, tiramos uma posição quanto a questão das
bandeiras nos atos. Por 60 a 58 ficou decidido que os
alunos do Pedro II não iriam ser caracterizados como
massa de manobra ou permitir que entidades falem por
nós/nos representem!Por conseguinte mantivemos a
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posição desfavorável às bandeiras de entidades/partidos
incorporarem nosso bloco na passeata.(qualquer
estudante tem direito de se filiar a qualquer partido ou
entidade, apenas as bandeiras das mesmas não nos
representam,ate então.) Após a assembleia nos dirigimos
ate o hospital Miguel Couto aonde estava sendo
inaugurada a nova ala do mesmo. A Dilma já havia ido
embora, então nos dirigimos em passeata até a sede
administrativa da rede globo, na rua jardim botânico.
Chegando lá construímos um cordão de isolamento em
volta de uma das entradas da emissora. Até então o clima
era pacifico, ate que um funcionário começou a empurrar
os estudantes e agredir outro. A confusão começou e
infelizmente um segurança foi agredido, pedimos
desculpas ao segurança, pois nossa luta não e contra ele,
e sim contra a mídia tradicional, que ignora nossa greve e
nos deixa exasperados! VAMOS LUTAR, AGORA E A
HORA DE AÇÃO CONCRETA, FIQUEM LIGADOS NO
CALENDARIO DE ATIVIDADES E INTERVENÇOES QUE
SERA POSTADO NO GREMIO!
ATO NA GLOBO! (60 fotos)

Em 2 de agosto, houve a ocupação do espaço da diretoria geral pelos
alunos apoiados pelo sindicato dos servidores. O acompanhamento desta ação
foi feito a partir do Facebook com as imagens postadas em tempo real as quais
ainda podem ser (re)visitadas.
Grêmio Cpii Humaitá
2 de agosto de 2012
DG OCUPADA! E O MEC DIZ QUE SÓ NEGOCIA SE
DESOCUPAR... A GENTE NÃO VAI SAIR, VEM
OCUPAR COM A GENTE!! DAQUI A POUCO TEM
DEBATE SOBRE EDUCAÇÃO COM TODO MUNDO
DEBATENDO!! DEPOIS TEM RODA DE CULTURA!!
VEEM! #OCUPADG
Curtir · · Compartilhar

A ocupação da Diretoria Geral durou 30 horas e teve a participação
efetiva de alunos de vários campi. Houve um pernoite, no qual alguns
professores ligados ao SINDSCOPE, sindicato da categoria, estiveram
presentes e a desocupação foi negociada com base em uma pauta de
reivindicações.
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Para finalizar o presente capítulo cabe registrar que nele buscamos
estabelecer nexos entre os fatos, falas e ações dos jovens estudantes para
compreender, de forma mais abrangente, os significados construídos acerca
das redes sociais em suas vidas. Os dados coletados nos diversos
instrumentos de pesquisa ‘dialogavam’ entre si, na medida em que novas
interrogações foram lançadas pelos próprios estudantes ou pela pesquisadora
e rediscutidos no blog.
Ao articularmos os resultados obtidos através dos instrumentos de
pesquisa utilizados, concretizamos uma triangulação das informações e, deste
modo, foi possível perceber com maior nitidez as categorias de análise
anteriormente explicitadas.
Cabe por último destacar o aspecto fundamental que encontramos a
partir de cada procedimento metodológico utilizado. Na netnografia ficou
ressaltada a apropriação crítica da sociedade de consumo, da organização
produtivista capitalista e da vivência cidadã, esta expressa nas convocações
para atos públicos e mobilizações. Nos questionários ficou flagrante o prazer de
interagir, de responder às questões demonstrando interesse. As respostas em
muitas situações foram para além do que estava em discussão, deixando
aparecer, de forma natural, intimidades. No blog sobressaiu a capacidade
desses

jovens

de

manter

o

foco

da

discussão,

sempre

considerando/respeitando a opinião alheia, apontando perspectivas positivas e
negativas. As entrevistas fazem um contraponto, deixando aparecer o lado
jovem afinado com a sociedade do espetáculo, onde aparecer, colecionar
amigos e vigiar o outro assumem um colorido especial.
Esses aspectos nos evidenciaram que os jovens de nossa pesquisa são
capazes de mediar os estímulos que recebem da sociedade midiatizada,
refletindo e assumindo posições arrojadas. Diante desses sujeitos é de se
esperar que a escola reveja suas práticas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

[...] se a utopia do conhecimento existe, se é
legítima, isto não nos deve fazer esquecer que ela
colide, em sua pretensão de a tudo exaurir, com a
dura realidade de um mundo social complexo, que
parece sempre em fuga para adiante quando
pensamos tê-lo apreendido de uma vez por todas
(Maffesoli, 2010b, p.68).

A epígrafe acima nos alerta sobre a complexidade do conjunto de
questões que nossa tese aborda. Se a realidade está sempre em fuga, cabe
compreender que tal fuga na contemporaneidade se realiza velozmente,
seguindo o ritmo da cibercultura. Em nossa hipótese norteadora da
investigação, situamos que a comunicação estabelecida pelos jovens nas redes
sociais online acaba por construir uma cultura relativamente autônoma que
interfere na escola, gerando novas percepções a respeito dos professores, das
práticas docentes e da escola como espaço organizador do conhecimento. No
encontro com as narrativas desses jovens e em diversos momentos desse
estudo, percebemos a construção social de culturas mediadoras na educação
escolar. Uma construção tecida com alguma autonomia/liberdade de expressão
pelos estudantes no uso das redes sociais online e que afeta o cotidiano off-line.
As redes sociais online, especialmente o Facebook, estão presentes no
cotidiano dos alunos e são utilizadas para tecer uma rede de contatos cada vez
mais intensa. Em uma das salas de aula o ícone da ferramenta ‘curtir’ do
Facebook está situado no centro do quadro de giz, o que consideramos bem
significativo para evidenciar o imbricamento das redes online e presenciais
(Figura 10). Ele se apresenta como atestado simbólico dessa relação. O digital
pode impactar a sociabilidade na escola e a escola pode atribuir novos
significados ao Facebook, mas cada um deles mantém seu caráter específico e
distinto.
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Figura 10 - Quadro de uma das salas observadas

A imagem capturada na Figura 10 representa esse imbricamento.

A

escola de ensino médio, que acolhe jovens conectados, é chamada a participar
da comunicação geral instantânea característica das redes online. É muito
provável que essas redes tenham potencial para ‘atualizar’ a escola, tentando
fazer com que ela não perca o ritmo contemporâneo da circulação de produtos,
imagens e informações e possa investir e conduzir processos de construção do
conhecimento. Nas palavras de Marc Augé (2010, p.22-23):
no mundo “sobremoderno”, submisso à tríplice aceleração
dos conhecimentos, das tecnologias e do mercado, é a
cada dia maior a distância entre a representação de uma
globalidade sem fronteiras que permitiria aos bens, aos
homens, às imagens e às mensagens circularem sem
limitação, e a realidade de um planeta dividido,
fragmentado, no qual as divisões renegadas pela
ideologia do sistema encontram-se no próprio coração
desse sistema. Assim, poderíamos opor a imagem da
cidade mundo, esta “metacidade virtual”, segundo a
expressão de Paul Virilio, constituída pelas vias de
circulação e pelos meios de comunicação que encerram o
planeta em suas redes e difundem a imagem de um
mundo cada dia mais homogêneo, às duras realidades da
cidade mundo onde se reencontram e, eventualmente,
afrontam-se as diferenças e as desigualdades.
Na análise dos dados da pesquisa identificamos os valores marcados
por Marc Augé como a ideologia do sistema da globalização: uma ideologia da
aparência, da evidência e do presente. Então, quando pensamos na dimensão
simbólica e lúdica da cibercultura e sua relação com o jovem que cursa o
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Ensino Médio vamos encontrar o jogo, a brincadeira e a diversão. Nas palavras
de Maffesoli (2010a, p.21): “há frivolidade no ar. Mas corre o risco de ser frívolo
aquele que não se interessa por ela. Porque é frequente nas histórias humanas
que a superfície das coisas torne-se primordial”. O compartilhamento das
paixões e emoções coletivas constitui a vida social, envolvendo todas as
instituições com uma estética presenteísta e relacional. Argumenta ainda
Maffesoli (idem, p.27) que “é preciso levar a sério o cimento da socialidade que
é a orgia”. A atmosfera lúdica estabelece uma nova ordem comunicativa que
impera no mundo das redes sociais online e expressa a sociedade
contemporânea, criando novas formas de ser e construir vínculos sociais.
Cada vez mais há convergência das tecnologias de informação e
comunicação com as cidades, com as relações sociais, políticas e econômicas.
Essa nova ordem comunicativa é híbrida, por consagrar a juventude como valor
e integrar consumo e produção. Ao pesquisar culturas online buscamos
perceber o imbricamento entre o local e a mobilidade/onipresença de
relacionamentos digitais em todas as dimensões da vida do jovem estudante. A
comunicação é um direito humano básico e na sociedade contemporânea se
amplia com as TIC que potencializam a interatividade em rede, a liberdade de
expressão e os tipos de prática política. Entretanto, alerta Sassen (2010, p.
174), “o espaço digital emergiu não apenas como meio de comunicação, mas
também como um novo teatro para a acumulação de capital e as operações do
capital global”. Esse espaço digital poderá concretizar seu potencial político ao
ser habitado por culturas cada vez mais diversas e participativas.
O mundo conectado, conexionista (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009); a
cultura-mundo (LIPOVETSKY; SERROY,

2011); a cultura da internet

(CASTELLS, 2003) ou a cibercultura (LÉVY, 2008) são conceitos formulados
no intuito de caracterizar o fenômeno de alcance global que envolve múltiplas
percepções de poder no capitalismo tardio, acelerado pela computação ubíqua
e móvel das mídias locativas. Percebemos que as ambivalências do campo
teórico da cibercultura se refletem nas proposições e sentimentos dos jovens
investigados. Na Figura 11, bilhetes de amor pregados no mural contrastam
com a conectividade digital, compondo a atmosfera lúdica ditada pelos jovens
estudantes.
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Figura 11 - Mural lateral de uma das salas observadas

O problema central da nossa tese – a relação de estudantes do Ensino
Médio com as redes sociais online e a formação de culturas mediadoras - está
contextualizado nesta sociedade globalizada do começo do século XXI. Como
diz Primo (2013,p.16): “a cibercultura de fato transformou substancialmente a
vida em todos os seus aspectos e já não se pode pensá-la distante das
mediações digitais”. A escola, a exemplo de todas as dimensões da vida social,
não está isenta das implicações do imaginário da cibercultura.
Cabe, no entanto, destacar que logo no início de nossa pesquisa nos
deparamos com a descoberta de uma polêmica em torno do termo cibercultura
e do cenário teórico que apresenta posições maniqueístas sobre as “malhas
complexas da revolução digital” (SANTAELLA, 2013), as quais se mostram
insuficientes para compreender o processo de midiatização contemporâneo e
os caminhos educacionais voltados para o público jovem neste contexto.
A dinâmica de imbricação entre o digital e o social é constituída por
articulações entre os espaços digitais e os atores que habitam esses mesmos
espaços; envolve práticas, valores e ordens institucionais, formando culturas
mediadoras (SASSEN, 2010). A noção de cultura mediadora ultrapassa a
simples competência técnica do uso, desnaturalizando a tecnologia e
problematizando as apropriações de seus praticantes.

188

A partir da mediação digital e da convergência de várias linguagens, os
jovens vivenciam a interatividade, a colaboração, a mobilidade, a autoria e a
hipertextualidade.

Essas

vivências

estão

provocando

novas

relações

curriculares, atualizando e interrogando as teorias da cibercultura. Ao interagir
no blog http://www.pesquisandoculturasonline.blogspot.com.br/ os estudantes
não

separavam

autoria,

publicação

e

comunicação.

Seus

textos,

disponibilizados diretamente na internet, revelam reflexão e manejo do blog
enquanto dispositivo de publicação e autoria. As postagens dialogaram entre si
e houve prazer em participar. O digital constituiu a infraestrutura que
possibilitou a criação de redes de leitura, autoria e publicação. Foi para a
pesquisadora, um momento de aventura e surpresa, mas também de tensão,
pois houve espaços silenciosos e o blog demorou a crescer até empolgar e
virar “avalanche”, impondo outro olhar às questões e trazendo novas
indagações. Nesta direção, concordamos com Fragoso; Recuero e Amaral
(2012, p.17):
a internet pode ser tanto objeto de pesquisa (aquilo que se
estuda), quanto local de pesquisa (ambiente onde a pesquisa é
realizada) e, ainda, instrumento de pesquisa (por exemplo,
ferramenta para coleta de dados sobre um dado tema ou
assunto).

Por mais que soubéssemos que não existem fórmulas prontas para fazer
pesquisa, e tomássemos o estudo do/no ambiente online como um desafio, a
descoberta de cada post e interação no blog foi uma experiência estimulante e
surpreendente. Vivenciávamos a dinâmica interativa enquanto pesquisávamos
e ali mesmo se iniciavam as netnografias, que somadas aos questionários e
entrevistas formaram os caminhos para respondermos às questões de estudo,
retomadas a seguir.
Nossa primeira questão indagou como os estudos acadêmicos desses
jovens se nutrem de informações coletadas na internet e de sua participação
em redes sociais online.
Desde a segunda metade do século XX, assistimos à introdução
preponderante das imagens e da geração eletrônica de informação, instituindo
na vida social simultaneidade, instantaneidade e globalidade além da criação
de um clima de natureza tecnocientífica. Nesta direção, cabe retomar Sodré
(2012) que nos fala da potencialidade das tecnologias eletrônicas que ampliam
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de modo exponencial a ubiquidade dos sujeitos sociais inseridos na realidade
simultânea e global. Esta configuração se expressou nitidamente no campo
estudado.
Na contramão dessa realidade ubíqua vivenciada pelos jovens,
encontramos a escola equiparada a uma prisão onde o professor controla e
disciplina o estudante (modelo panóptico). Hoje, as tecnologias de informação
e comunicação e as redefinições das concepções de tempo e espaço fazem
com que as oportunidades de aprendizagem possam estar em qualquer lugar,
implicando em uma mudança do status do professor. Os estudantes
reconheceram que a informação está em toda parte. A fala do jovem TV, no
blog, é elucidativa:
Acho que a internet facilita muito o estudo dos alunos,
desde que eles saibam focar no mesmo. A grande rede
está repleta de artigos, textos, livros, vídeos didáticos que
podem ajudar e muito na compreensão da matéria
ensinada nas escolas. Se a pessoa não gosta de estudar
lendo aqueles textos sérios de livros, existem contos,
vídeos, músicas e muitos outros modos alternativos de
aprendizado pela internet, que sempre ajudam, pois
estudar a mesma coisa de diversos meios e pontos de
vista facilita muito o aprendizado. Porém, eu sou um
exemplo de aluno que não consegue se focar em estudos
online. Redes sociais principalmente, me atrapalham
muito, sempre tiram meu foco, sempre dou uma
entradinha ali, por 10 segundos pra ver algo e saio. 2
minutos depois eu entro novamente, falo com alguém, e
uma, duas horas se passam. Sendo assim concluo que a
internet é um ótimo local para estudo, desde que você
esteja decidido a fazer apenas isso, caso contrário não
será produtivo.
.

Ele afirma que a internet está repleta de artigos, textos e vídeos
didáticos e ainda “muitos modos alternativos de aprendizado”. Então o acesso
a todo tipo de informação não se constitui em problema. A questão pedagógica
que se coloca é que informação não é exatamente educação. Cabe à escola
mobilizar as capacidades dos alunos no sentido do envolvimento na discussão
de situações de vida. Cultura geral, aspectos da cidade, do país e do mundo
precisam ser abordados sob o ponto de vista ético e moral. Se a internet é
percebida como capaz de conceder a totalidade de informações disponíveis, o
professor tem que ensinar ao jovem como selecionar esses conteúdos e
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produzir sentidos com o conjunto de informações. E aqui vale a pena retomar
Lipovetsky e Serroy (2011) quando afirmam que os professores, na civilização
da tela, deveriam confiar aos próprios alunos a tarefa de transformar em
imagem a formação que recebem, sensibilizando-os e favorecendo sua
participação ativa.
O caminho é o diálogo e o reconhecimento mútuo da importância das
trocas entre gerações diferentes e a lembrança de que toda cultura implica em
herança e tradição. A formação de jovens no século XXI precisa sensibilizar
para a compreensão da diversidade cultural, para as diferenças de classe, de
cor, de etnias, de gênero, de orientação sexual e de linguagens que se
apresentam nas relações interpessoais, forjando uma ética voltada para a
alteridade.
Ao refletirem sobre o estudo com base na internet e nas redes sociais
online, os estudantes expressaram suas percepções: mais rápido que
biblioteca, Ctrl+C+Ctrl+V, saber procurar, dependência necessária, vício, copiar
e colar, distração, rapidez e muito conteúdo. No contexto da cibercultura,
encontram na tela o que precisam para cumprir rapidamente suas tarefas
escolares, mas sentem a necessidade de filtrar e (re)elaborar as informações e
driblar o risco do vício e da distração.
Para eles, pesquisar na internet já se constituiu em método de pesquisa
e estudo. As informações coletadas nas redes os ajudam a construir sínteses
das aulas e dos conteúdos perdidos ou considerados cansativos. Os jovens
reconhecem que há riscos na má utilização da internet nos estudos, mas
apesar disso afirmam que é inconcebível estudar sem esta tecnologia, onde
encontram tudo, até mesmo professores online.
As políticas públicas da juventude apontam para a necessidade de
práticas escolares que integrem atividades de estudo com as novas tecnologias
de informação e comunicação. Assim, os professores precisam estar
preparados para formular propostas que aproveitem a potência comunicativa
das redes sociais online e incentivem a apropriação crítica das mídias digitais.
O ciberespaço e seus múltiplos ambientes lúdicos possibilitam oportunidades
de experiências significativas com pessoas, imagens e informações capazes de
gerar situações de aprendizagem. Os jovens estudantes, geralmente de forma
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intuitiva e esporadicamente sob a orientação de professores, perceberam a
potencialidade das redes sociais online no cotidiano escolar. Formaram grupos
no Facebook, onde trocam informações e esperam que seus professores
reconheçam a validade do que vivenciam nas redes.
Santaella (2013) afirma ser fundamental que as pessoas desenvolvam
habilidades de organizar seus objetos digitais e de gerenciar suas identidades,
na medida em que todos os praticantes da cultura digital podem expressar
suas ideias pelo exercício da liberação da palavra e definir o uso que fazem
das interfaces digitais. A produção e publicação de conteúdos estão abertas a
todos e a rede, formada por interesses compartilhados, será tecida com laços
fracos ou fortes. Defendemos a orientação dos estudantes pelos professores
no sentido de um uso da internet e das redes sociais online com autonomia
comunicacional (NICOLAU, 2011). Essa atitude se constrói na escola a partir
do estabelecimento de valores como colaboração e pluralidade. Por exemplo,
os professores precisam esclarecer seus alunos quanto aos procedimentos
adequados aos trabalhos acadêmicos. Se educar é comunicar, habitar o
ciberespaço implica em crítica consistente embasada em conhecimentos
substantivos; só assim é possível a formação reflexiva de jovens conectados.
Para os jovens estudantes, as relações se iniciam presencialmente na
escola e intensificam-se no online. Sentem-se particularmente envolvidos com
professores que adotam a linguagem digital, seja para tratar de assuntos
acadêmicos ou da convivência intersubjetiva. Afinal, no ciberespaço se fala de
todas as sensações: afetivas, políticas e aquelas coisas simples do cotidiano.
Por isso, queixam-se de professores que rejeitam o uso das tecnologias e
consequentemente não oferecem orientações previamente planejadas para as
pesquisas online. Esta queixa demanda aos professores em atividade neste
século XXI, comprometidos com a qualidade da educação, o exercício de uma
cultura participativa, integrada criticamente ao cenário digital.
A rede de relações sociais, que pode ser acessada em tempos /espaços
plurais e abertos - a computação social da web 2.0 - cria amplas possibilidades
de escrita coletiva, de aprendizagem e de colaboração (LEMOS e LÉVY, 2010).
Isto ficou evidente em nosso contato com os estudantes, ao identificarmos a
prática generalizada da criação de grupos fechados por turma no Facebook. O
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registro feito por um jovem sobre a iniciativa de uma professora que integrou
todas as turmas de uma série foi sugestivo do alcance positivo dessa
estratégia.
No imaginário da cibercultura, mesclado da dimensão do risco, circula a
ideia da incredibilidade das fontes. Os estudantes rotularam alguns sites como
escolares porque resolvem de forma rápida e pragmática suas dúvidas
imediatas. No universo de informações apressadas e superficiais, o risco é
permanecer na superfície sem fazer o devido aprofundamento da experiência
para construir o conhecimento. Mais uma vez sobressai a necessidade da
redefinição do papel do professor que precisa guiar o jovem na exploração das
potencialidades do ciberespaço.

Nossa segunda questão se voltou para a potencialização das relações
socioafetivas por meio da internet e das redes sociais online:

As jovens entrevistadas fazem suas escolhas e contatos interpessoais,
amorosos ou não, a partir da avaliação dos perfis no Facebook. Utilizam-se do
cenário da web 2.0 para selecionar as pessoas que gostariam de conhecer e
praticam uma sociabilidade marcada pelas ‘vitrines’ da cultura digital que, como
alerta Sibília (2008), está ancorada no mercado, instituição onipresente na
contemporaneidade, especialmente na comunicação mediada por computador.
As TIC se identificam com o atual projeto do capitalismo e, neste sentido,
precisam moldar os sujeitos de modo que estes passem, na condição de
consumidores, a alimentar as estruturas do mercado. Assim, intensificam-se os
mecanismos de adaptação das redes de relacionamento via web.
Os que praticam essa cultura de compartilhamento e visibilidade são
consumidores aptos a fazer uma exposição e construção de si criando
diferentes expressões de suas subjetividades. As personalidades alterdirigidas
(SIBÍLIA, 2008) são reciprocamente alimentadas por múltiplas assistências que
a visibilidade nas redes proporciona. Mesmo reconhecendo que a navegação no
ciberespaço pode acarretar a perda do tempo necessário para os estudos, as
estudantes consideram que participar de redes sociais online é essencial para
‘ser’, ‘acontecer’ e ‘causar’ com eficácia.

Contudo, as jovens entrevistadas

reconhecem que a internet e as redes sociais online podem promover tanto a
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alienação quanto o exercício consciente da cidadania; mas por estarem, cada
vez mais cedo, usando as redes, há uma predominância de futilidades no
conteúdo, fato aceitável na medida em que serve para divertir.
Nas estratégias de vida dessas jovens encontramos os princípios da
cibercultura definidos por Lemos e Lévy (2010), tais como “liberação da
palavra”, “conexão” e “reconfiguração”. Na produção de imagens de si, forjam
suas personalidades que deverão ser vistas por todos como um espetáculo da
intimidade. Quando a jovem Isa afirmou em entrevista: a internet é um grande
bar! esta fala denota que descontração e diversão marcam o ciberespaço para
os jovens. A maioria dos depoimentos revelou a preferência pela separação
entre espaços-tempos de navegação livre e de estudos. Porém, o termo
pesquisa aparece em relatos de atividades de lazer, expressando o caráter
lúdico da ocupação nas redes e revelando que estudar na internet é prazeroso e
leve; mas reconhecem que somente será eficaz se a distração for controlada.
O que para muitos teóricos do tempo presente, pais e educadores é
considerado superexposição, para os jovens é sociabilidade e modo de escapar
da solidão. Estranham quando chamamos suas vivências de cultura digital. A
habitação nas redes está naturalizada.
Muitos jovens foram enfáticos em negar a substituição simples do lazer
presencial pelo online. Os meninos alegaram que esportes e atividades ao ar
livre, como o futebol, são insubstituíveis e afirmaram também que vários
contatos face a face são combinados via redes sociais online. A maioria dos
estudantes afirmou que não dispensam o encontro presencial com amigos. As
narrativas compõem um cenário de possibilidades de uso social do ciberespaço
a partir da configuração da web 2.0. Os relacionamentos circulam no mercado
de contatos, entre “unfollows” e “curtidas”, que definem maior ou menor
popularidade.
Os estudantes diferenciam os laços sociais desenvolvidos online
daqueles que surgem off-line. Mas essa diferença apontada não é medida em
grau. Mesmo que para F13 a amizade mediada por computador seja
denominada “amizade simbólica”, ela pode ser tão ou mais intensa que as
vivenciadas presencialmente.
Se por um lado o ambiente das redes sociais é visualizado como sendo
de ‘risco controlado’, por outro, povoar este ambiente com pessoas conhecidas
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que tenham interesses próximos, parece uma estratégia para torná-lo mais
seguro. O risco envolve um cálculo que sustenta a arquitetura das relações
sociais juvenis. Para alicerçar essas relações é necessário administrar
possíveis boatos, difamações, cyberbullying, fotos consideradas polêmicas ou
declarações “impróprias” e “inadequadas” que afetam a popularidade dos
perfis, ressaltando a socialidade não institucional e tribal.
A consideração de M2 sobre a participação em redes sociais online:
aumenta a essência, diminui a aproximação, nos leva a pensar que os
relacionamentos pelas redes afetam a maneira como os jovens sentem e
comunicam suas emoções. Não nos parece que a subjetividade declarada e
espetacularizada possa substituir os relacionamentos face a face. Contudo, o
que M2 considera essência baseia-se na exterioridade e está desvinculado das
instituições tradicionais, ancorando-se em percursos instáveis e modificáveis.
A ampliação da visibilidade e do número de amigos é um fato da
realidade dos praticantes que vivenciam relacionamentos digitais de forma
natural, afinal fazem parte da geração digital (TAPSCOTT, 2010). Entretanto,
obter vantagens sociais por ter muitas adesões a um evento criado, ou ter o
perfil valorizado para a promoção de produtos pelo número elevado de amigos
é algo passível de questionamento e que se aproxima da denominada
“burocratização da amizade” (KEEN, 2012, p.72).
Identificamos os praticantes investigados como parte da geração
digital/nativos digitais (TAPSCOTT, 2010; PRENSKY, 2001), entretanto há
vozes no espaço acadêmico (CASTRO, 2012) que acusam essa classificação
de mitológica por atribuir status científico a uma concepção de senso comum
que percebe esses jovens com habilidades inatas para o uso das tecnologias
digitais. Acreditamos que mais importante do que simplesmente contrastar
autores, cabe problematizar e pensar sobre os problemas.

Em nossa

etnografia, pudemos perceber que os jovens estudados entram em contato
com a tecnologia por meio de imersão quase que espontânea na família, na
escola e na cidade e naturalizam essa relação. Mas a informalidade e
simplicidade com que muitos deles manuseiam artefatos tecnológicos não
isentam os professores do planejamento de estratégias pedagógicas que os
auxiliem a fazer uma leitura crítica da/na cibercultura.
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A terceira questão se dirigiu para as diferenças por gênero em relação à
apropriação de informação na internet e à participação em redes sociais.

As postagens no blog sobre as possíveis diferenças de gênero na
habitação nas redes sociais online foram muito instigantes. Muitas traziam a
marca da cultura-mundo (LIPOVETSKY; SERROY, 2011), ao pregar seus
princípios organizadores de fundo tais como: o mercado, o consumismo e o
individualismo. Traziam também, ao negar a diferenciação dos usos por
gênero, a questão dos direitos humanos no que tange à igualdade entre os
sexos. Com o argumento de que a internet é única, defendem que as
diferenças de usos decorrem de características pessoais, interesses, grupos de
pertencimento e faixa etária. A globalização foi apontada como causadora da
padronização de comportamentos e as redes situadas como territórios de
liberdade.
As falas dos meninos e meninas no blog desenham uma tendência à
uniformização de percepções e também ao desejo da igualdade entre os
sexos. Entretanto, a jovem TG relata que em sua observação em lan houses
percebe diferenças entre os gêneros, apesar de afirmar que a circulação nas
redes é imperativa a ambos os sexos por força das informações que são
depositadas pelos grupos do colégio.
Nos depoimentos encontramos uma fala que apesar de reconhecer
diferenças entre os sexos no uso da internet atribui uma afinidade comum aos
dois gêneros fundada no conceito de adolescência. A internet seria um bom
refúgio para o jovem adolescente, pois as interações nas redes, o exercício da
identidade e

socialização

teriam efeitos terapêuticos nessa

fase do

desenvolvimento.
Lipovetsky e Serroy (2011) identificam a época do hiperindividualismo
como a escolha livre e descomprometida dos indivíduos que circulam nas
redes online. A busca não seria por associação comunitária, apenas uma
escolha livre, subjetiva e emocional. Mas o estudante DB ancora essas
escolhas ao capital cultural de cada indivíduo, independente do gênero, são as
motivações culturais, no sentido da capacidade intelectual, que provocam as
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escolhas dos indivíduos e moldam sua participação nas redes. O mercado
tenta tirar partido da segmentação do consumo, mas a ideia da internet como
território de livre expressão, avança no sentido do ideal de uniformização entre
os sexos, na visão de grande parte dos estudantes.
Os elementos que aparecem como distinção entre os interesses de
meninos e meninas são os que tradicionalmente separam as condições
feminina e masculina. Futebol, vulgaridades ou simplesmente ‘coisas ridículas’
são apontados como traços masculinos. Chama atenção o depoimento de F38
quando afirma perceber entre meninas a expressão de sentimentos,
demonstrando já ter interiorizado a visão de mundo na qual o romantismo está
associado ao universo feminino e apartado de uma abordagem mais objetiva
da realidade, geralmente relacionada ao universo masculino. Houve relatos
também, como o do jovem P, que identificava alguns jogos de caça, luta ou
força como dirigidos ao mercado consumidor masculino. As razões apontadas
por ele para este fato são históricas na educação diferenciada por sexo. No
entanto, este mesmo aluno afirmou que não vê diferenças entre os sexos na
internet e nem mesmo na sociedade mais ampla.
Uma tendência nos depoimentos foi admitir que a internet padroniza os
usos e comportamentos. Assim a intenção deliberada de agradar e compor
uma imagem atrativa pode resultar em homogeneização dos perfis, o que afeta
tanto a meninos quanto a meninas. Notamos que não há ‘territórios proibidos’,
ou seja, todas as redes são habitadas por meninos e meninas, umas mais
outras menos. Apenas o Youtube foi citado igualmente por ambos os gêneros.
Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram e Last.fm foram mais citadas por
meninas. Já o Orkut, Skype e Google+, por meninos.

Como última questão de estudo, situamos: de que maneira o acesso e
uso das redes sociais online mobiliza a cidadania desses jovens?

Perguntamos aos jovens estudantes se a internet pode ser instrumento
de mobilização em prol de causas sociais. As meninas estão entusiasmadas
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com a potência mobilizadora da rede apesar de levantarem algumas dúvidas
sobre o real envolvimento dos amigos em causas sociais. Parece que a cultura
da aparência numa sociedade espetacularizada pode encobrir uma real apatia
ou indiferença quanto às causas sociais. As adesões às causas sociais não
estariam articuladas a dados reais de posicionamentos concretos, mas à
construção de imagem vinculada a uma agenda política pré-aprovada
socialmente. Dessa maneira, a internet estaria divulgando ideias críticas entre
os jovens e procurando transformar as consciências, mas, os jovens não
estariam assumindo de fato, os comportamentos com os quais anunciam ter se
comprometido na internet.
Os jovens estudantes questionam a efetividade das posições políticas
anunciadas no ambiente online e duvidam que apenas palavras na rede
resolvam problemas. Para eles seriam necessárias ações presenciais. Os
jovens que responderam nossos instrumentos de pesquisa participaram
presencialmente de mobilizações pelo passe livre e de atos durante o período
da greve da educação pública ocorrida em 2012. No ciberespaço, a Primavera
Carioca com Marcelo Freixo 50, abaixo-assinados variados, petições online e
Evento de "abraços grátis" foram citados.
A jovem F38 afirmou nunca ter participado de campanhas na internet,
mas citou movimentos políticos off-line o que significou para ela uma
oportunidade de tomar consciência a respeito dos problemas da sociedade.
Os alunos apontaram o Grêmio estudantil como um bom interlocutor de
assuntos políticos, classificados como tema polêmico, capazes de gerar
exaltação e ânimos acirrados. De um jovem recebemos uma resposta irônica,
que expressou o sentimento de desprezo pela política como profissão: eu
discuto com seres humanos e não com políticos (M 2).
Conforme a análise que Lemos e Lévy (2010) elaboraram no livro ‘O
futuro da internet - em direção a uma ciberdemocracia planetária’, o
ciberespaço potencialmente pode aumentar a visibilidade e a transparência dos
atores sociais, multiplicando ocasiões e práticas de cooperação. Encontramos
depoimentos que relatavam problemas levantados em sala de aula e que
continuaram a ser discutidos no ciberespaço, transformado em ágora, com
interatividade ampliada entre professores e estudantes.
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Diante de tudo que encontramos, concluímos que as redes sociais online
são culturas mediadoras na escola estudada e que não apenas a cultura
escolar está afetada pela comunicação instantânea proporcionada por essas
redes, mas também o papel do professor vem sendo ressignificado. Se a
tendência é a ampliação da superfície de contato entre professores e alunos,
cabe a indagação de implicações trabalhistas, já que o professor poderá ter
sua jornada de trabalho estendida pela necessidade de habitação em redes
online para além do horário das aulas. Será que essa possibilidade pode estar
afastando alguns professores do ciberespaço?
No Colégio Pedro II, a Sociologia enquanto disciplina escolar tem
contribuído no modo como os alunos fazem uso das redes sociais online como
forma de reconhecimento, reflexão e intervenção crítica sobre sua realidade.
As discussões se iniciam no 9º ano do ensino fundamental buscando introduzir
temas como cibercultura, ciberespaço, inclusão digital, midiatização da
sociedade, novas sociabilidades, vigilância e controle. No campus Realengo,
como resultado de reflexões sobre uma Sociologia pública escolar47, teve início
em 2013 o projeto “Redes Sociológicas” que tem como tema as redes sociais
online e a produção de conhecimento juvenil sobre a realidade social.
Se a internet e as redes sociais online se converteram em palco propício
à formação das identidades juvenis, cabe admitir que estes novos espaços de
visibilidade sejam apresentados com múltiplas potencialidades. O uso das
redes sociais online pelos adolescentes está naturalizado e a dimensão dos
riscos digitais situa-se, na percepção destes, totalmente controlável.
A vivência do jovem no ciberespaço conflita com a organização
curricular fragmentada em disciplinas da escola e a ideia de tribo está muito
representada entre os jovens estudantes e significa estar junto e compartilhar
emoções. As redes de comunicação propiciam novos pertencimentos a partir
de sentimentos comuns que são compartilhados e acabam por se refletirem no
espaço político. Verificamos então uma socialidade nos termos de Michel
Maffesoli, tribal, gregária e empática. O ciberespaço foi representado como

47

O projeto Redes Sociológicas foi apresentado no grupo de trabalho sobre ensino de
sociologia no Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia em setembro de 2013 em coautoria com Rogerio Mendes de Lima.
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extensão da própria vida do adolescente, a qual ultrapassa a separação entre
virtual e real.
A pesquisa na internet tem que ser planejada por professores que se
esforcem para conhecer a realidade de seus alunos que precisam de
orientação para uma navegação esclarecida. O fato dos estudantes estarem
predominantemente convencidos que suas pesquisas devem ser feitas na
internet e nas redes sociais não decreta o fim da escola. São esses mesmos
alunos que pedem orientação a seus professores e confirmam a função
socioeducativa da escola. Têm prazer na convivência na escola, reconhecendo
o valor da representação estudantil. Participam ativamente e são solidários às
manifestações por melhores condições de ensino e chegaram a decidir por
uma greve de alunos no ano de 2012. Revelam uma sensibilidade aos
problemas sociais e posições críticas às formas tradicionais de fazer política.
Legitimam o espaço das redes sociais como lugar de convivência e
compartilhamento. Um lugar onde além de encontrarem um mundo de
informações e vivência da liberdade de expressão, também oferece a
diversidade e a representação do ‘outro’. Por isso, assuntos como religião são
considerados delicados.
Em nosso papel de pesquisadora, tendo como substrato a docência na
área da Sociologia, admitimos que é no âmbito desta disciplina, oferecida no
Ensino Médio, que se pode debater, de forma privilegiada, a relação juventude
- cibercultura - redes sociais. Entretanto este debate precisa contagiar todas as
disciplinas, seus professores e gestores escolares, pois o uso e a apropriação
crítica das redes dependem muito de uma escola básica preparada para este
desafio.
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APÊNDICES
1)

Proposta de conteúdos para o 9º ano de Ciências sociais em 2010

Unidade I – Do
computador ao
Ciberespaço
I.1 Tecnologia e novas
sociabilidades
Comunidades virtuais e
Redes Sociais (ORKUT,
facebook, twiter, msn,
celulares)
1.2.Lazer e jogos virtuais
1.3. Internet , Informação e
conhecimento

Pontos Nodais da 1ª
certificação

Unidade II –Cibercultura,
Cidades digitais,
segurança e controle
.1 Sorria: Você está sendo
filmado
2.2. Publicização e
intimidade

Pontos Nodais da 2ª
certificação

Estratégias

Novas sociabilidades
Cultura digital
Ciberbullying

Leitura de textos em grupos.
Exposição das leituras e
reflexões realizadas
pesquisas em diferentes
fontes - observação sobre
questões ligadas a
tecnologia e comunicação.
Elaboração de boletim/jornal
alertando a comunidade
escolar para os problemas
observados
Tema Motivador: Corpo e sexualidade em tempos de internet

Exclusão digital
Vigilância
Espaço público

Estratégias

Dividir a turma em grupos
para:
Elaboração de um projeto de
pesquisa com os temas
anteriormente elencados
pela turma
Textos sobre metodologia de
pesquisa
Orientação de pesquisa

Tema Motivador: A cibercultura produz exclusões?
Unidade III – Mídia e
Política

Pontos Nodais da 3ª
certificação

Estratégias
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III.1 Democracia eletrônica
III.2;Novas formas de
interação, controle social e
organização política

Tema Motivador: Eleições 2010

Mídia, Poder e
participação política
Controle Social e controle
público
Dominação, produção do
consenso
Contra-hegemonia e
Individualização

Apresentação das pesquisas
realizadas
Avaliação do curso:
Sugestões e criticas.
Autoavaliação: contribuição
para o debate e participação
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2)TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Título da Pesquisa: Juventude, Internet e Redes Sociais: Culturas Mediadoras no
Contexto da Escola Básica. Instituição: Universidade Estácio de Sá situada à Av.
Presidente Vargas, 642, 22 andar- CEP20071-001.
Nome da Pesquisadora: Fátima Ivone de Oliveira Ferreira
Nome da Orientadora: Profa.Dra. Lucia Regina Goulart Vilarinho
Seu filho(a) está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa que tem como
objetivo investigar e analisar o uso das tecnologias digitais e redes sociais por jovens
do ensino médio, na sua relação com a vida familiar, os estudos, a religião, as
amizades e a sexualidade.
Participantes da pesquisa: alunos do ensino médio do Colégio Pedro II, Unidade
Escolar Humaitá. A participação depende inicialmente do interesse demonstrado
pelo(a) próprio(a) aluno(a) e, em seguida, de autorização de pelo menos um de seus
responsáveis, pois os dados serão coletados por meio de entrevistas e/ou grupos de
discussão e das informações que eles (elas) postam nas redes sociais que costumam
freqüentar. O(a) aluno(a) tem liberdade de se recusar a participar, mesmo que esta
decisão ocorra após o início da coleta de dados e isto não trará qualquer prejuízo para
o aluno(a). Sempre que julgar necessário, o(a) aluno(a) poderá pedir mais informações
sobre a pesquisa através do telefone da pesquisadora.
Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são estritamente
confidenciais. Somente a pesquisadora e sua orientadora terão conhecimento dos
dados.
Pagamento: seu filho(a) não terá qualquer tipo de despesa para participar desta
pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.
Após estes esclarecimentos, solicitamos, a você aluno, o seu livre consentimento para
participar desta pesquisa e em seguida o de seu responsável.
Consentimento Livre e Esclarecido – Data: _____________
Nome do aluno:
_____________________________________________________________
Nome do
responsável:________________________________________________________
___________________________________________________
Consentimento (assinatura) do Aluno(a) Participante da Pesquisa
___________________________________________________________
Consentimento (assinatura) do Responsável pelo(a) participante
__________________________________
Assinatura do Pesquisador
Contatos:
Pesquisadora: Fátima Ivone de Oliveira Ferreira – Professora de Ensino Básico
Técnico e Tecnológico do Colégio Pedro II - Matrícula: 1098947; tels: 2122388606; 21-99155719; e-mail: fatimadeoliveira@uol.com.br
Orientadora: Lucia Regina Goulart Vilarinho – Professora do Programa de Pósgraduação em Educação da Universidade Estácio de Sá; e-mail:
lgvilarinho@netbotanic.com.br
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Apêndice 3
Instrumento nº1
Nome:_______________________________Turma______Idade:__________
Prezado aluno.
A seguir você encontra algumas perguntas, as quais pedimos que responda para que
possamos dar continuidade a nossa pesquisa no Doutorado em Educação. Com este
estudo, buscamos compreender melhor quem é o jovem que circula nas redes sociais e
faz uso da internet. Esta compreensão, certamente, ajudará professores e gestores da
educação a dialogar, de forma mais atualizada, com a relação educação - tecnologias
digitais. Desde já agradecemos sua colaboração
a.1 você estuda conectado à internet?
( ) sim, sempre
( ) sim, quando é necessário
( ) não; explicite por que: __________________________________________________
_______________________________________________________________________

a.2 que tipo de informação procura na internet para auxiliar suas tarefas
escolares?_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________

a.3 você usa algum site de busca em particular para buscar suas informações?
Qual ou quais?___________________________________________________________
_______________________________________________________________________

a.4 como aprendeu a buscar informações na internet?_____________________________
_______________________________________________________________________

a.5 a sua busca de informações geralmente é solitária ou compartilhada com os colegas
de turma? _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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a.6 que desvantagens você aponta neste estudo apoiado em informações obtidas na
internet?________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

a.7 você costuma discutir as tarefas escolares com seus colegas de turma em alguma rede
social? Indique a rede social (ou redes) de sua preferência e explique como isto acontece.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
a.8 descreva uma experiências significativa de produção dos trabalhos escolares,
vivenciada por você, relacionada à busca de informações na internet e à participação em
rede social: ______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
a.9 como os seus professores percebem os seus estudos apoiados por informações
extraídas de conversas em redes sociais: ______________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
a.10 seus professores participam das redes sociais que vocês frequentam? Como se dá
esta participação?_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Outras
informações____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________
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Apêndice 4
Instrumento nº2:
Nome:_____________________________________Turma________Idade___________
Prezado aluno.
A seguir você encontra algumas perguntas, as quais pedimos que responda para que
possamos dar continuidade a nossa pesquisa no Doutorado em Educação. Com este
estudo, buscamos compreender melhor quem é o jovem que circula nas redes sociais e
faz uso da internet. Esta compreensão, certamente, ajudará professores e gestores da
educação a dialogar, de forma mais atualizada, com a relação educação - tecnologias
digitais. Desde já agradecemos sua colaboração

b.1 o que você usa da internet em termos de lazer?______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b.2 qual o significado deste tipo de lazer para a sua vida pessoal? _________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b.3 E para a vida escolar? _________________________________________________
______________________________________________________________________
b.4 como você mistura estudos e lazer? ___________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
b.5 que comentários você faz em relação à mistura de atividades de estudo e lazer?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
b.6 você diria que o ‘lazer na rede’ substitui plenamente os outros lazeres que não
envolvem esta tecnologia? Explique sua posição: _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Outros
comentários:____________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________
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Apêndice 5

Instrumento nº3
Nome____________________________________________Turma____Idade_________
Prezado aluno.
A seguir você encontra algumas perguntas, as quais pedimos que responda para que
possamos dar continuidade a nossa pesquisa no Doutorado em Educação. Com este
estudo, buscamos compreender melhor quem é o jovem que circula nas redes sociais e
faz uso da internet. Esta compreensão, certamente, ajudará professores e gestores da
educação a dialogar, de forma mais atualizada, com a relação educação - tecnologias
digitais. Desde já agradecemos sua colaboração.

c.1. como suas escolhas amorosas são influenciadas pelas redes de relacionamento?___
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c.2 você tem medo ou se sente à vontade para vivenciar um relacionamento amoroso a
partir de um conhecimento feito na internet? Explique sua posição: ________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c.3 você é aberto ou tem preconceitos em relação aos relacionamentos feito na internet?
Comente sua postura_____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
c.4 você tem algum exemplo de relacionamento amoroso feito a partir de uma rede
social que mereça ser comentado?__________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Outras observações
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Apêndice 6
Instrumento nº4
Nome________________________________________Turma_______Idade__________
Prezado aluno.
A seguir você encontra algumas perguntas, as quais pedimos que responda para que
possamos dar continuidade a nossa pesquisa no Doutorado em Educação. Com este
estudo, buscamos compreender melhor quem é o jovem que circula nas redes sociais e
faz uso da internet. Esta compreensão, certamente, ajudará professores e gestores da
educação a dialogar, de forma mais atualizada, com a relação educação - tecnologias
digitais. Desde já agradecemos sua colaboração
d.1 o que significa para você ‘ter amigos em redes sociais’?_____________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
d.2 que redes sociais você freqüenta? ______________________________________
_____________________________________________________________________
d.3 o que você destaca como ‘influência fundamental’ das redes sociais sobre as sua
amizades?_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d.4 as redes sociais aumentam ou atrapalham a popularidade de alguém? Explique sua
percepção a respeito desta questão: __________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d.5 que comentários você faz a respeito de sua participação em redes sociais? ________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
d.6 há algum exemplo interessante de relacionamento feito nessas redes que mereça ser
aqui comentado? ________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Outras
observações_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________
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Apêndice 7
Instrumento nº5
Nome____________________________________Turma______Idade__________
Prezado aluno.
A seguir você encontra algumas perguntas, as quais pedimos que responda para que
possamos dar continuidade a nossa pesquisa no Doutorado em Educação. Com este
estudo, buscamos compreender melhor quem é o jovem que circula nas redes sociais e
faz uso da internet. Esta compreensão, certamente, ajudará professores e gestores da
educação a dialogar, de forma mais atualizada, com a relação educação - tecnologias
digitais. Desde já agradecemos sua colaboração.

e.1. qual a posição de sua família a respeito de suas atividades na rede?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.2 como você percebe a posição de seus responsáveis?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.3 como você se posiciona a respeito de discussões sobre questões religiosas nas redes
sociais online?__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.4 você participa de algum grupo religioso que se utiliza da internet para divulgar sua
fé e religião? Se você participa, aponte a importância deste trabalho:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.5 como você vê a internet enquanto instrumento de mobilização dos jovens em prol de
causas sociais? __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.6 você participa (ou participou) de alguma campanha social? Se participou, qual o
significado desta experiência?____________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.7 os temas políticos são objeto de suas discussões na internet? Se sua resposta é
positiva, indique com quem e como discute as questões políticas: __________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.8 como você classifica as informações que circulam nas redes sociais? Marque
quantas opções desejar e comente, a seguir, as escolhas.
( ) fúteis; ( ) superficiais; ( ) relevantes; ( ) individualistas; ( ) fragmentadas;
(

) caóticas; (

) mobilizadoras; (

) divertidas; (

) agregadoras de amigos.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
e.9 o que você tem a comentar em relação a esta escola quanto ao seu envolvimento
com as atividades dos jovens em redes sociais? ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

e.10 você teria alguma sugestão a dar para direção da escola em termos da relação
‘jovens - redes sociais’? __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

f.1 você percebe diferenças na movimentação dos meninos, em relação às meninas,
quando são comparados por suas atividades nas redes sociais? Que diferenças
destaca?________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

f.2 a que atribui essas diferenças?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Outras
observações_____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Apêndice 8
ROTEIRO PARA ENTREVISTA
Questões norteadoras:
1) É possível relacionar lazer e uso da internet?
2) Suas escolhas amorosas estão influenciadas pelas redes de relacionamento?
3) Qual a importância do número de amigos nas redes sociais online?
4) De que maneira a política pode ser assunto nas redes sociais online?
5) As questões de fé podem ser discutidas nas redes sociais online?
6) Atualmente a internet promove alienação ou exercício de cidadania?
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ANEXO
Estrutura Organizacional do Colégio Pedro II

