
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Os Jovens, as Tecnologias e as suas Relações com o Universo Escolar: Primeiras 

Aproximações
1
 

 
Sérgio Luiz Alves da ROCHA

2
 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, RJ 

Patrícia Oliveira de FREITAS
3
 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, RJ 

 

 

Resumo 

 

Este texto apresenta algumas reflexões inicias de um projeto, em andamento, que busca 

compreender as relações entre os jovens, as tecnologias e as práticas escolares. A 

questão norteadora é perceber de que forma a relação dos jovens com as tecnologias tem 

produzido modificações nas formas através das quais eles se relacionam com as 

demandas da instituição escolar, constituindo práticas que dão novo significado aos 

processos de escolarização. O projeto está sendo realizado, neste momento, em 3 

escolas públicas do Rio de Janeiro a partir do emprego de métodos quantitativos e 

qualitativos, tendo uma pretensão comparativa a partir de uma reflexão sobre os 

diferentes usos e práticas. 

 

 

Palavras-chave: Jovens; Escola; Tecnologias  

 

 

Introdução  

 

Vivenciamos em nosso cotidiano, como educadores, a relação de nossos jovens 

alunos com os denominados “novos” meios de comunicação. Desde os comentários 

subterrâneos sobre os filmes e séries que eles assistem, dos mangás que leem, dos 

games que curtem, passando pela presença do celular em sala de aula e/ou fora dela. 

Nós mesmos somos também interpelados por essas novas possibilidades de circulação 

da informação e do conhecimento formadas pela multiplicação das modalidades de 

acesso à informação e pelos diferentes suportes que tornam isto possível, dando origem 

a práticas diversificadas, a novos modos de relacionamento social e construção das 

subjetividades, entre outras possibilidades. 
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Esta percepção se estabelece em um nível menos substantivo, e acaba por 

constituir, no cotidiano da escola, um conjunto de interpretações sobre os “efeitos” 

destas novas formas de acesso à informação sobre os tradicionais modelos de ensino e 

aprendizado que ocorrem no interior instituição escola.  

Não é pouco comum ouvirmos comentários que, na sua maior parte, adquirem 

um tom moralizador sobre esta relação. Mesmo quando nos apresentamos aos diferentes 

gestores nas escolas e explicamos de maneira inicial nosso objeto de estudo e nossos 

objetivos, para receber a autorização para a realização de nossa pesquisa, 

recorrentemente ouvimos observações do tipo: “Ah, precisa mesmo ensinar a controlar 

esse uso!”.  

Mas é preciso reconhecer que os comentários sobre estas relações não são 

apenas negativos. Eles cobrem um amplo espectro de análises que vão, desde as 

perspectivas negativas – que acentuam de que modo o contato dos jovens com o as 

diferentes “telas” ligadas à internet afetam de modo negativo as suas habilidades de 

leitura, a sua capacidade de reflexão mais prolongada, a sua capacidade de retenção da 

informação, com uma memória, cada vez mais, de curta duração – ,  até avaliações mais 

otimistas –, que entendem que esses diversos meios de comunicação, disponibilizando 

também material escrito, constituem-se em importantes estimuladores da leitura, 

mobilizadores da criatividade. 

Entretanto, estas análises ao nível da percepção, permanecem apenas na 

superficialidade das questões que envolvem a presença desses novos meios de 

comunicação e das práticas que a eles estão relacionados. Do ponto de vista histórico, as 

práticas que conferiram a identidade da instituição escolar foram constituídas em íntima 

relação com a lógica de organização de um objeto material e cultural específico: livro 

impresso (ROCHA, 2016).  

O texto impresso com a sua estrutura linear de leitura – que exige do leitor o 

acompanhamento da ordem da escrita tal qual formulado por quem a escreveu, seguindo 

sucessivamente cada palavra, cada linha, cada parágrafo, cada página, cada capítulo –, 

definindo um modelo mecânico e unidirecional de leitura – as leituras legítimas –, com  

a associação entre a capacidade de se apropriar do texto escrito, de conseguir entende-

lo, e as etapas do desenvolvimento cognitivo, com a sua lógica de estruturação dos 

conteúdos do simples para o complexo e do concreto para o abstrato legaram à escola 

seu modelo de organização (MARTÍN-BARBERO, 2004, 2014). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 3 

Mas o que podemos observar já desde há algum tempo? 

Que a difusão de diferentes telas – computadores, smartphones, tablets, 

notebooks – e sua associação com novos modelos de leitura e de escrita aprofundaram 

as mudanças no campo da comunicação. Diferentes formas de acesso à internet, 

disponibilizam acesso a uma infinidade de informações e também, permitem que os 

jovens se mantenham conectados online, possibilitando uma comunicação constante 

mesmo que os interlocutores estejam fisicamente distantes. Uma intensificação de uma 

das características da modernidade proposta por Guiddens que se refere à separação 

entre o tempo e o espaço, o que produz um estímulo das (...) relações com outros 

ausentes, localmente distantes de qualquer situação dada de interação face a face 

(GUIDDENS, 1991, p 29). 

As chamadas redes sociais e o conjunto de práticas a que as constituem passaram 

a ter uma enorme penetração, em particular, entre os jovens. Novos suportes para 

divulgação do texto apareceram, agora em sua forma digital. A escrita digitalizada fez 

com que um número elevado de pessoas constituísse a escrita teclada um aspecto 

comum em seu dia a dia e a estrutura hipertextual trouxe uma nova forma de relação 

com o texto digital   que questiona a antiga linearidade da forma anterior de leitura.  

Novas e antigas formas não se excluem, mas recombinam-se, hibridizam-se. O 

tradicional objeto da cultura escolar, o livro, insere-se em um ecossistema comunicativo 

(MARTÍN-BARBERO, 2004, 2014). Torna-se cada vez mais questionável propor 

qualquer oposição entre a cultura do impresso e do livro às novas práticas constituídas 

nas/com novas formas digitais de circulação da informação.  

É para este novo contexto que chama a atenção a publicação conjunta, de 2105, 

da UNESC e do CERLALC, intitulada Metodologia comum para examinar e medir o 

comportamento leitor: o encontro com o digital, ao afirmar que precisamos superar: 

(...) visão centrada no livro que relegou a um lugar subsidiário as 

leituras que não cabem dentro desse marco. Igualmente, exorta a 

considerar a leitura como uma prática na qual cada vez mais os 

suportes convivem e até mesmo concorrem entre si, buscando assim 

evitar uma indesejável separação. Ao mesmo tempo chama a atenção 

sobre um fenômeno ainda incipiente, favorecido pelo paradigma 

digital: a alternância entre leitura e escrita em espaços que demandam 

a interação do usuário. (UNESCO/CERLALC, 2015) 

 

Novos suportes, novos contextos, novos formas de leitura. Esses são alguns dos 

elementos que atravessam hoje as práticas escolares. Os alunos usam cada vez mais seus 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 4 

smartphones para fazer imagens de conteúdos das lousas, baixar textos para a leitura, 

acessar as redes sociais ou as interfaces que permitem a conexão coletiva. Com os 

celulares, permanecem online durante todo o tempo, eliminando as antigas dicotomias 

entre o mundo real e o mundo virtual (SANTAELLA, 2013, p. 135-136). Caminhamos 

em direção a uma sociedade do conhecimento e aprendizagem contínua, com a 

dimensão educativa atravessando todas as dimensões da vida (MARTÍN-BARBERO, 

2014, p. 121). 

Parece importante reconhecer, como faz Canclini, que: 

Os jovens adquirem nas telas extracurriculares uma formação mais 

ampla em que conhecimentos e entretenimento se combinam. 

Também se aprende a ler e a ser espectador sendo telespectador e 

internauta (CANCLINI, 2008, p. 24).  

 

 Neste sentido, Canclini nos fornece uma importante pista para aqueles que 

desejam conhecer melhor os jovens, buscando entender as suas práticas dos jovens a 

partir de dentro e abandonando as dicotomias fáceis. 

Assim, parece que uma questão inicial a ser pensada de modo qualificado por 

aqueles que estão envolvidos de alguma forma com os processos de ensino-

aprendizagem que se realizam na instituição escolar no mundo contemporâneo seria: se 

com invenção da imprensa, e a consequente difusão do livro impresso, nos foi legado 

um determinado modelo de escola, não estariam as novas modalidades de comunicação 

promovendo alteração de diversos níveis a ponto de exigir uma reflexão sobre as 

mudanças que hoje vivenciamos em termos da cibercultura e se estas afetam as práticas 

escolares?  

Esta é a questão que norteia um projeto que está em andamento e que visa 

mapear as relações entre os jovens, as tecnologias e de que modo estes se relacionam 

com a demandas da instituição escolar. Tentando romper com uma visão moralizante, o 

projeto busca entender a dimensão das práticas (CERTEAU, 2004) levadas a efeito 

pelos nossos alunos. Observar a dimensão das práticas e dos significados que nelas são 

constituídos nos permite entender as diferentes lógicas postas em movimento pelos 

jovens e compreender o modo através do qual eles se apropriam das tecnologias na sua 

interseção com o universo da escola. 
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O projeto 

 

O projeto, intitulado “Jovens tecnologias e suas relações com a escola”, em sua 

etapa inicial de coleta de dados, pretende compreender a maneira pela qual os/as 

alunos/alunas apropriam-se dos conteúdos e atividades escolares através da mediação 

das novas tecnologias de comunicação e informação. 

Buscamos entender de que modo os conteúdos e práticas escolares são 

ressignificadas a partir das mediações destas novas tecnologias de comunicação e 

informação e das plataformas digitais. Quais os usos e sentidos construídos pelos 

alunos, quais as modificações em curso nestas apropriações. Estamos também 

mapeando os diferentes artefatos tecnológicos que nossos alunos possuem, o tipo de 

conexão e acesso à internet, as principais plataformas, programas e aplicativos presentes 

em seus smartphones. 

O projeto vem sendo desenvolvido através de uma parceria entre o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e a Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro.    

Delimitamos nosso universo de estudo a quatro escolas públicas. Duas escolas 

da rede federal de ensino e duas escolas da rede estadual de ensino, todas localizadas no 

Estado do Rio de Janeiro. Duas destas escolas, uma da rede federal de ensino e outra da 

rede estadual de ensino, situam-se no município do Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. 

As duas outras escolas, uma da rede federal de ensino e outra da rede estadual de 

ensino, localizam-se no município de Seropédica. Em todas as 4 escolas o público alvo 

está sendo constituído por alunos de ensino médio, no caso da rede estadual, e do médio 

técnico integrado, no caso da rede federal 

As 4 escolas apresentam caraterísticas distintas. 

Em relação às formas de acesso, as escolas da rede federal realizam processos 

seletivos através de concurso público e as escolas de rede estadual são escolhidas pelos 

alunos sem a existência de qualquer processo seletivo, estando sua matrícula atrelada 

apenas ao quantitativo de vagas disponíveis naquela unidade. 

No que diz respeito às modalidades de ensino oferecidas, a escola federal, 

localizada na cidade do Rio de Janeiro  apresenta modalidades de ensino que vão desde 

o médio técnico integrado até cursos de pós graduação (lato e strictu senso), passando 

pela Educação de Jovens e Adultos (EJA) e pelo pós-médio. Uma escola estadual, a que 

pertence ao município de Seropédica, oferece o ensino médio de formação geral e o 
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ensino médio com a formação de professores. A outra escola da rede estadual, que ainda 

não tivemos autorização para iniciar a pesquisa, oferece apenas o ensino médio de 

formação geral e uma última escola, a instituição da rede federal, localizada em 

Seropédica, oferece as modalidades de ensino técnico integrado, cursos técnicos com 

concomitância externa e o ensino médio de formação geral.  

Em relação às avaliações que são feitas sobre a qualidade destas escolas, há um 

imaginário social no qual às escolas da rede federal de ensino se atribui maior prestígio 

social, o que se traduz pela ideia de melhor qualidade de ensino. São escolas que tem 

uma organização que lhes permite implementar projetos de pesquisa, com a aprovação 

de cotas para os alunos participarem de projetos de iniciação. São escolas que tem em 

sua maioria professores com dedicação exclusiva (DE) e com melhores salários dos que 

aqueles pagos pela rede estadual. Em geral, a carga horária com turmas desses 

professores da rede federal também é menor, o que lhes confere tempo para poder se 

envolver em atividades de pesquisa ou ter maior envolvimento com as dinâmicas 

escolares. 

Nestas escolas optamos por selecionar para a nossa amostra apenas alunos do 

ensino médio de formação geral, no caso das escolas estaduais, e alunos dos cursos 

técnicos concomitante, no caso da rede federal. Optamos também por selecionar alunos 

da primeira e da terceira séries e alunos do primeiro ou do segundo período e do quinto 

e sexto (na única escola de periodicidade semestral). A ideia é observar possíveis 

modificações nas práticas relacionadas com o papel da escola ao longo da vida escolar 

do aluno. Limitamos o nosso universo a um total aproximado de 30 alunos em cada uma 

das escolas, em cada um dos dois grupos, anos/períodos inicias e anos/períodos finais. 

Assim, teremos um universo total de aproximadamente 240 alunos na etapa de 

aplicação dos questionários. Para a realização das entrevistas a ideia inicial é selecionar 

6 alunos de cada grupo por escola, perfazendo um total de 48 alunos. 

A escolha de 4 escolas e de duas redes de ensino se faz em função de 

analisarmos as possíveis diferenças entre os usos dos alunos. Sarlo (2013), ao criticar a 

ideia de que o uso da tecnologia produz uma espécie de universalidade de usos, comenta 

que, no que diz respeito aos videogames, falamos de um público predominantemente 

masculino, relativizando o “otimismo tecnológico” (SARLO, 2013, p.146) que postula 

um processo homogêneo e mecânico na relação dos jovens com as tecnologias.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

As reflexões da autora são importantes para que, partindo dos usos, 

relativizemos uma concepção meramente técnica da relação dos jovens com as 

tecnologias da informação e da comunicação. Não basta pensar no acesso aos meios 

técnicos é preciso apreender também de que modo esses meios são apropriados de modo 

diferente, por diferentes jovens, quais são as potencialidades e os pontos fracos desta 

relação.  

A partir desta crítica à universalização, podemos refletir também sobre as 

condições e características do ser jovem. Neste sentido não cabe compreender a 

juventude como categoria absoluta, pois “(...) As juventudes são tomadas como uma 

categoria social transversalizada pelas categorias de gênero, de classe social, de etnia e 

de geração, dentre outras variáveis (DAYRELL, MOREIRA E STENGEL, 2010, p.12). 

Tal postura teórico metodológica nos permite perceber as diferentes formas do ser 

jovem na contemporaneidade. 

Neste sentido, o projeto em andamento pretende entender de que modo os jovens 

utilizam as diferentes tecnologias da comunicação e informação a sua disposição para 

relacionar-se com este universo, bem como mapear as possíveis alterações e 

hibridizações entre as antigas e as novas práticas relacionadas ao universo do saber 

escolar. Nossa preocupação é a de analisar especificamente a relação dos jovens com as 

tecnologias de informação e de comunicação na sua interface com as demandas que a 

eles são feitas pela instituição escolar. 

Queremos entender quais são as mudanças que estão em curso na forma de 

apreensão dos conteúdos e atividades escolares pesquisando as diferentes maneiras 

através dos quais os jovens interagem com essas tecnologias e a elas atribuem 

significado.  

A realização deste projeto permitirá um aprofundamento das questões que se 

relacionam com o cotidiano escolar, a partir de uma análise centrada nas práticas dos 

jovens, contribuindo para um melhor entendimento dos modos apreensão das 

tecnologias de informação e de comunicação, das práticas nelas envolvidas e do modo 

pelo qual estas se relacionam com o as práticas e demandas escolares. 

 

O início 

 

Em um primeiro momento estamos aplicando um questionário para fazer um 

levantamento preliminar a partir de questões fechadas e abertas com o objetivo de 
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também poder estruturar um segundo momento que será o da realização das entrevistas. 

Algumas das questões fechadas se referem a aspectos tais como: o tipo de sistema 

operacional, o tipo de conta, os aplicativos mais usados de maneira geral, aqueles que 

são mais usados para a realização das tarefas relacionas a escola, os aparelhos mais 

usados em casa para dar conta das atividades escolares, etc. 

Entretanto, durante o fazer da pesquisa temos nos deparando com diversas 

questões, comuns ao universo da pesquisa, mas que merecem ser comentados ainda que 

brevemente. 

Em primeiro lugar, temos as restrições de ordem institucional. Pesquisas com 

seres humanos tem demandado toda uma discussão sobre a ética da pesquisa científica o 

que se tem traduzido pela a institucionalização da discussão, por exemplo, nos comitês 

de ética. Entretanto, muitas vezes tem havido um desencaixe entre as dinâmicas destes 

comitês e os prazos que as instituições determinam para execução dos projetos uma vez 

que eles são aprovados.  

No caso das instituições promotoras desta pesquisa, tem ocorrido um hiato de 

tempo que acaba por gerar prejuízo, já que o tempo necessário para que os processos 

tramitem nos respectivos comitês de ética não fazem parte do organograma das 

pesquisas. Sendo assim, depois dos resultados dos editais serem divulgados, o que 

ocorre muitas vezes já com muita proximidade do início previsto para a pesquisa, 

acabam por atrasar algumas etapas do projeto.   

Some-se a isto a exigência de algumas instituições de que o projeto seja 

cadastrado na Plataforma Brasil, cujo modelo está baseado nos experimentos clínicos, 

não reconhecendo a especificidade das pesquisas em ciências humanas.  

Outra questão importante é a dificuldade criada pelas Secretarias de Educação 

para a entrada dos pesquisadores nas escolas. É claro que deve existir algum tipo de 

controle e conhecimento sobre aquilo que se esta pesquisando, dos objetivos, a origem 

da instituição, sobre a certificação dos pesquisadores que estarão no interior da escola 

convivendo com os jovens. Entretanto, tem havido um exagero por parte destes órgãos 

que retiram a autonomia dos diretores das escolas e muitas vezes até dos inspetores 

escolares, funcionários que tem atribuição de serem responsáveis pela fiscalização de 

um conjunto de escolas. Isto gera uma centralização nos órgãos da secretaria de Estado 

que demandam um longo período de tramitação e/ou exigências que são de grande 

complexidade quando comparadas ao escopo dos projetos.  
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Em nosso caso, por exemplo, nos foi exigido que estabelecêssemos um convênio 

com o Estado para que a pesquisa pudesse ser realizada. Convênio este que para ser 

implementado demandaria um tempo maior do que o tempo constante no cronograma da 

pesquisa. 

Por fim, mais não menos importante, ainda que tais barreiras sejam vencidas, 

temos de pensar também nas lógicas de funcionamento dos espaços escolares, sujeitos a 

seus ritmos e temporalidades próprias. Isto significa que ainda que entremos no campo, 

outras questões são colocadas.  

Em alguns momentos tivemos dificuldade para encontrar os alunos, de conseguir 

algum professor que desejasse participar, cedendo seus alunos ou um tempo de sua aula. 

Em outros, as rotinas escolares, muitas vezes sendo (im)previstas, fizeram com que as 

atividades planejadas não pudessem ser executadas por conta de alguma modificação no 

cotidiano escolar: aulas extras, provas que ocupavam os alunos, professores que 

faltavam e que faziam com que os alunos saíssem mais cedo da instituição escolar não 

comparecendo aos encontros previamente agendados com os pesquisadores.  

Todos fenômenos que servem para uma reflexão sobre uma diversidade de temas 

relacionados ao fazer da pesquisa
4
, que é claro não é apenas feito de dissabor, mas 

também de encontros, de amizades, de alegrias, e de momentos onde tudo parecia que ia 

dar errado, mas uma diversidade de professores, funcionários e alunos colaboraram 

aliviando o nosso sentimento de fracasso. 

 

Alguns dados preliminares 

 

Até o presente momento foram aplicados os instrumentos de coleta de dados em 

três das quatro escolas, sendo que só foram tabulados os dados de uma delas. Na quarta 

escola, da rede pública estadual, ainda aguardamos o processo de aprovação para a 

realização da pesquisa. 

Antes de apresentar alguns dados que já foram tabulados é interessante indicar, 

que mesmo na realização desta etapa de cunho mais quantitativo é possível a apreender 

algumas importantes observações sobre nosso universo de pesquisa e sobre algumas 

questões relacionadas aos temas que são seu objeto. 

                                                 
4
 Entre as diferentes possibilidades de reflexão sobre este tema, nos lembramos de como o cotidiano 

escolar não é marcado pela repetição e pela imobilidade, mas que a cada momento se apresentam novas 

possibilidades de sua configuração, que somente olhar atento pode perceber (MACHADO, 2001). 
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Em primeiro lugar, chama atenção a relativa boa recepção que os jovens 

demonstram, ao serem demandados a participar da pesquisa. De modo geral, a quase 

totalidade dos participantes demostrou muita receptividade em falar um pouco sobre si, 

de seus as práticas. Em alguns momentos ficou claro o sentimento de importância que o 

momento da pesquisa, ao dispor a ouvi-los, lhes proporcionou. 

Como muitas vezes os questionários eram aplicados a grupos de alunos, a 

questão da sociabilidade também era logo perceptível. Ao responder, na totalidade dos 

casos em que isto foi feito de forma não individual, as questões motivavam um debate 

mais ou menos acalorado, uma conversação sobre os temas relacionados às questões, 

fazendo que as respostas nunca fossem dadas dentro da perspectiva do leitor mais 

contemplativo, mas sim, construídas no contexto de uma leitura mais ruidosa, coletiva, 

solidária. 

Também notamos uma diferença entre os alunos da rede federal e da rede 

estadual em relação a autonomia para lidar com o entendimento das questões. Na escola 

estadual na qual o questionário foi aplicado os alunos da primeira séria apresentaram 

um elevado grau de demanda em relação ao significado das questões, o que não ocorreu, 

pelo menos não do mesmo modo e com a mesma intensidade, entre os alunos dos 

primeiros, do segundo período e do primeiro ano da rede federal.  

Em relação aos dados tabulados observamos que a os notebooks estão presentes 

com um percentual muito próximo ao dos desktops, como podemos observar nos 

gráficos 1 e 2. O notebook permite maior mobilidade do que os desktops. Caba avaliar 

em relação a esta presença se existe algum tipo de especificidade em relação ao uso nos 

domicílios onde eles estão presentes, o que também será verificado em relação ao uso 

dos celulares e tablets. Estes últimos embora em uma proporção menor, ainda aparecem 

com um número que julgamos significativo, já que 32% dos lares tem um aparelho, 9% 

tem dois aparelhos, 2% tem três aparelhos, 56% não possuem tablets e 1% dos 

entrevistados não respondeu. 
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Gráfico 1 – Notebooks por domicílio 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Gráfico 2 – Desktop por domicílio 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Outro aspecto que chama atenção é o percentual de alunos que nunca 

produziram um meme (Gráfico 3). Juntamente com a pergunta sobre a criação de 

conteúdo autoral (Gráfico 4) e com as questões sobre as frequências de postagens de 

textos e de imagens nas redes sociais (que não estão aqui representadas) indicam algo 

bem diferente da ideia do jovem que fica o tempo todo ligado às redes sociais 

produzindo postagens e conteúdos. Embora as redes possibilitem a produção de 

conteúdo autoral há que se verificar com maior precisão as razões pelas quais em nosso 

universo de pesquisa um número significativo de jovens não tem um perfil de 

produtores ou em que medida esta participação pode se dar através de outras canais não 

mapeados pelo instrumento de coleta de dados. 
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50% 

41% 

9% 

Sim

Não

Não respodeu

9% 

63% 

28% 

Sim

Não

Branco

Gráfico 3 – Já produziu meme 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 4 - Produz conteúdo autoral para alguma página, canal, blog, etc? 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Em relação à atividades escolares o celular aparece com destaque, mesmo que o 

uso seja no espaço doméstico. Aparelho com maior capacidade de mobilidade e de uma 

relação cada vez mais pessoal, constituindo-se em uma verdadeira extensão de nosso 

corpo, o celular funciona ao mesmo tempo como uma extensão de nossas capacidades 

de memorização, alterando nossos processos cognitivos. 

 

Gráfico 5 – Em casa uso o celular para realizar as atividades escolares? 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 6 - Em casa uso o notebook para realizar as atividades escolares? 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Gráfico 7 – Em casa uso o desktop para realizar as atividades escolares? 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Estes são apenas alguns dados colhidos durante a etapa inicial de realização do 

projeto. No momento, os dados de outras duas escolas estão sendo tabulados e no futuro 

poderemos fazer análises mais substanciais com base na comparação entre as escolas. 

Embora utilizando metodologias quantitativas a nossa preocupação não é tanto com a 

representatividade da amostra, mas com a obtenção de informações que nos permitam 

saber quais os elementos devem discutidos nas entrevistas. Nelas poderemos explorar 

com maior acuidade a dimensão dos usos e dos significados.  

De qualquer modo, os dados colhidos, que abrangem outras dimensões, já nos 

permitem refletir com maior cuidado sobre um conjunto de percepção relativas às 

relações aos jovens com as tecnologias e as práticas a elas associadas, evitando tanto o 

pessimismo quanto o otimismo exagerados. Afinal, como bem lembra Santaella, (...) 

alimentar pensamentos capazes de descobrir o que a realidade, por mais nefasta que 

pareça, também apresenta de positivo e promissor é uma maneira de agir no mundo de 

modo a contribuir para que seu lado razoável cresça e prevaleça (SANTAELLA, 2013. 

p.22) 
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