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Resumo 

Tendo como ponto de partida o entrelaçamento entre Comunicação e Educação, busquei 

compreender os reflexos das redes sociais na formação da sexualidade dos jovens da escola 

pública. Parto da hipótese de que as redes sociais estão presentes no cotidiano dos alunos, 

apresentando conteúdos diversos através dos perfis individuais, páginas, links, imagens e 

comentários. Assim é possível pensar que os jovens possam construir sua sexualidade através 

da produção e reprodução de sentidos, a partir dos discursos e signos distribuídos por meio 

das redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp. Observei, entrevistei, coletei dados e 

analisei tendo como base a metodologia qualitativa da pesquisa participante. Por fim, além da 

análise do conteúdo das entrevistas, fiz uso da concepção de Bakhtin sobre gêneros 

discursivos para compreender a relação dialógica entre a escola, os jovens e as redes sociais, 

que além de estarem presentes na vida cotidiana, são ferramentas que permitem a produção e 

reprodução de assuntos relacionados à sexualidade indiferente da formação oferecida pela 

escola.  

 

Palavras-chave: Educação; Comunicação; Sexualidade; Formação; Redes sociais.  



 

Abstract 

Taking as starting point the links between Communication and Education, I tried to 

understand the consequences of social networks in shaping the sexuality of young people from 

public schools. The hypothesis delivery that social networks are present in the daily lives of 

students presenting various contents through individual profiles, pages, links, images and 

comments. Therefore, it is possible to think that young people can build their sexuality 

through the production and reproduction of meaning, from the speeches and signs distributed 

via social networks such as Facebook and WhatsApp. I observed, interviewed, collected and 

analyzed data based on the qualitative methodology of participatory research. Finally, in 

addition to content analysis of the interviews, I made use of Bakhtin's conception of genres to 

understand the dialogic relationship between schools, youth and social networks, which in 

addition to being present in everyday life, are tools that allow production and reproduction of 

subjects related to sexuality indifferent training offered by the school. 

 

Keywords: Education; Communication; Sexuality; Formation; Social networks. 
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Introdução 

Assim, pensar na relação educação e comunicação, na sociedade contemporânea, passa por questões 

profundas relativas ao ser humano. Sujeito da prática (...). 

(NASCIMENTO e HETKOWSKY, 2009, p. 154) 

 

A escola pública no Brasil sofreu algumas transformações ao longo da história. Tais 

mudanças resultaram na publicação de leis e na execução de políticas públicas. Brevemente, 

as autoras Bedin e Brabo (2010), explicam um pouco sobre esta trajetória histórica:  

A história da escola pública propriamente dita se inicia em 1890, com a 

instituição progressiva dos grupos escolares e das escolas normais nos 

Estados; passa pelo processo de regulamentação nacional das escolas 

superiores, secundárias e primárias, que vai desde 1931 e estende-se até a 

promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBN), em 1961; e, finalmente, termina com a unificação da educação 

nacional, incluindo a rede privada e pública e estendendo-se até a nossa atual 

LDBN de 1996. (Ibid., p. 184) 

As autoras ressaltam que a Lei 9.394/96 foi sendo alterada ao longo do tempo com o 

objetivo de promover a qualidade da educação. Sua última alteração na redação deve-se à Lei 

11.274/06, “que regulamenta a duração de nove anos para o Ensino Fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir dos seis anos de idade” (Ibid., p. 191). As mudanças também 

foram perceptíveis na parte formativa da educação formal e também na não formal. A 

comunicação tornou-se aliada indireta da educação em relação à produção de informações e 

saberes advindos de diferentes realidades sociais (NASCIMENTO e HETKOWSKY, 2009).  

De acordo com alguns autores, não há possibilidade de se negar estudos entre as áreas 

de Comunicação e Educação. Para Martín-Barbero (2014), por exemplo, tanto a Comunicação 

quanto a Educação passaram a ter uma presença não meramente temática, mas articuladora e 

estratégica na sociedade. O espaço público transformou-se frente ao aceleramento da 

globalização, e com isto a escola pública também passou a dotar-se de novas características e 

de um novo espaço educativo. Sendo assim, o espaço educativo tornou-se novo pela 

transformação que a sociedade obteve ao longo dos últimos anos, sobretudo em relação às 

novas mídias. De acordo com o autor, passamos pelo período de transformação, da sociedade 

com sistema educativo para uma sociedade educativa, ou seja, cuja rede educativa permeia o 

ambiente social mutuamente.  
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Assim como Martín-Barbero, Raquel Recuero (2009) acredita que o avanço da 

Internet proporcionou algumas mudanças na sociedade, como a possibilidade de expressão e 

sociabilização entre os indivíduos nas diferentes esferas da sociedade e entre culturas. 

Segundo estudos da autora, a partir da década de 90, com o surgimento da Internet e com a 

possibilidade de interações, estudos e pesquisas sobre as redes sociais suscitaram diferentes 

perspectivas e assim afirma: “Estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de 

conexões expressos no ciberespaço. É explorar uma metáfora estrutural para compreender 

elementos dinâmicos e de composição dos grupos sociais” (Ibid., p. 22).   

Trabalho como professora há dez anos no campo escolar, e nos últimos quatro anos 

leciono no ensino público. Os campos de trabalho foram diversos, assim como os segmentos e 

faixas etárias com os quais tive contato ao longo destes anos, e são muitas as experiências 

com alunos, como auxiliar de professora e posteriormente como professora regente. 

Atualmente, formada em Pedagogia, atuo no primeiro segmento do Ensino Fundamental 

como professora de todas as disciplinas, e no segundo segmento como professora de Ensino 

Religioso. 

Nestes últimos três anos em escola pública observei que no cotidiano escolar a 

presença das mídias tem sido constante. Estas se fazem presentes não só materialmente, por 

meio dos celulares, mas especialmente nas conversas entre os alunos e, principalmente em 

atitudes, opiniões e representações. Vale ressaltar, no entanto, que a escola ainda apresenta 

dificuldades em lidar com determinados assuntos e debates que surgem a partir dos conteúdos 

veiculados pelas mídias, sobretudo quando o tema é a sexualidade. Sendo assim, esta pesquisa 

terá como tema a sexualidade presente no espaço de formação da escola pública brasileira, 

atravessada pelos modelos e saberes apresentados em redes sociais, como o Facebook
1
 e o 

WhatsApp
2
. 

                                                           
1
 O Facebook é um site e serviço de rede social. 

2
 O WhatsApp é um aplicativo de troca de mensagens - online - através dos dispositivos móveis.  

Apesar das semelhanças no compartilhamento de informações, temos consciência de que existem diferenças 

entre o Facebook e o WhatsApp, quanto aos seus usos, operações, intenções/objetivos, e na relação entre público 

e privado. Apesar de algumas semelhanças, eles operam e são usados cotidianamente de formas distintas. Além 

disso, as intenções em relação ao uso também diferem. No WhatsApp, de caráter  privado, funciona a partir de 

um número de telefone móvel ativo, que sincroniza a lista de contatos do celular e identifica as pessoas que 

possuem o mesmo software em seus smartphones, seja ele qual for. A utilização desta rede social está associada 

ao acesso à Internet. É um aplicativo criado para envio de mensagens instantâneas (de texto ou voz). No entanto, 

é possível também realizar ligações, enviar imagens, vídeos, documentos em PDF e compartilhar contatos e 

localização. Já o Facebook, mesmo com a sua politica de privacidade, em relação ao WhatsApp, é uma rede 

social de viés público. A utilização desta rede permite o contato com diversas pessoas e não somente com os 

amigos conectados ao perfil do usuário. Existem também as páginas com finalidades comerciais e de lazer que 

permitem a troca de informações com outros usuários dos mais diversos lugares do mundo. É possível também o 

compartilhamento de vídeos, fotos, textos e mensagens.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Site
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
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O sistema educacional brasileiro está dividido em Educação Básica - que congrega o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio - e Ensino Superior. Esta pesquisa está inserida no 

âmbito do Ensino Fundamental, mais especificamente no segundo segmento desta etapa da 

Educação Básica - do 6º ao 9º ano -, com alunos entre 10 e 18 anos, os sujeitos desta pesquisa. 

Já o campo de pesquisa será uma escola estadual que está localizada no bairro do Cubango, no 

município de Niterói, Rio de Janeiro.  

A Escola Estadual Doutor Memória teve seu prédio inaugurado em 1996 (SANTOS; 

FRANÇA, 2012), atendendo crianças e jovens do Ensino Fundamental ao Ensino Médio, 

incluindo as classes de Educação de Jovens e Adultos. Atualmente, o atendimento tem sido 

unicamente para o 2º segmento do Ensino Fundamental diurno com aproximadamente 215 

alunos, divididos entre o 6º, 7º, 8º e 9º anos da Educação Básica, nos turnos da manhã e da 

tarde, e o Projeto Autonomia, direcionado aos alunos acima de 15 anos com atraso na 

aprendizagem. A escolha por este campo de pesquisa e grupo social, além de considerar a 

minha vivência e contato direto com os alunos e professores - o que proporciona uma 

facilidade de acesso às informações e sujeitos do estudo e a possibilidade de uma pesquisa 

com mais riqueza e qualidade nas informações adquiridas - reconhece a fase da adolescência, 

período em que a formação e interesses pela sexualidade estão em desenvolvimento. 

O problema desta pesquisa é a influência que as redes sociais possam ter na formação 

e construção da sexualidade dos alunos do Ensino Fundamental II e o papel que a escola tem 

nesta relação. Para desenvolver este problema central foram necessárias algumas questões 

norteadoras: Como lidar com o conhecimento sobre sexualidade, necessário e indispensável à 

formação dos valores dos alunos, quando permeados ou atravessados pela velocidade das 

informações e conteúdos das redes sociais? Como a escola lida com a mídia no espaço escolar 

no que se refere à sexualidade?  

Para que esta pesquisa possa encontrar respostas para o problema, alguns objetivos 

foram traçados, tendo como o principal: descobrir se as redes sociais têm influenciado na 

formação e construção da sexualidade dos alunos do Ensino Fundamental II e o papel que a 

escola possa ter nesta relação. Como objetivos específicos, a pesquisa pretende compreender a 

relação do cotidiano escolar com as redes sociais; entender a interação dos jovens da escola 

por meio das redes sociais; conhecer o perfil dos jovens da escola; entender o ponto de vista 

da escola, em relação às redes sociais; e finalmente, perceber como a escola lida com a 

questão da sexualidade. 

Algumas hipóteses também foram consideradas para esta pesquisa. Por experiência, 

percebo que as redes sociais estão presentes no cotidiano dos alunos e que apresentam 
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conteúdos de modo dinâmico e diversificado através dos perfis individuais, páginas e links 

postados por usuários individuais ou seguidores, imagens e comentários postados. Sendo 

assim, é possível pensar que os jovens possam construir sua sexualidade apoiados também na 

produção e reprodução de sentidos, a partir dos discursos e signos distribuídos por meio das 

redes sociais, encontrando e criando identidades mediante a participação ativa no consumo de 

informações e na interação com as pessoas.  

Inicialmente, a partir de observações e de uma pesquisa exploratória através de 

entrevistas informais, permitindo, deste modo, uma visão geral sobre o problema e objetivos, 

foi possível perceber o cotidiano do campo desta pesquisa, por meio de conversas entre 

professores e entre os alunos sobre a sexualidade e de um notável interesse pelo assunto. 

Realizada nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2014, nesta mesma escola 

estadual, a partir de observações e conversas informais com duas professoras e uma 

educadora, pude constatar que o Facebook e o WhatsApp são as redes sociais mais utilizadas 

pelos alunos desta instituição, e que, segundo as professoras e educadora, boa parte das 

conversas entre alunos relacionadas a estas redes sociais, envolvem assuntos sobre 

sexualidade.  

Gil (2008) acredita que as pesquisas exploratórias possibilitam uma exploração sobre 

o tema escolhido e uma visão geral sobre os fatos presentes no campo pesquisado.  

Muitas vezes as pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma 

investigação mais ampla. Quando o tema escolhido é bastante genérico, 

tornam - se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que exige 

revisão da literatura, discussão com especialistas e outros procedimentos. O 

produto final deste processo passa a ser um problema mais esclarecido, 

passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados. (Ibid., 

p. 27) 

A partir desta pesquisa exploratória, como pressuposto, segui com a constatação que, 

atualmente, as redes sociais são utilizadas para distribuir conteúdos alusivos à sexualidade, 

sendo textos, imagens ou vídeos. Tais conteúdos visam à sensualidade, estimulando o 

interesse e a busca pelo prazer e pelo sexo, principalmente entre jovens, e possivelmente, de 

algum modo, afetam o ambiente escolar, sobretudo o campo desta pesquisa. 

Segundo uma publicação do mês de maio de 2014, na Folha Geral (2014), tornou-se 

frequente a postagem de vídeos e fotos de jovens em nudez ou em sexo explícito nas redes 

sociais. De acordo com o site citado na notícia, diariamente há denúncias no Brasil em relação 

a estas postagens. Nas cidades de Itaberaba e Ruy Barbosa, na Bahia, por exemplo, uma 

página do Facebook identificada com PlayWhats, de Ita & Ruy, publicava vídeos e fotos 
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íntimas de jovens em prática de sexo explícito ou em poses sensuais com nudez. Segundo 

informações do site, o autor da página ainda estava sendo procurado. Após algumas denúncias 

o setor de privacidade do Facebook bloqueou a página. 

Segundo o site G1-Globo (SAVIANI, 2014), também no ano de 2014, em Londrina no 

norte do Paraná, celulares e computadores foram apreendidos com dois jovens de 15 e 16 

anos. Segundo o Núcleo de Combate aos Cibercrimes (Nuciber) da Polícia Civil, um dos 

menores era suspeito de divulgar na Internet imagens de jovens em poses sensuais. Já o outro 

menor era suspeito de criar uma página no Facebook para denegrir meninas por meio de 

imagens sensuais e ofensas. A investigação deste caso também só foi possível após algumas 

denúncias da existência do site e da página.  

O G1-Globo também divulgou que no ano de 2014, em Parnaíba, no litoral do Piauí, 

uma jovem de 17 anos teve um vídeo íntimo divulgado em redes sociais. Logo após vários 

compartilhamentos do vídeo a jovem foi encontrada morta em seu quarto com um fio de 

prancha alisadora enrolado em seu pescoço. Segundo investigações, a jovem teria se 

suicidado. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí ainda não sabe quem iniciou o 

compartilhamento dos vídeos pela Internet e ainda está buscando suspeitos. O Núcleo Policial 

Investigativo do Feminicídio do Piauí, que também investiga este fato, salienta que casos 

semelhantes vêm ocorrendo em outras localidades. Segundo o Núcleo, atos como este, 

caracterizam-se por vingança pornô ou "revenge porn" - como são conhecidos globalmente, 

sobretudo na Califórnia onde há uma legislação especifica - assim como a exposição indevida 

de imagens de nudez, semi nudez e de intimidade sexual em redes sociais ou ferramentas de 

compartilhamento. 

Recentemente, de acordo com uma apuração feita pelo site R-7 (ALBUQUERQUE, 

2015), e divulgada em maio de 2015, desde o ano passado, 12 meninas entre 14 e 17 anos de 

idade tentaram suicídio em alguns bairros da cidade de São Paulo devido a uma lista chamada 

TOP 10, que circula entre alunos de escolas públicas. Nesta lista, os alunos classificam dez 

meninas como vadias e a mesma circula por redes sociais como o Facebook e entre cartazes 

que são colados dentro das próprias escolas. As meninas que são escolhidas ficam mais de 

uma semana nesta lista. Além disso, os meninos estudantes pegam fotos de redes sociais ou 

criam montagem utilizando imagem de nudez de meninas que enviam para os seus namorados 

e que são trocadas entre seus amigos, compartilhando todas nas redes sociais juntamente com 

esta lista. Deste modo, a lista TOP 10 ficou conhecida não somente entre os alunos das 

escolas públicas em que isto vem acontecendo, mas também em outros locais do bairro, pois 

os estudantes escrevem nos muros das ruas o nome das meninas que estão na lista e alguns 



20 

xingamentos. Segundo informações do site, as listas TOP 10, também circulam na Internet 

por Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro e existe também uma lista TOP 10 com nome de 

meninos. No entanto, para eles a lista é vista como prêmio que serve para adquirir a fama 

entre outros meninos.  

Em entrevistas apresentadas pelo site (Ibid.), as jovens alegaram que as escolas não 

tomam providências sobre este assunto, mas apenas retiram os cartazes que são colados nas 

paredes. A mãe de uma jovem estudante de uma escola pública em que esta situação já 

ocorreu, foi entrevistada e afirmou que são comuns as relações sexuais precoces entre os 

jovens. No entanto, para ela, situações assim ocorrem sem que eles tenham muita informação 

sobre o assunto. De acordo com a entrevistada, eles aprendem com letras de funk, nas rodas de 

conversas, com amigos ou amigas que também não tem muita informação ou aprenderam 

incorretamente e não sabem respeitar os outros. Para ela, falta lazer para as crianças e jovens e 

uma maior preocupação das famílias e do Estado em relação a ações como o TOP 10, que 

segundo ela é apenas um dos diversos problemas atuais em relação à sexualidade dos jovens. 

Com o intuito de compreender a sexualidade dos jovens é importante considerar as 

características desta etapa. Sobre o período da adolescência, no livro A Epistemologia 

Genética, Piaget (1973) aponta-nos que aos 11 ou 12 anos de idade a criança avança do 

estágio das operações concretas para o terceiro e último estágio de desenvolvimento cognitivo 

– o das operações formais. O desenvolvimento cognitivo, portanto, ultrapassa o real e passa a 

se relacionar com o possível, ou seja, com as hipóteses, e não mais indispensavelmente com 

os objetos concretos, como acontecia no estágio anterior. Sendo as hipóteses proposições, o 

pensamento passa a consistir em operações de relações, conclusões e deduções. Já no livro 

Psicologia da Inteligência, Piaget (1977) esclarece que a fase do pensamento formal 

possibilita também a elaboração de ideias sobre todas as coisas a partir de observações e 

experiências. Deste modo, as opiniões passam a se fundamentar na percepção da realidade e 

das ações próprias e de outros sujeitos.  

Considerando aspectos apresentados diretamente por Piaget, Wadsworth (1997) – 

estudioso das teorias Piagetianas – acrescenta que o desenvolvimento cognitivo social e 

afetivo, caminham entrelaçados em todas as suas fases. Apesar de apontar que a formação da 

personalidade é a característica principal do desenvolvimento afetivo na adolescência, ele 

afirma que não há como separar os três tipos de desenvolvimento, considerando o indivíduo 

como um ser social em construção que engloba os fatores cognitivos e afetivos. Portanto, a 

formação social e da personalidade chegará a um estágio de condensamento na idade adulta, a 

um fim permanente, quando o jovem assumir um papel perante a realidade social. 
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Retomando os conteúdos apresentados pelos sites, os apontamentos sobre a fase da 

adolescência de Piaget (1973, 1977) e Wadsworth (1997), Sigmund Freud (1856-1939) 

aponta, em seus estudos sobre a sexualidade, que tanto os meninos quanto as meninas, ao 

avançarem para o período da puberdade e da adolescência, apresentam um interesse mais 

constante para a sexualidade no sentido da experimentação, descoberta, comprovação e 

aceitação perante os grupos sociais. Neste sentido, aquela curiosidade sexual da infância de 

olhar o órgão sexual do irmãozinho ou da irmãzinha e de perceber as diferenças, por exemplo, 

tomam maiores proporções. 

Deste modo, considerando a divulgação de imagens e vídeos em redes sociais, vale 

lembrar que, quanto aos perfis individuais, grupos e páginas, apesar de existir uma política de 

privacidade e segurança
3
 em relação a eles, não há como os organizadores do Facebook, por 

exemplo, garantirem uma plena segurança dos conteúdos que são veiculados. E assim eles 

assumem: 

Fazemos todo o possível para manter o Facebook seguro, mas não podemos 

garantir isso. Precisamos da sua ajuda para manter o Facebook seguro, o que 

inclui os seguintes compromissos de sua parte: 

1. você não publicará comunicações comerciais não autorizadas (como 

spam) no Facebook. 

2. você não coletará conteúdos ou informações de usuários, ou acessará o 

Facebook, usando meios automatizados (como bots de coleta, robôs, 

spiders ou scrapers) sem nossa permissão prévia. 

3. você não fará parte de marketing multinível ilegal, como um esquema 

de pirâmide, no Facebook. 

4. você não carregará vírus ou outros códigos mal-intencionados. 

5. você não solicitará informações de login, nem acessará uma conta que 

pertença a outra pessoa. 

6. você não irá intimidar, assediar ou praticar bullying contra qualquer 

usuário. 

7. você não publicará conteúdo que: contenha discurso de ódio, seja 

ameaçador ou pornográfico; incite violência; ou contenha nudez ou 

violência gratuita ou gráfica. 

8. você não irá desenvolver nem operar um aplicativo de terceiros com 

conteúdos relacionados a álcool, encontros ou outro conteúdo adulto 

(incluindo anúncios) sem as restrições apropriadas com base em idade. 

9. você não usará o Facebook para praticar qualquer ato ilegal, 

equivocado, malicioso ou discriminatório. 

10. você não fará nada que possa desabilitar, sobrecarregar ou impedir o 

funcionamento ou a aparência adequados do Facebook, como um 

ataque de negação de serviço ou interferência no processamento da 

página ou de outra funcionalidade do Facebook. 

11. você não facilitará nem incentivará a violação desta Declaração ou de 

nossas políticas. 

                                                           
3
 Disponível em: <https://www.facebook.com/legal/terms/update>.  Acesso em: 20/04/2015. 
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Portanto, os próprios usuários do Facebook podem colaborar denunciando conteúdos 

de outros usuários que fogem às regras estabelecidas pela mesma, assim como ocorreu em 

dois dos casos apresentados, proporcionando o bloqueio das páginas e perfis, e iniciando 

investigações e processos contra os autores.  

Assim como o Facebook, o aplicativo WhatsApp está disponível para smarthphones e 

possibilita o envio e troca de mensagens, imagens, vídeos e links não somente através do 

celular mas também pelo computador, caso o celular esteja próximo e conectado à Internet, 

possibilitando o contato com os amigos (HONORATO; REIS, 2014, pp. 2-3). De forma 

análoga, são espaços de interação, de diálogos, construídos pelas pessoas de forma a expressar 

aspectos da personalidade e individualidade (RECUERO, 2009, p. 26).  

De acordo com Bakhtin (2011), os enunciados configuram os gêneros discursivos e 

estes estão relacionados com os meios de transmissão da história da sociedade e da 

linguagem. A origem do enunciado acontece de diferentes modos e em diversas esferas da 

sociedade comunicacional (MACHADO, 2012) e educativa (MARTÍN-BARBERO, 2014). O 

Facebook e o WhatsApp, sendo redes sociais contemporâneas, se apresentam como gêneros 

discursivos com características específicas de suas ferramentas. Suas peculiaridades 

possibilitam formas de interação social diversas e um tanto complexas, onde signos diferentes 

se relacionam para a construção de mensagens, possibilitando a produção de diversos 

significados. (BERTO; GONÇALVES, 2011). Sobre a interação cotidiana através das redes 

sociais Bedin e Brabo (2010), afirmam:  

Esses processos oferecem condições para que ocorram as ações cotidianas, 

pois neles encontramos o sentido da pertença social e do inter-

relacionamento entre as pessoas através das necessidades de articulações no 

mundo da vida, acarretando na criação de novas formas de pensar a tríade 

educação-comunicação e contemporaneidade. (Ibid., p. 154) 

De acordo com Heller (1992), é no cotidiano que o homem é capaz de se expressar no 

todo.  É na vida cotidiana que expressamos nossos sentidos, capacidades intelectuais, paixões, 

sentimentos, impressões, ideais e ideologias. A escola, por sua vez, encontra em seu cotidiano 

situações em que as redes sociais estão presentes, não somente através das conversas, 

conflitos e comportamentos, mas também através do uso do celular no acesso a esta rede 

social em sala ou em outros ambientes da escola. Existe uma política da Secretaria Estadual 

de Educação do Rio de Janeiro, disponível no site da ALERJ
4
, em que a lei nº 5453, que 

                                                           
4
 Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/98c0ae15f7f1a1e6832575c3005a 

e88?OpenDocument>. Acesso em: 30/05/2015. 

http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/98c0ae15f7f1a1e6832575c3005abe88?OpenDocument
http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/contlei.nsf/f25edae7e64db53b032564fe005262ef/98c0ae15f7f1a1e6832575c3005abe88?OpenDocument
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modificou a lei nº 5222, proíbe o uso de telefone celular nas escolas estaduais do Rio de 

Janeiro. O artigo 1º desta lei apresenta a proibição do uso de telefones celulares, bem como 

walkmans, diskmans, Ipods, MP3, MP4, fones de ouvido e/ou bluetooth, game boy, agendas 

eletrônicas e máquinas fotográficas nas salas de aulas, nas bibliotecas e em outros espaços de 

estudos, por alunos e também professores na rede pública estadual de ensino, salvo com 

autorização do estabelecimento de ensino, para fins pedagógicos.  

A escola, enquanto espaço de formação social dos jovens - dos jovens com os jovens, 

e dos jovens com os adultos -, e não somente como provedora de conteúdo, precisa estar 

atenta a esta proibição, conscientizando alunos e professores sobre o uso adequado destes 

equipamentos em momentos indicados com objetivos voltados para o ensino aprendizagem. 

Sobre isso, os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação no Brasil afirmam que: 

O papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das 

sociedades amplia-se ainda mais no despertar do novo milênio e aponta para 

a necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de 

cidadãos. Vivemos numa era marcada pela competição e pela excelência, em 

que progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas 

para os jovens que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe 

uma revisão dos currículos, que orientam o trabalho cotidianamente 

realizado pelos professores e especialistas em educação do nosso país. 

(BRASIL, 1998a, p. 5) 

Minha experiência como professora me faz pensar que há uma dicotomia entre o que 

os alunos levam de conhecimento informal sobre sexualidade para a escola, e o conhecimento 

sobre sexualidade que eles recebem na escola por meio dos conteúdos formais. Acredito que 

haja discrepâncias não somente entre o que a escola ensina e a realidade do aluno, mas 

também em relação ao que eles visualizam, curtem, compartilham e publicam nas redes 

sociais. Deste modo, faz-se necessário incorporar os conhecimentos informais dos alunos e 

suas conversas aos conceitos e conhecimentos formais propostos pela escola, como Messa 

(2010) acredita que, 

Podemos entender que a aprendizagem se torna significativa à medida que 

novos conceitos são incorporados às estruturas de conhecimento de um 

aluno e adquirem significado a partir da relação do conhecimento prévio, ou 

seja, que fazem parte de suas estruturas mentais. (Ibid., pp. 2-3)  

(...) Na aprendizagem significativa, o aluno não é um receptor passivo, quer 

dizer, o aluno constrói seu conhecimento, produz o seu próprio 

conhecimento. (Ibid., p. 3)  

(...) Dessa forma, a qualidade do processo educativo depende do 

envolvimento do aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais 

veiculados, da estrutura e qualidade de professores, tutores, monitores e 
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equipe técnica, assim como das ferramentas e recursos tecnológicos 

utilizados no ambiente. (Ibid., p. 8) 

O assunto sexualidade, por exemplo, tomou espaço no cotidiano escolar - não só entre 

os profissionais da educação, como também entre os alunos. Na observação de campo, por 

exemplo, foi possível perceber conversas cotidianas entre os professores, bem como entre os 

alunos, no que tange à sexualidade. Tais conversas tratam de seus relacionamentos amorosos 

e, principalmente, de fotos e vídeos visualizados na Internet. Para nós educadores, os assuntos 

que abrangem a sexualidade, apresentados pelos alunos, por vezes intimidam e inibem. 

Durante a pesquisa exploratória, por exemplo, as professoras e a educadora demonstraram o 

quanto ficam envergonhadas com as perguntas dos alunos sobre sexo, assim como assuntos 

sobre pornografia. Ambas afirmam que não há reserva ou constrangimento da parte deles. 

Lidia Aratangy (2011), considerando os aspectos da formação sexual do jovem, aponta 

que há uma diferença da geração de hoje em relação às outras gerações. Para a autora, os 

avanços da tecnologia proporcionaram mudanças na relação interpessoal dos indivíduos, 

embaraçando muitas vezes o diálogo entre jovens e adultos. Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais há uma discussão acerca do tema: 

As manifestações da sexualidade afloram em todas as faixas etárias. Ignorar, 

ocultar ou reprimir são respostas habituais dadas por profissionais da escola, 

baseados na ideia de que a sexualidade é assunto para ser lidado apenas pela 

família. (BRASIL, 1998b, p. 291) 

Acredito que minha pesquisa possa contribuir para que a escola encontre caminhos 

para uma formação diferenciada aos alunos, relacionando seus conhecimentos informais e 

experiências pessoais com as informações recebidas pelas mídias e os conteúdos formais por 

ela oferecidos sobre a sexualidade. No entanto, a escola ainda se mostra reticente em relação à 

utilização e ao contato com as mídias, quer seja pela falta de estrutura e de formação 

adequadas aos professores, quer seja pela falta de discussões sobre os modos de se lidar com 

as mídias e seus temas.  

Em seu livro Mídia e Educação, Maria da Graça Setton (2011, p. 8) sinaliza um dos 

prováveis motivos para esta reticência, quando afirma que: “As mídias, então, são tão 

poderosas quanto seus companheiros de prática pedagógica, como a família e a escola, por 

exemplo,". Como incorporar esses recursos e discussões às práticas escolares? Como lidar 

com a presença da mídia no espaço escolar em relação aos discursos e conteúdos sobre 

sexualidade? Ainda sem respostas podemos destacar algumas experiências e caminhos. 
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Novamente os Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação dialogam com o tema em 

questão apresentando também a mídia e seus discursos. 

A mídia, nas suas múltiplas manifestações, e com muita força, assume 

relevante papel, ajudando a moldar visões e comportamentos. Ela veicula 

imagens eróticas, que estimulam crianças e adolescentes, incrementando a 

ansiedade e alimentando fantasias sexuais. Também informa, veicula 

campanhas educativas, que nem sempre são dirigidas e adequadas a esse 

público. Muitas vezes também moraliza e reforça preconceitos. Ao ser 

elaborada por crianças e adolescentes, essa mescla de mensagens pode 

acabar produzindo conceitos e explicações tanto errôneos quanto fantasiosos. 

A sexualidade no espaço escolar não se inscreve apenas em portas de 

banheiros, muros e paredes. Ela “invade” a escola por meio das atitudes dos 

alunos em sala de aula e da convivência social entre eles. Por vezes a escola 

realiza o pedido, impossível de ser atendido, de que os alunos deixem sua 

sexualidade fora dela. (BRASIL, 1998b, p. 292) 

Segundo estudos da Aratangy (2011), os jovens atualmente ocupam-se de muitas 

atividades simultâneas e diferenciadas, prejudicando a concentração ou reflexão, sobretudo 

quanto ao uso da Internet. Enquanto estão participando de uma aula, por exemplo, é comum 

que eles acessem a Internet por meio de dispositivos móveis, sobretudo seus perfis e 

conteúdos de redes sociais. Sendo assim, o uso excessivo e o acesso às redes sociais podem 

prejudicar a compreensão e até mesmo o aprendizado do jovem. Desta forma, Lorenzo (2011) 

entende que, para usufruir desta ferramenta para aprimorar o ensino, em benefício à educação 

formal, é preciso que as redes sociais sejam mais bem exploradas através de um planejamento 

com critérios mais críticos pautados na ética e responsabilidade. Para Piaget (1982) a 

educação possui duas metas na formação dos indivíduos: 

A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer 

coisas novas, não simplesmente repetir o que outras gerações já fizeram. 

Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. A segunda meta da 

educação é formar mentes que estejam em condições de criticar, verificar e 

não aceitar tudo que a elas se propõe. (Ibid., p. 246) 

Portanto, para alcançar os objetivos, a pesquisa teve início através de um levantamento 

bibliográfico dos principais autores sobre os temas: sexualidade, cotidiano, mídia, educação, 

adolescência, juventude, Facebook, WhatsApp, gênero discursivo, bem como outros temas e 

assuntos pertinentes que esta pesquisa abordará ao longo dos capítulos. Concomitante ao 

levantamento bibliográfico foram adotados também - como percursos metodológicos para esta 

pesquisa – observações, entrevistas à gestão escolar e professores e, visualização de perfis 

públicos do Facebook de alguns alunos, para o levantamento de opiniões e dados acerca do 
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tema sexualidade e mídia social. Segundo Gil (2008, p. 109), entrevistas são formas de 

interação social: 

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma 

de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se 

apresenta como fonte de informação. 

Sobre entrevistas informais, que foi meu primeiro passo de investigação para este 

estudo, o autor considera que estas são menos estruturadas, mas distinguem-se de um mero 

diálogo. 

Este tipo de entrevista é o menos estruturado possível e só se distingue da 

simples conversação porque tem como objetivo básico a coleta de dados. O 

que se pretende com entrevistas deste tipo é a obtenção de uma visão geral 

do problema pesquisado, bem como a identificação de alguns aspectos da 

personalidade do entrevistado. A entrevista informal é recomendada nos 

estudos exploratórios, que visam abordar realidades pouco conhecidas pelo 

pesquisador, ou então oferecer visão aproximativa do problema pesquisado. 

Nos estudos desse tipo, com frequência, recorre-se a entrevistas informais 

com informantes-chaves, que podem ser especialistas no tema em estudo, 

líderes formais ou informais, personalidades destacadas, etc. (Ibid., p. 111) 

Todas estas etapas metodológicas integram a pesquisa participante, que é do âmbito 

qualitativo. “Neste tipo de pesquisa é possível a presença constante do observador no 

ambiente investigado para que ele possa ver as coisas de dentro” (PERUZZO, 2003, p.2).  No 

entanto, não existe uma única definição para tal pesquisa. Thiollent (2003) afirma que toda 

pesquisa-ação é participativa, porém nem tudo o que é chamado de pesquisa participante é 

pesquisa-ação. 

Para Thiollent (2002), a pesquisa-ação acontece em um determinado espaço onde o 

pesquisador tem o papel articulador e facilitador, estando em contato direto com os sujeitos da 

pesquisa. Segundo Peruzzo (2003), há três diferentes modalidades na pesquisa participante: 

observação participante, pesquisa participante e pesquisa-ação. Semelhante à pesquisa-ação, a 

pesquisa participante “reserva mais autonomia ao pesquisador” sobre os objetivos da pesquisa 

e os processos de coleta já que estes, e a “interpretação dos dados não contam com a 

interferência do grupo investigado” (Ibid., p. 16).  

Embora ainda haja contrariedades entre os autores no que se refere a diferentes estilos 

e propostas sendo chamadas de pesquisa participante ou pesquisa-ação, utilizarei as 

perspectivas de Peruzzo (2003) e Carlos Brandão (1999) que descrevem com clareza esta 
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metodologia sobre a pesquisa e observação participantes, bem como as contribuições de 

Peassal (1965), Leininger (1985) e Bogdan e Taylor (1975). 

No caso deste estudo, a observação participante foi a condutora das ações de pesquisa, 

pois possui o objetivo de observar o comportamento dos sujeitos em relação aos meios de 

comunicação. Para Brandão (1999) a observação participante busca “compreender para 

servir”, mergulhando no mundo do outro e preocupando-se efetivamente com questões 

sociais. 

Assim, para desenvolver minha pesquisa, optei por dividir esta dissertação nos 

capítulos que resumo a seguir: O Capítulo 1 tratará da relação da Comunicação com a 

Educação, sobretudo o modo como têm se relacionado cada vez mais na contemporaneidade. 

O capítulo reunirá conceitos de cotidiano, mídia e escola, bem como da relação entre estes, e 

sobre a constante presença das redes sociais no espaço escolar, apresentando suas 

características, seus reflexos e impactos neste cotidiano. Ainda como resultado do 

levantamento bibliográfico, o Capítulo 2 exporá considerações e conceitos de autores acerca 

da sexualidade, sexualidade precoce, formação da sexualidade na escola, entre outras 

abordagens sobre o papel do professor e do aluno na escola pública de hoje. Ambos os 

capítulos apresentarão também algumas reflexões em relação ao campo e aos sujeitos desta 

pesquisa, a partir das primeiras observações e entrevistas informais que foram realizadas.  

O Capítulo 3 apresentará a pesquisa de campo permeada pelo detalhamento da 

metodologia, fundamentado por bibliografias específicas e alguns aspectos das entrevistas e 

observação de campo. 

O Capítulo 4 será palco da discussão dos dados levantados nas observações, 

entrevistas estruturadas e perfis do Facebook, relacionando-os com os referenciais teóricos da 

pesquisa, os objetivos propostos bem como com a relevância e importância do tema para a 

formação dos jovens em escolas públicas nos dias atuais. 

O Capítulo 5 finalizará este estudo com as considerações finais acerca do que foi 

discutido, algumas contribuições, bem como os assuntos que surgiram no decorrer da 

pesquisa e que não pertenciam ao seu escopo específico, mas que porventura poderão ser 

abordados em outras pesquisas.  



 

1  A relação entre Comunicação e Educação  

As ideias de comunicação e de educação, embora sejam distintas, elas são inseparáveis. 

(NASCIMENTO e HETKOWSKY, 2009, p. 143) 

 

Para tratar da relação entre Comunicação e Educação faz-se necessário compreender o 

processo histórico do seu crescimento e globalização ao longo dos séculos. De acordo com 

Thompson (2013, p. 113), o processo de globalização da comunicação teve suas origens em 

meados do século XIX de uma “forma muito mais extensiva e organizada”. Antes deste 

período, a comunicação estava nos materiais impressos que eram distribuídos para os mais 

diversos locais. Entretanto, tudo o que foi organizado na comunicação entre os séculos XIX e 

XX sofreu transformações, sobretudo em relação às mídias. Segundo o autor, “a recepção dos 

produtos da mídia é uma rotina, uma atividade prática que muitos indivíduos já integram 

como parte de suas vidas cotidianas” (Ibid., p. 65). 

Deste mesmo modo, Recuero (2009) ressalta a presença central que as tecnologias 

digitais vêm ocupando, assim como as profundas mudanças que vêm provocando nos diversos 

setores da vida social. Segundo a autora, os desdobramentos e velocidade têm “sido 

estonteantes” (Ibid., p. 12). Para Martín-Barbero (2014), nos dias atuais a tecnologia já não é 

efêmera, ela ultrapassa e singra pelo espaço e no tempo. Com isto, Setton (2011, p. 11) 

aponta-nos que o fenômeno das mídias é considerado como um fenômeno comunicativo, pois 

se trata de uma relação que envolve o diálogo entre o emissor e o receptor, ou seja, entre o 

que transmite e o que recebe. 

Para a compreensão do conceito de comunicação, de acordo com Sodré (2012, p. 94), 

“comunicar é a ação de sempre”. Nela, o sujeito utiliza a linguagem para exteriorizar ao outro 

o que é parte de sua interioridade. Isto posto, Moran (2007) entende que neste processo de 

comunicar-se estabelecemos conexões significativas com as pessoas e expressamos também o 

grau de aprendizagem que somamos enquanto pessoas. Ele acredita que a comunicação 

“desarma as resistências e provoca, geralmente, uma resposta positiva, ativa e desarmada” 

(Ibid., p. 87). Sendo assim, considera a importância de termos nas mais diversas instâncias 

sociais, sobretudo na educação, pessoas que saibam comunicar-se adequadamente numa 

relação aberta umas com as outras: 
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Necessitamos urgentemente dessas pessoas para mudar o enfoque 

fundamental das práticas educacionais, para vivenciar práticas mais ricas, 

mais abertas e significativas de comunicação pedagógica inovadora, 

profunda, criativa, progressista. (Ibid., p. 87) 

Destarte, para Moran, a educação é compreendida como um processo comunicacional, 

sendo um espaço de troca e de desenvolvimento de todos os modos de comunicação:  

A educação é um processo que facilita a comunicação em níveis cada vez 

mais profundos e ricos entre todos os participantes, fundamentalmente 

professores e alunos. [...]. A escola pode transformar-se em um espaço 

privilegiado da comunicação profunda, rica, aberta, inovadora, crítica; em 

um espaço de organizar, num clima de confiança, o caos informativo, de 

ideias, de avaliações que precisamos enfrentar diariamente. (Ibid., pp. 59-60) 

No mesmo sentido que Moran, Martín-Barbero (2014, p. 78) acredita que a educação é 

o lugar decisivo desta teia comunicacional. No entanto, para tal, a escola deverá ser um 

espaço de conversação e troca de saberes e narrativas. Para ele, “se comunicar é compartilhar 

a significação, participar e compartilhar a ação”. 

A educação vem sofrendo intervenções significativas da comunicação. No entanto, a 

avassaladora tecnologia ainda assusta a escola. Adilson Citelli (2004), em seu livro 

Comunicação e educação: A linguagem em movimento aponta-nos um questionamento 

pertinente a este impasse entre a escola e a comunicação:  

Como pensar o sistema educacional, a escola, o discurso pedagógico 

exercitado nas salas de aula, considerando esse mundo fortemente mediado 

pelas relações comunicacionais, na sua dupla face de sedução e desconforto? 

Televisão, videocassete, rádio, computador, ao lado do giz e da lousa. Ritmo 

e velocidade nas linguagens mediáticas convivendo com a oralidade nem 

sempre agradável e cifrada numa temporalidade que segue o andamento 

natural do sistema fonador. (Ibid., p. 16)  

Para Sodré (2012), a proposta oferecida pela tecnologia é a reinvenção das práticas 

pedagógicas e não apenas a modernização das técnicas de ensino. Reinventando a educação 

com as tecnologias em um relacionamento divergente ao da pedagogia tradicional, 

redefinindo principalmente o papel do docente, que passará a protagonizar a função de “filtro 

do conhecimento e da informação” de origem social ou digital. Assim, Martín-Barbero (2014, 

p. 133) ressalta que:  

É nesse novo espaço comunicacional, já não mais tecido de encontros e 

multidões, mas de conexões, fluxos e redes, onde emergem novas “formas 

de estar juntos” e outros dispositivos de percepção mediados, num primeiro 

momento, pela televisão, depois, pelo computador e, logo, pela imbricação 

entre televisão e internet em uma acelerada aliança entre velocidades 

audiovisuais e informacionais. Atravessando e reconfigurando as relações 
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com nosso corpo, a cidade virtual não mais requer corpos reunidos, mas 

interconectados.  

Sendo assim, não somente a escola, mas também a política, o trabalho e a família, 

estão atravessando uma verdadeira crise de identidade. As interações estabelecidas entre os 

sujeitos através das mídias otimizam entre os adultos e os professores “uma visão apocalíptica 

dos mais jovens” (Ibid., p. 139). Afinal, está tudo desfigurado; os jovens assumiram 

características próprias de uma sociedade atravessada pelas mudanças tecnológicas e é por 

isso que a escola já não é e não pode ser a mesma e/ou agir do mesmo modo.  

Serres (2013) acredita que todo saber que está exterior à escola é visto por ela com 

uma violação à sua autoridade, por isso a mudança no ensino tornou-se urgente e necessária. 

De acordo com Martín-Barbero (2014, p. 140), “ou a escola sai de seu campo estreito e se 

arrisca no labirinto urbano, ou vai ser impossível que se comunique com sua cidade”. 

Portanto, neste capítulo, veremos as mudanças pelas quais a escola vem passando em relação 

aos saberes e ao cotidiano, e o modo como ela está lidando com tais modificações e com as 

mídias. 

1.1 A escola do século XXI  

O “advento da internet trouxe diversas mudanças para a sociedade” (RECUERO, 

2009, p. 24). No mesmo sentido, Setton (2011) acredita que diante dos avanços da tecnologia, 

das técnicas de comunicação, com a sofisticação da publicidade e das mídias, a reflexão sobre 

o “papel pedagógico” e “ideológico” das mídias tornou-se importantíssimo. Para a autora, até 

mesmo a nossa relação com o saber se modificou diante das tecnologias: 

(…) a rapidez e a simultaneidade da difusão de informações transformaram 

as formas de aprendizado formal e informal de todos nós; a maior 

circularidade da informação exige, pois uma forma de pensar sobre os 

processos de formação do homem da modernidade. (Ibid., p. 22) 

De fato, não há um momento exato da vida para adquirir novos conhecimentos. 

Descobrir e aprender são para todas as idades. Para Martín-Barbero (2014, p. 10), o lugar para 

o aprendizado pode ser diverso também - “uma fábrica, um hotel, uma empresa, um hospital -, 

os grandes e os pequenos meios ou a internet”.  

Ao analisar a atual realidade da escola, percebemos o modelo escolar de outras 

décadas ainda muito presente. A própria “visão apocalíptica” dos adultos na escola, em 

relação à atualidade apresentada por Martín-Barbero indica-nos uma “irritação” à tudo o que a 

sociedade do conhecimento apresenta e propõe. Sobre isto o autor afirma: 
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Mas o paradoxo é que o que mais abunda é uma ardilosa instrumentalização 

das “novas tecnologias”, para cobrir com ruído e brilho digital a 

profundidade da crise, que atravessam as relações da escola com sua 

sociedade, ou o altivo desprezo com que se identifica a mutação (...). (Ibid., 

p. 119) 

Com efeito, a escola ainda não sabe lidar com os novos conhecimentos transmitidos 

pelas novas tecnologias e nem incorporá-las como ferramentas metodológicas para o ensino-

aprendizagem. Desta forma, para não debruçar-se na instrumentalização mascarada das novas 

tecnologias, como Martín-Barbero denota, a educação precisaria admiti-las como “produtoras 

de cultura”. Sobre isto, Setton (2011, p. 14) esclarece: 

É também admitir que a cultura das mídias, suas técnicas e conteúdos 

veiculados pelos programas de TV, pelas músicas que tocam no rádio, ou 

mensagens da internet, nas suas mais variadas formas, ajudam-nos, 

juntamente com valores produzidos e reconhecidos pela família, pela escola 

e pelo trabalho, a nos constituir enquanto sujeitos, indivíduos e cidadãos, 

com personalidade, vontade e subjetividade distintas.  

Logo, a cultura da mídia possui a capacidade de descrever e documentar a história de 

uma época e sociedade, pois é a partir dela que observamos ideologias e posturas políticas. 

São esses valores expressos nas mensagens que nós, como educadoras na 

modernidade, sistematicamente transmitimos. Para o bem ou para o mal, as 

mídias transmitem mensagens contribuindo para a formação das identidades 

de todos. Elas e as escolas, ao mesmo tempo, como todas as outras 

instituições socializadoras, procuram valorizar ou condenar certos 

comportamentos e regras. (Ibid., p. 15) 

Isto posto, de acordo com Martín-Barbero (2014), a escola só conseguirá interagir com 

este novo espaço de saberes que as mídias vêm promovendo, bem como com a diversidade de 

informações das redes de interação social, no momento em que concordar que ambas são 

parte da cultura atual. A partir do momento em que a educação aceitar esta interferência das 

mídias como algo que pode ser positivo, e não apenas “apocalíptico”, suas relações serão de 

parceria, troca de conhecimentos e inovação. 

É perceptível que nos mais diversos modelos de escola, a nova realidade não se 

enquadre mais com as realidades dos séculos passados. A educação tradicional já não é 

acolhida pelos alunos e também por alguns profissionais da educação como modo de ensino- 

aprendizagem interessante. Assim, as práticas cotidianas tradicionais, como o autoritarismo 

do professor, também já não estabelecem sentido neste momento atual. Os alunos esperam 

novidades no aprendizado escolar assim como encontram novidades nas mídias e novas 

tecnologias. Martín-Barbero conclui: “Quando é isso o que verdadeiramente está na base dos 
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adolescentes, eles não entendem o que faz a escola e não leem da maneira como os 

professores continuam entendendo o que seja ler” (Ibid., p. 82).  

O autor entende também que o modelo educacional tradicional baseado no 

aprendizado mediante o uso de livros didáticos ficou obsoleto, no que se refere aos anseios e 

angústias que temos hoje. No entanto, para o autor, isto não é culpa dos livros em si, mas eles 

também não são mais a solução para o que se têm buscado por parte dos adolescentes e jovens 

hoje. O fato é que a leitura se modificou, o modo de escrever se modificou, e a representação 

de modo geral também foi modificada. Nada disto está como antes e a escola precisa 

reconhecer estas transformações.  

Em relação a isto, ele ainda afirma que “(...) o certo é que até agora a presença da 

tecnologia comunicativa e informática na escola não plasma transformações nem incentiva a 

inovação” (Ibid., p. 12). Sendo assim, a repercussão das mídias ainda é escassa na escola. 

Ainda voltada para o consumo das mídias, a escola deixa de produzir com elas dentro das 

aulas e as utiliza como “fogos de artifício” (FARBIARZ e FARBIARZ, 2008), preocupando-

se pouco com a transformação das práticas de aprendizagem e ensino. Dessa forma, segundo 

Martín-Barbero (2014, p. 12), “em sociedades como as nossas, (...) a mentalidade escolar 

continua colocando a tecnologia não somente fora da sala de aula, mas também fora da 

cultura”, e complementa:  

A crítica indispensável, tanto dos conteúdos com das formas de sedução dos 

meios audiovisuais, só será válida e socialmente eficaz quando a escola for 

capaz de inserir essa crítica em um projeto de mudança educativa de 

envergadura cultural. Entendo como tal, em primeiro lugar, um projeto que 

coloque a ideia de cultura com a qual a escola trabalha em nossos países para 

que comece a reconhecer as ciências e as tecnologias, tanto como 

dispositivos de produtividade como de transformação dos modos de 

perceber, de saber e de sentir. (Ibid., p. 56) 

Tendo em vista as considerações dos autores neste tópico, responsabilizar apenas os 

profissionais da escola por este atraso não seria o correto. Afinal, junto está também todo um 

sistema econômico e político que pouco se preocupa com a inovação e, por isso, não oferece o 

suporte necessário. Assim, o sistema educativo ainda tem dificuldades de pensar nas 

mudanças culturais que refletem na educação através das relações entre os jovens - e também 

crianças - com os meios digitais e as novas tecnologias dentro e fora do cotidiano escolar.  
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1.2 O cotidiano, a mídia e a escola 

Alguns desafios são propostos à Educação diante do avanço da nova configuração 

comunicativa dos saberes, sobretudo saberes que estão fora da escola e que ela ainda rejeita, 

deixando de fora suas discussões. No entanto, Martín-Barbero acredita que é a partir destes 

saberes que se pode compreender a importância das transformações culturais que permeiam a 

sociedade neste variável milênio. Segundo o autor, a escola está sendo desafiada pela 

Comunicação a tornar-se espaço de informação com um modo de socialização 

contemporâneo. Com isto, a proposta para uma pedagogia atual apresenta como ponto de 

partida as percepções de mundo dos educandos na vida cotidiana.  

Segundo Heller (1992), a vida cotidiana é a vida do homem todo. É na vida cotidiana 

que o homem exerce a sua particularidade e “genericidade”. Deste modo, consideramos que 

todas as pessoas participam da vida cotidiana em todos os aspectos de sua individualidade e 

de sua personalidade. Enquanto instituição social, a escola é parte da vida cotidiana de 

crianças, adultos, jovens e idosos. Na cotidianidade da escola somos sujeitos ativos e também 

receptivos, expomos e adquirimos conhecimentos formais e informais. 

Sobre este tema, Certeau (1994) afirma que no cotidiano há uma elaboração sobre as 

informações que são recebidas. Recebemos informações de diversas mídias a todo instante e 

sobre elas fabricamos outros conhecimentos e ideias. O autor considera também que não se 

sabe ao certo o que os usuários fazem com aquilo que recebem. Assim, as mídias também 

podem influenciar nas atitudes (BARROS, 2013). Com isso, a mídia, no cotidiano da escola, 

poderá ter o papel de estímulo à leitura, interpretação e outra diversidade de possibilidades de 

aprendizagem, beneficiando o processo de ensino aprendizagem.  

Em seus estudos, Goffman (2013) apresenta uma visão de cotidianidade que remete ao 

modo como muitas das crianças e jovens se representam em meio à vida cotidiana e, 

consequentemente, no cotidiano escolar. Segundo o autor, existem dois modos de 

expressividade do indivíduo: a que ele transmite (símbolos verbais) e a que ele emite (gama 

de ações), que é mais teatral e contextual. Para Goffman, o indivíduo se expressa não por uma 

resposta particular, mas na busca por uma aceitação ou aprovação do seu grupo ou posição 

social, o que se torna relevante para sua inclusão e para um convívio aparentemente mais 

homogêneo. 

Interagir com o outro é, portanto, parte da vida cotidiana. E, consequentemente, além 

da troca de particularidades há também a relação intercultural. Em relação à interação entre 

culturas e linguagens, Martín-Barbero (2014) entende que a escola precisa proporcionar 
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abertura e “reconhecimento” do outro e aos outros. Diante deste óbice, a escola pouco 

consegue conectar-se ao que os alunos trazem de fora da escola: seus corpos, suas 

sensibilidades, seus anseios e suas raivas. Para o autor (Ibid., p. 141), o que assusta a escola 

não é necessariamente a instrumentalização das novas tecnologias, mas “as incertezas do 

nascimento de outros modos de estar juntos”, ou seja, de outra sociabilidade e a complexidade 

que este novo modo de interagir traz. A escola ainda precisa aprender a lidar com tal realidade 

interacional na presença das novas tecnologias e, sobretudo, entender como as mídias 

funcionam e podem intervir na formação dos alunos.  

Sobre o conceito de mídia, Setton (2011) compreende que se refere aos meios de 

comunicação de massa em geral, direcionados ao entretenimento, ao lazer e à informação. 

Abrangem também meios para divulgação de produtos e imagens, como celulares, jogos 

eletrônicos, TVs, componentes da informática e redes de comunicação, como a Internet. Para 

a autora, as mídias são “agentes de socialização” e podem assumir função educativa:  

Primeiramente, as mídias devem ser vistas como agentes de socialização, 

isto é, possuem um papel educativo no mundo contemporâneo. Junto com a 

família, a religião e a escola (entre outras instituições), elas funcionam como 

instâncias transmissoras de valores, padrões e normas de comportamentos e 

também servem como referências identitárias. (Ibid., p. 8) 

Para entender o processo de socialização apresentado por Setton, faz-se necessário 

explicitar seus dois eixos. O primeiro está direcionado ao condicionamento e imposição de 

valores e normas de conduta da sociedade com objetivo de moldar o comportamento 

individual. Sua vertente está voltada para o controle dos indivíduos. O segundo eixo apresenta 

a socialização como um conjunto de experiências, troca de conhecimentos e aprendizados 

entre todas as pessoas. Assim, a autora acredita que o processo de socialização será sempre 

“tenso e conflituoso”.  

Destarte, a cultura das mídias faz parte de um processo socializador, por atos de 

produção, divulgação, promoção e recepção de mensagens. Assim, Setton afirma que os 

sistemas educativos, sendo grupos de indivíduos com práticas de socialização, expressam 

também diferentes visões de mundo, valores e comportamentos.  

1.3 Os dispositivos móveis e seus aplicativos  

A comunicação móvel no Brasil vem crescendo a partir do momento em que se faz 

presente nas diferentes classes sociais ao longo dos anos. Em pesquisa realizada pelo IBGE
5
 

                                                           
5
 IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAAahUKEwjA2_aO2tnHAhXBiJAKHRivCEM&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2F&usg=AFQjCNGuNQz2gH-A3LkAod1HaFm3Qo6FTQ&sig2=BN6dyqrfBPnMvNB3EBQ2rg&bvm=bv.101800829,d.Y2I
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(2011) sobre o acesso da população à Internet, foram visitados 146 mil domicílios e 

entrevistadas 359 mil pessoas. Dentre os resultados, no Brasil, o percentual de pessoas de 10 

anos ou mais de idade que acessaram a Internet passou de 20,9% (31,9 milhões) em 2005 para 

46,5% (77,7 milhões) em 2011. 

 

Figura 1: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular 

para Uso Pessoal (Ibid.). 

Na classe de rendimento mensal domiciliar per capita de mais de 3 a 5 salários 

mínimos registrou-se o maior porcentual de internautas. 
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Figura 2: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular 

para Uso Pessoal (Ibid.). 

O acesso à Internet chega a 90,2% entre as pessoas com 15 anos ou mais de estudo. 

 

Figura 3: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular 

para Uso Pessoal (Ibid.). 

Entre os jovens, o percentual de internautas era ainda maior em 2005 e assim 

permaneceu em constante crescente até 2011.  
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Figura 4: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular 

para Uso Pessoal (Ibid.). 

O acesso à Internet entre os estudantes de 10 anos ou mais de idade, que estudavam 

em escola pública, passou de 24,1% para 65,8%, em um aumento muito mais expressivo do 

que o de alunos de escolas privadas.  

 

Figura 5: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Acesso à Internet e Posse de Telefone Móvel Celular 

para Uso Pessoal (Ibid.). 

A partir dos dados da pesquisa realizada pelo IBGE é perceptível o avanço da 

conectividade à Internet nas populações com diferentes idades e salários, escolas e anos de 
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estudo. Os brasileiros, na fase da adolescência e juventude, são os que mais acessam a 

Internet através dos dispositivos móveis, como vimos na Figura 4. E na escola pública o 

acesso progrediu significativamente entre 2005 e 2011 (Figura 5). Estes resultados 

demonstram que a comunicação móvel está presente na vida cotidiana dos brasileiros e nas 

mais diversas realidades, sobretudo na vida dos jovens de escola pública.  

Um levantamento feito pela agência Hello Research
6
 (2012), com 1.300 entrevistas 

pessoais, em 70 cidades do país, entre o final de setembro e outubro de 2012, mostra que um 

terço dos brasileiros acessou ao menos uma rede social nos últimos 90 dias. Futebol, religião, 

política, trabalho, novela, autoajuda, humor e sexo foram os assuntos mais compartilhados e 

procurados pelos brasileiros em diversas redes sociais (Facebook, Twitter, LinkedIn, Twitter, 

MSN, Google Plus, Tumblr, Myspace e YouTube), conforme mostra a pesquisa “Papo Social” 

realizada no ano de 2012. O Facebook, de acordo com o levantamento da Hello Research, foi 

a rede mais acessada por 84% dos participantes – o equivalente a 55 milhões de pessoas, 

especialmente nas classes sociais D e E - as classes mais populares.  

 O WhatsApp tem sido também uma rede social muito utilizada pelos jovens. Um 

estudo feito pela plataforma de pesquisa Opinion Box
7
 (2015), baseado em 1.280 entrevistas 

online aplicadas através de questionários com pessoas de ambos os sexos, todas as idades e 

classes sociais, considerando todas as regiões do país, mostra que o WhatsApp tornou-se uma 

das redes sociais preferidas entre os brasileiros, ultrapassando o Facebook. Um estudo 

realizado entre agosto de 2014 a setembro de 2015 pelo Target Group Index, da Kantar 

IBOPE Media
8
 em relação a aplicativos como o WhatsApp, 88% dos brasileiros que possuem 

smartphones utilizam um comunicador de mensagens instantâneas mensalmente. Dentre os 

usuários 45% concordam que a troca de mensagens de texto com alguém é tão eficaz quanto 

uma conversa ao telefone. 

Uma pesquisa realizada pela Universidade College London (UCL) liderada pelo 

professor Daniel Miller, partiu com algumas perguntas como: “Por que publicar selfies
9
 na 

                                                           
6
 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/12/um-terco-dos-brasileiros-e-arroz-de-festa-no-

facebook-diz-estudo.html> ou em: <http://www.helloresearch.com.br/>. Acesso em: 17/07/2015. 

7
 Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2015/05/whatsapp-e-o-app-preferido-

dos-brasileiros-afirma-pesquisa-4765352.html.>. Acesso em: 21/09/2015. 

8
 A Kantar IBOPE Media é líder de pesquisa de mídia na América Latina. Disponível em: 

<https://www.kantaribopemedia.com/88-dos-brasileiros-que-tem-smartphone-trocaram-mensagens-instantaneas-

nos-ultimos-30-dias-aponta-kantar-ibope-media-2/>. Acesso em: 30/03/2016. 

9
 Na língua portuguesa trata-se de uma fotografia, geralmente digital, que uma pessoa tira de si mesma 

(autorretrato).  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aportuguesamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autorretrato
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Inglaterra e footies
10

 no Chile? Por que a mídia social é considerada uma distração para a 

educação na China rural, mas uma ajuda de aprendizagem valiosa no Brasil”? “E como 

essencialmente Inglês somos nós, quando se trata de nossa atividade de mídia social?”, 

durante 15 meses e por oito países e comunidades variadas. O projeto de pesquisa de mídia 

social global Why We Post
11

 formada por vários antropólogos realizou análises aprofundadas 

sobre o tema e com populações locais sobre o modo como se comportam e interagem nas 

redes sociais e sobre como elas estão impactando suas vidas. Os resultados do projeto foram 

revelados pela UCL no dia 29 de fevereiro de 2016, com mais de 100 vídeos e 15 conclusões. 

De acordo com os resultados da pesquisa no Brasil, as redes sociais se transformaram em 

espaços de aprendizagem, pois os jovens recorrem a conteúdos disponíveis nas redes para 

buscarem informações e as trocas de mensagens constantes têm ajudado na escrita e leitura. 

Com a sofisticação dos modelos de celulares, as tecnologias móveis de comunicação 

ampliaram suas funções e aplicabilidades nas mais diversas situações sociais, principalmente 

entre os jovens. Os dispositivos móveis atuam para uma comunicação cada vez mais imediata, 

além de servirem como modo de entretenimento e contato com familiares e outros usuários 

através dos aplicativos de redes sociais. A mobilidade é a característica principal destes 

dispositivos, que configuram e facilitam a vivência cotidiana em conformidade com o ritmo 

veloz da sociedade e dos novos comportamentos urbanos. Assim, houve transformação no 

modo como os indivíduos lidam com o tempo e com o espaço através da utilização destes 

dispositivos (LEMOS, 2009).  

Segundo Serres (2013, p. 19), “Por celular, têm acesso a todas as pessoas”, “(...) pela 

primeira vez na história, as vozes de todos podem ser ouvidas” (Ibid., p. 69), e se expandem 

pelas redes. Deste modo, com o acúmulo de funções nos dispositivos móveis, sobretudo o 

celular, a conquista pelo espaço ficou ainda maior no cotidiano. Servem não apenas para a 

comunicação através da escrita e áudios, mas também para o armazenamento de dados, 

conteúdos e informações, entretenimento, gerenciamento das atividades e das relações sociais.  

1.4 A constante presença das redes sociais no espaço escolar 

No filme A Rede Social (2010), David Fincher apresenta a biografia de Mark 

Zuckerberg, dono do Facebook. Zuckerberg criou The Facebook (originalmente) enquanto 

estudava em Harvard. Sobre isto, Recuero (2009) explica que a ideia inicial era criar uma 

                                                           
10

 Fotografia, geralmente digital, somente dos pés ou incluindo os pés.  

11
 Disponível em: <http://www.ucl.ac.uk/why-we-post>. Acesso: 09/03/2016. 



40 

 

rede de contatos entre os alunos que estavam saindo da escola para a universidade, o que 

geralmente acarreta em mudanças de cidades e novas relações sociais. Por isso, quando este 

jovem pensou no Facebook, o acesso a esta rede era restrito aos alunos de algumas 

instituições reconhecidas pelo sistema. 

Atualmente, o Facebook é uma rede social que funciona através de perfis e 

comunidades onde apenas os usuários da mesma rede social podem visualizar os perfis uns 

dos outros. Para Paiva (2013, p. 248) o Facebook é um “diário público, blog, plataforma de 

compartilhamentos, site de conversação, vetor de convergência das comunidades virtuais” e 

também serve como ponte de informações e debates sobre assuntos relacionados à economia, 

política, arte, mídia e cotidiano. Assim, Serres (2013, p. 23) diz: “A força de atração do 

Facebook, é [grifo meu] quase equipolente à população do mundo”.  

As ferramentas do Facebook possibilitam aos usuários a troca de informações e 

mensagens, compartilhamentos, assim como as opções curtir e comentar. Na ferramenta 

curtir, o usuário tem a possibilidade de demonstrar que gostou ou não de uma publicação 

postada por um usuário ou página. Na opção comentar, o usuário pode escrever algo abaixo 

de alguma publicação e incluir uma imagem ou algum emoticon
12

. Na opção compartilhar é 

possível reproduzir postagens de outros usuários ou páginas. Na Figura 6 é possível visualizar 

tais ferramentas. 

 

Figura 6: Ferramentas do Facebook: curtir, comentar e compartilhar. 

A partir do dia 24 de fevereiro de 2015
13

, a opção curtir do Facebook ganhou novas 

reações. A reação “Curtir” continua funcionando como forma de mostrar que o usuário gostou 

da postagem. Além desta opção, incluiu-se a opção “Amei” para mostrar que gostou muito da 

publicação; a opção “Haha” que serve para demonstrar alegria; “Uau” para demonstrar 

espanto ou surpresa; o “Triste” para fotos, cenas e publicações que geram tristeza e o “Grr” 

                                                           
12

 Emoticon tem origem nos termos em inglês: emotion (emoção) e icon (ícone). Trata-se de algum caractere 

tipográfico ou pequena imagem que tem por objetivo transmitir o estado psicológico e emotivo de quem os 

emprega. 

13
 Disponível em <http://br.blastingnews.com/mundo/2016/02/reactions-o-facebook-agora-conta-com-5-novas-

opcoes-de-reacoes-alem-do-famoso-curtir-00810657.html>. Acesso em: 28/02/2016.  
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que seria o oposto do curtir, usado pelo usuário para demonstrar que não gostou, teve raiva ou 

descontentamento em relação ao que foi publicado. Na Figura 7, podemos observar as figuras 

que representam cada uma das reações descritas. 

 

Figura 7: Novo “Curtir” do Facebook inclui outras cinco opções de reações. 

Considerando o curtir, comentar e compartilhar como informações presentes no 

Facebook, o mesmo pode ser feito através do aplicativo WhatsApp, disponível não apenas 

para os dispositivos móveis como no início da sua criação, mas também através da web - caso 

o dispositivo móvel esteja próximo ao notebook ou desktop e conectado à Internet (Figura 8). 

Nele há uma conexão entre um grupo de pessoas interligadas à Internet, sendo assim uma rede 

social. Nascido em 24 de fevereiro de 1976, na Ucrânia, Jan Koum, fundador do WhatsApp, 

de acordo com o site O Globo
14

, teve a primeira versão do aplicativo criada em 2009, e aos 

poucos foi aprimorando-o.  

                                                           
14

 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/quem-o-criador-do-whatsapp-11663905>. 

Acesso em: 22/09/2015.  
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Figura 8: Tela inicial do WhatsApp Web, disponível em notebooks e desktops. 

Para utilizar o aplicativo basta acessá-lo com o número do celular.  

Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar 

mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudios
15

.  Recentemente, foi incluído também a 

possibilidade de compartilhar documentos via WhatsApp (Figura 9).  

 

Figura 9: Aplicativo WhatsApp (IPhone). Opções de compartilhamentos. 

Semelhante ao Facebook, no WhatsApp também é possível incluir imagens e 

emoticons na troca de mensagens, para demonstrar sentimentos e reações ou tornar a 

mensagem mais divertida (Figura 10). 

                                                           
15

 Disponível em: <https://www.whatsapp.com/?l=pt_br>. Acesso em: 23/09/2015. 
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Figura 10: Alguns dos emoticons disponíveis para o WhatsApp.  

De acordo com as informações do site O Globo
16

, no dia 19 de fevereiro de 2014, o 

Facebook anunciou a compra do aplicativo WhatsApp por US$ 16 bilhões, sendo uma das 

maiores aquisições de Mark Zuckerberg. Embora o aplicativo permaneça independente, o 

objetivo principal desta compra é fazer o WhatsApp aumentar seu número de usuários.  

Posto isto, considerando os levantamentos iniciais, como educadora e pesquisadora, ao 

observar o cotidiano da Escola Estadual Doutor Memória, percebi que durante os intervalos 

das aulas diversos grupos de alunos, que embora parecessem estar conversando ou trocando 

ideias, apresentavam outra realidade de convívio. Grande parte deles possui celular e acessa 

redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp, para trocar informações e compartilhar 

conteúdos com outros alunos da escola ou com outras pessoas na sua rede de relacionamentos. 

Deste modo, percebe-se também a ineficácia da política de proibição ao uso de celulares no 

espaço escolar, como prevê na Lei Nº 5.222 de 11 de abril de 2008
17

. Assim, as conversas 

estabelecidas entre estes alunos no espaço escolar, vão além deste próprio espaço e se 

desdobram em vários espaços não físicos, ou seja, os ciberespaços.  

                                                           
16

 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2014/02/facebook-compra-o-aplicativo-whatsapp-por-

us-16-bilhoes.html>. Acesso em: 04/02/2015. 

17
 Disponível em: 

<http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/c8aa0900025feef6032564ec0060dfff/f4ec6ce30c8857488325742b

006b42cc?OpenDocument>. Acesso em: 30/05/2015.  
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De acordo com a professora Graziela
18

 (2014), os alunos da Escola Estadual Doutor 

Memória são em sua maioria jovens
19

 entre 10 e 18 anos, que moram em comunidades ao 

redor. Segundo a professora, boa parte dos alunos ingressou na escola desde o 6º ano, sendo 

possível acompanhar seu desenvolvimento. A professora Graziela ressaltou conhecer alguns 

dos alunos desde os seis anos de idade, pois ingressaram no momento em que a escola ainda 

atendia ao 1º segmento do Ensino Fundamental e ali permaneceram. Ela enfatizou que a 

maioria dos alunos é extremamente alegre, animada e tem muita energia, até mesmo pela 

jovialidade. Não obstante, observa que, como todos os jovens, os alunos adoram desafiar, 

quebrar regras, confrontar e são muito sensíveis à crítica, acreditando que, pela convivência 

com a violência em suas comunidades, podem se tornar agressivos “num piscar de olhos”. 

Neste contexto, se introduz a noção de lugar e não-lugar de Augé (1997). Segundo o 

antropólogo, a mobilidade não cria espaços, mas sim não-lugares, pois ao mesmo tempo em 

que são espaços reais há a relação que seus utilizadores mantêm com esses espaços – além do 

espaço físico – além fronteiras. Deste modo, o uso da Internet pode estar vinculado ao lugar e 

ao não-lugar concomitantemente. 

Destarte, para Lemos (2009), o lugar já não é mais um problema para o acesso e as 

trocas de informações em rede. Segundo o autor, as mídias locativas permitem que pessoas se 

conheçam, compartilhem e, em um mesmo lugar, possam interagir, trocar informações e 

eventualmente se encontrarem. 

A característica fundamental das mídias locativas é que elas alimentam, 

paradoxalmente, localização e mobilidade. Movimentar é sempre “deslocar”, 

o que poderia levar rapidamente à ideia de um apagamento dos lugares. No 

entanto, o deslocamento (mobilidade física e informacional) não significa 

necessariamente, o desaparecimento da dimensão espacial em sua 

materialidade e suas dimensões sociais, políticas e econômicas. [...] Se a 

mobilidade era um problema na fase do upload do ciberespaço (ir ou sair do 

local de conexão), na atual fase do download (ou internet das coisas), a 

mobilidade é uma oportunidade para usos e apropriações do espaço para 

diversos fins (lazer, comerciais, políticos, policiais, artísticos). Aqui, 

mobilidade informacional, aliada à mobilidade física, não apaga os lugares, 

mas os redimensionam. (Ibid., p. 91) 

Em relação ao redimensionamento que Lemos defende, Castells (1999) tem o mesmo 

ponto de vista, ao considerar que no ciberespaço a mente se desdobra em vários espaços, se 

                                                           
18

 Nome fictício. 

19
 O perfil dos jovens apresentado na pesquisa é relativo, portanto, à visão dos professores entrevistados e 

observações da pesquisadora, que considerou também situações, comportamentos, algumas falas e atitudes dos 

alunos para alcançar os resultados apresentados. 
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expande sem sair do lugar físico. Para o autor, este desdobramento vem da possibilidade de 

expansão da razão: 

(...) expande-se exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma 

interface entre campos tecnológicos mediante uma linguagem digital comum 

na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, processada e 

transmitida. (Ibid., p. 68) 

No mesmo sentido que Castells, Lemos (2009, p. 92) afirma: 

Com o ciberespaço “pingando” nas coisas, não se trata mais da conexão em 

“pontos de presença”, mas de expansão da computação ubíqua em 

“ambientes de conexão” em todos os lugares. Devemos definir os lugares, de 

agora em diante, como uma complexidade de dimensões físicas, simbólicas, 

econômicas, políticas, aliadas a bancos de dados eletrônicos, dispositivos e 

sensores sem fio, portáteis e eletrônicos, ativados a partir da localização e da 

movimentação do usuário. 

De acordo com Lemos (Ibid., p. 104) “as mídias locativas parecem criar novos 

sentidos dos lugares”. E no mesmo sentido que Lemos, Santaella (2009, p. 124) acredita que: 

Para alguns, a ambivalência do corpo entre o real e o virtual constitui-se no 

dilema representacional do ciberespaço cujo clímax apresenta-se nas 

fronteiras corporais que se borram nas experiências de realidade virtual.  

Recuero (2009) afirma que a interação no ciberespaço é entendida com um modo de 

conectar-se com outros e demonstrar que tipo de relação possui, pois está ligada aos laços 

sociais. “Na rede, o ator determina com quem irá interagir e com quem irá construir laços 

sociais” (Ibid., p. 142). No mesmo sentido, Setton (2011) entende que com o ciberespaço 

surgiu um novo espaço de comunicação, de convivência entre as pessoas, de organização e 

troca de informações e conhecimentos. 

Para a autora, a cibercultura se caracteriza pela formação de uma sociedade conectada 

e potencialmente comunicativa, com troca de informações das mais diversas formas. 

Possibilita novas formas de agregações entre os indivíduos. Sobre este tema, Lévy (1999, p. 

17) entende a cibercultura como um conjunto de “técnicas, práticas, atitudes, modos de 

pensamento e valores” que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 

Posto isto, Lévy define o ciberespaço como uma rede, ou seja, o modo de comunicar-se 

eletronicamente com as memórias presentes neles. Para o autor, o ciberespaço desperta desejo 

de conexão.  

Por conseguinte, o espaço cibernético é concebido como meio para o diálogo e trocas 

comunicativas, bem como espaço para novas amizades, reflexões e sociabilidade. Nele, 

segundo o autor, os princípios da tolerância e liberdade de expressão são compreendidos. 
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Assim, Setton (2011, p. 102) afirma que “No ciberespaço, tornamos-nos não leitores 

simplesmente, mas atores, exploradores, navegadores”.  

Pellanda (2009) entende que o crescimento no número de conexões está aumentando 

através dos dispositivos móveis e com eles crescem também os espaços reais e virtuais e, os 

seus desdobramentos no campo da mobilidade, ou seja, na vida cotidiana e seus espaços. 

Considerando as observações na Escola Estadual Doutor Memória, é possível compreender, a 

partir desta ideia de Pellanda, que a informação é trocada no ambiente virtual e aplicada no 

real. Diante dos dados coletados, foi possível perceber que as conversas entre os alunos e os 

grupos estão para além do espaço da escola. Embora o corpo físico estivesse ocupando um 

lugar real, muitas das vezes os assuntos e interesses estavam voltados para outro espaço, não 

físico – a Internet, mais especificamente o Facebook e o WhatsApp - redes sociais mais 

comuns entre os alunos desta escola. 

A professora Lúcia
20

 (2014) acredita que o uso do celular desvia a atenção do aluno, 

atrapalhando o desempenho escolar, por isso não permite o uso em suas aulas, e procura ser 

rigorosa quanto ao cumprimento da Lei. Em contrapartida, a professora Graziela (2014), 

afirma que nas suas aulas, os alunos costumam usar seus celulares para fotografarem a 

matéria do quadro, e também no uso livre quando permitido por ela. A professora acredita que 

todos possuem celulares, pois ter um celular e aplicativos com acesso à Internet para os 

alunos é um modo de ter “status” entre o grupo. Ela, porém acredita que os alunos não os 

utilizam de modo adequado. Além de acessarem o Facebook e WhatsApp, a professora 

percebe que eles escutam funk constantemente, participam de joguinhos violentos e também 

assistem vídeos pornográficos.  

De acordo com Bauman (2009) a passagem da modernidade sólida à modernidade 

líquida ainda se encontra em transtornos. Para o sociólogo, uma ordem social do tipo sólida e 

permanente não existe mais nos dias de hoje. A sociedade tem como arquétipo a instabilidade 

e a liquidez. Consequentemente, a educação, que segue os moldes sólidos, baseada na ordem 

e na rotina, já não serve mais para a realidade educacional atual. 

Neste sentido, Bauman considera que a vida líquida é precária, mas que é a vida do 

homem da atualidade e, por conseguinte, é também a vida dos jovens desta escola, vivida em 

condições de incertezas e de consumo - emoção, descarte - sentimento. Nela o eu torna-se 

algo a ser montado e manipulado para causar impressões. Sobre isto, Paiva (2013, p. 256) 
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 Nome fictício. 
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reflete: “Sistematicamente, o episódio, ‘Menos Luiza que está no Canadá’
21

, ocorrido em 

2012, revela como as redes sociais podem funcionar como extensões do ego”. 

Considerando as observações, as entrevistas, a Lei de proibição do uso dos celulares 

nas escolas, e os conceitos apresentados, é possível compreender e perceber que há uma 

grande necessidade de a escola se atentar a este novo e atual modelo de sociabilidade. Sobre 

isto, Lemos (2009, p. 89) afirma que: “o atual estágio do desenvolvimento das tecnologias 

digitais móveis configura-se como uma nova fase da cibercultura, a da internet das coisas”.  

Segundo a professora Graziela (2014),  

As escolas ainda não sabem como lidar com esta situação. Adotar ou não o 

celular como método, instrumento de ensino na sala de aula? Por enquanto, 

os alunos associam o celular à diversão e fuga das aulas. Para eles também é 

status mostrar que tem celular e que tem boas músicas, bons jogos, bons 

aplicativos instalados e que estão compartilhando. É uma das poucas 

aquisições e diversões deles. Eu não costumava permitir o celular em sala de 

aula por causa da lei de proibição, mas já estou começando a permitir que 

tirem fotos da matéria no quadro para arquivo pessoal e também peço que 

comuniquem com alunos faltosos para tratar assuntos da aula como passar 

data de provas, trabalho, e dar recados. Também permito que escutem 

música quando estiverem só copiando do quadro. Acho que já é um começo, 

mas ainda é muito difícil estabelecer regras de uso, pois eles querem usar a 

todo o momento. 

De acordo com a Proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica, em cursos de nível superior (BRASIL, 2000), uma das exigências que se 

destaca para o papel do docente é orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos. 

Neste mesmo documento há uma preocupação em relação aos professores que não foram e 

não estão sendo preparados para cumprir tal exigência. 

Para Setton (2011), o tema das mídias é assunto para educadores. Por isso, acoplar as 

práticas pedagógicas à crítica e parceria às mídias é pensar em uma educação escolar mais 

completa. Martín-Barbero (2014) entende que é a partir da escola que os efeitos culturais das 

mídias deverão ser pensados e assumidos. 

Faz-se necessário, portanto, caminhar com estes jovens orientando-os sobre os pontos 

positivos e negativos do uso do celular, não só no cotidiano escolar, mas em outros ambientes, 

e também alertar sobre o que as redes sociais como o Facebook e o WhatsApp podem 
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 O episódio surgiu a partir de uma propaganda sobre o lançamento de um prédio residencial, apresentada pelo 

colunista social e pai de Luiza Gerardo Rabello, de João Pessoa. Na propaganda ele fala sobre o empreendimento e em 

determinado momento cita que o sucesso do prédio é tão grande que ele convocou toda a família para ver, menos Luiza, 

de 17 anos, que está no Canadá fazendo intercâmbio. Após a veiculação da propaganda o assunto foi um dos mais 

comentados no Twitter de todo o país com a hashtag #LuizaEstanoCanada, além de várias montagens que foram 

compartilhadas no Facebook.  
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promover. Afinal, a escola está para ensinar e também orientar, e não apenas para se 

preocupar com os conteúdos programáticos. 

Portanto, entendendo a mídia no cotidiano escolar através dos dispositivos móveis e 

das conversas, no próximo capítulo discutiremos os reflexos da sexualidade na escola, 

procurando traçar um perfil dos jovens contemporâneos e o papel do professor na escola 

pública levando em consideração as mudanças que as redes sociais têm proporcionado ao 

ambiente escolar, sobretudo no que se refere à formação da sexualidade dos jovens.  



 

2  Os reflexos da sexualidade na escola: a sexualidade precoce 

Talvez nenhum outro tipo de sociedade jamais tenha acumulado, e num período histórico 

relativamente tão curto, uma tal quantidade de discurso sobre o sexo.  

(FOUCAULT, 2014, p. 37) 

 

No capítulo anterior, ao abordar a relação da comunicação com a educação, 

considerando os aspectos da sociedade atual, e a constante presença das redes sociais, como o 

Facebook e WhatsApp no campo desta pesquisa, apontei alguns de seus impactos nas relações 

dos sujeitos da pesquisa bem como no cotidiano escolar. Dando continuidade à discussão, 

tratarei neste capítulo sobre o tema sexualidade, considerando sua historicidade, discursos e 

aspectos relacionados aos jovens, a educação, a formação, ao professor e às mídias.  

Historicamente, Foucault (2014) explica-nos as transformações dos discursos sobre a 

sexualidade. No início do século XVII o tema sexualidade não se prendia a segredos e nem a 

disfarces. De acordo com o autor, as práticas não buscavam ser secretas ou disfarçadas e eram 

fracos os sinais de obscenidades, decência se compararmos ao que vemos nos dias atuais. 

Sobre isto, Foucault afirma:  

Gestos diretos, discursos sem vergonha, transgressores visíveis, anatomias 

mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo 

nem escândalo, entre os risos dos adultos: os corpos “pavoneavam”. (Ibid., 

p. 7) 

No entanto, aos poucos a sexualidade foi sendo contida. Após cem anos de expressões 

livres, a Idade da Repressão - ainda no século XVII - causou significativas mudanças. Na 

escola houve modificações nos espaços da sala, na arrumação das mesas, nas divisões dos 

pátios e dos dormitórios para uma total vigilância das crianças e jovens, procurando de modo 

difuso tratar a sexualidade como um problema. Os discursos internos das instituições 

funcionavam, portanto, sobre comprovação de que a sexualidade existia, era precoce, intensa 

e frequente. Desta forma, segundo o autor, durante e após este período - no decorrer do século 

XVIII, o sexo tornou-se um óbice público, principalmente em relação aos jovens. 

Logo, “a partir do século XVIII, o sexo das crianças e dos adolescentes passou a ser 

um importante foco em torno do qual se dispuseram inúmeros dispositivos institucionais e 

estratégias discursivas” (Ibid., p. 33). Os professores, pedagogos, diretores e até mesmo os 

médicos passaram a se preocupar e controlar os jovens e adolescentes, e o sexo através dos 

conselhos às famílias, recomendações, projetos e exemplos positivos. No mesmo sentido que 
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Foucault, Giddens (1992) afirma que os discursos e estudos sobre sexo conduziram todo o 

século XIX em diversos contextos de “poder-saber”. Nos séculos XIX e XX, instaurou-se a 

época da multiplicação, ou seja, um período de disseminação de sexualidades, reforçando 

diversas reformas e ideias de perversões. Segundo Foucault (2014), o que funcionou no século 

XIX como domínio da verdade específica estava baseado, sobretudo, na história dos 

discursos. Assim, a história da sexualidade, está relacionada aos discursos e ao poder, como 

explica o autor: 

Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha por 

natureza e indócil por necessidade, a um poder que, por sua vez, esgota-se na 

tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa em dominá-la inteiramente. 

Ela aparece mais como um ponto de passagem particularmente denso pelas 

relações de poder; entre homens e mulheres, entre jovens e velhos, entre pais 

e filhos, entre educadores e alunos, entre padres e leigos, entre administração 

e população. Nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais 

rígido, mas um dos dotados da maior instrumentalidade: utilizável no maior 

número de manobras e podendo servir de ponto de apoio, de articulação às 

mais variadas estratégias. (Ibid., p. 112) 

Portanto, para Foucault, o sexo não deve ser demarcado com algo lícito ou ilícito, 

tolerável ou não. O autor (Ibid., p. 27) afirma que “o sexo não se julga, apenas administra-se”, 

e conclui que se faz necessário regular o sexo através do discurso e não pelo rigor da 

proibição. Dessa forma, a partir de Foucault, e observando os dias atuais, é possível pressupor 

que não se fala menos de sexo, fala-se de outra maneira e a partir de outros pontos de vista e 

para outros impactos. 

Louro (2014) acredita que as ideias de Foucault para os estudiosos/as da educação, 

contribuem ainda hoje para muitas discussões sobre sexualidade e também sobre “relações de 

poder”. Sobre a escola e seus poderes, a autora (Ibid., p. 61) explicita: 

A escola entende disso. Na verdade, a escola produz isso. Desde seus inícios, 

a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se sucumbiu de separar 

os sujeitos – tornando aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que 

a ela não tinham acesso. (...) Ela também se fez diferente para os ricos e para 

os pobres e ela imediatamente separou os meninos das meninas.  

De acordo com Louro, a escola demarca os espaços, com o objetivo de controlar e 

vigiar. O prédio escolar, os pátios e suas divisões procuram informar para todos/as o senso de 

existência. 

Um olhar mais cuidadoso nos mostra que todos os processos educativos 

sempre estiveram – e estão – preocupados em vigiar, controlar, modelar, 

corrigir, construir os corpos de meninos e meninas, jovens, homens e 

mulheres. Os corpos foram – e são – objeto da mais meticulosa atenção, não 
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apenas das escolas, mas de várias instâncias sociais. Elas são alvo central de 

muitas pedagogias culturais que, além das instituições escolares e por vezes 

de forma mais sedutora e eficiente do que essas, veiculam saberes, 

transmitem valores e, efetivamente, acabam por “produzir” os sujeitos 

sociais. (LOURO; FELIPE; GOELLNER, 2010, p. 7) 

Considerando as ideias de Louro, Felipe e Goellner, a atenção social aos corpos e à 

sexualidade é constante. Silva Junior (2011) entende, portanto, que a sexualidade configura-se 

em um campo complexo entre o público e o privado, entre o social e o pessoal. Um assunto 

obstruso “que se justapõe a existência e a experiência individual e coletiva de cada sujeito” 

(Ibid., p. 222). 

De acordo com Giddens (1992), as mudanças que agora afetam a sexualidade são de 

fato revolucionárias, e de uma maneira muito profunda. Assim, Flausino (2002, p. 2) entende 

que “a composição das sexualidades, a incursão da sexualidade nos corpos é uma atividade 

midiática”. Neste capítulo, portanto, pretende-se discutir a juventude no mundo 

contemporâneo, e a relação dos efeitos da mídia sobre a formação da sua sexualidade, tendo 

como principais assuntos, os jovens atuais e a sexualidade, os reflexos das redes sociais na 

formação da sexualidade dos jovens e o papel do professor na escola pública brasileira.  

2.1 Os jovens de hoje, a mídia e a sexualidade 

A fase da juventude caracteriza-se por ser uma das fases mais complexas do 

desenvolvimento humano. Trata-se de um período em que as responsabilidades chegam, e o 

jovem se encontra em um limbo entre vir a ser um adulto e não mais uma criança. É nesta fase 

que desabrocham a puberdade e a sexualidade. No ambiente escolar, as amizades estabelecem 

laços de proximidade e distância e se tornam bases para uma identidade do adulto em 

formação (ROCHA e PEREIRA, 2009). Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

encontramos algumas considerações sobre esta fase: 

(...) as mudanças físicas incluem alterações hormonais que, muitas vezes, 

provocam estados de excitação difíceis de controlar, intensifica-se a 

atividade masturbatória e instala-se a genitalidade. É a fase de novas 

descobertas e novas experimentações, podendo ocorrer as explorações da 

atração e das fantasias sexuais com pessoas do mesmo sexo e do outro sexo. 

A experimentação dos vínculos tem relação com a rapidez e a intensidade da 

formação e da separação de pares amorosos entre os adolescentes. As 

expressões da sexualidade, assim como a intensificação das vivências 

amorosas, são aspectos centrais na vida dos adolescentes. A sensualidade e a 

“malícia” estão presentes nos seus movimentos e gestos, nas roupas que 

usam, na música que produzem e consomem, na produção gráfica e artística, 

nos esportes e no humor por eles cultivado. (BRASIL, 1998b, p. 297) 
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Para Rocha e Pereira (2009), a adolescência é considerada também um fenômeno 

social e assim precisa ser cuidadosamente observada, pois ela se constrói e se define na 

cultura. Na sociedade atual, o adolescente vem sendo destacado pela mídia, tornando-se 

personagem principal de um mercado que quer atingi-lo cada vez mais. Neste cenário atual 

repleto de celulares, smarthphones, notebooks, e iPhones, os jovens tendem a desempenhar 

um papel significativo. Conhecer a adolescência e suas peculiaridades, atreladas ao estudo da 

comunicação e da sociedade, ajuda na compreensão do mundo real e imaginário destes jovens 

e também da representação desejada e incentivada que os cercam. 

Caracterizada, portanto, segundo Rocha e Pereira como “naturalmente tecnológica”, a 

juventude atual nasce, desenvolve-se e cresce em uma sociedade midiática em que 

computadores e celulares são recorrentes. Suas habilidades em manusear os aparelhos mais 

sofisticados, caros e novos, têm transformado a convivência social, sobretudo através das 

redes sociais, como o Facebook e o WhatsApp. A utilização destes serviços e o modo como os 

consomem, produzem e reproduzem por meio deles, possibilita compreender o gosto e os 

valores que os jovens fiam-se e que consequentemente contribuem para a construção de suas 

identidades. 

Em relação às identidades que as mídias procuram fixar, Flausino (2002, p. 3) alerta 

que “O que parece ocorrer na mídia é: o que agora é o que sempre foi. E a forma como elas 

exercem a sexualidade deve ser mantida”. Para Rocha e Pereira (2009), as mídias procuram 

refletir os valores de uma sociedade. No entanto, o que elas pretendem não é determinado e 

evidente. 

Sendo assim, segundo os autores, embora a autenticidade seja algo contraditório, os 

jovens, ao mesmo tempo em que buscam o seu essencial, buscam também serem diferentes. 

Vão administrando e construindo suas identidades entre semelhanças e diferenças com os 

demais e com o que observam nas mídias, preocupados, sobretudo com a beleza, estética e 

usos do corpo. Posto isto, Louro (2014, p. 31) entende que “na dinâmica da sexualidade – as 

identidades são sempre construídas, elas não são dadas ou acabadas num determinado 

momento. (...) elas são instáveis e, portanto, passíveis de transformação”.  

Silva Junior (2011, p. 218) alerta que, “tratar de sexualidade não é uma tarefa muito 

fácil”. No entanto, os discursos sobre sexualidade estão em toda parte da vida cotidiana. Para 

o autor (Ibid., p. 218) “o ser humano vive num ambiente ‘sexualizado’, pois ‘está à mercê 

destes discursos’”. A família tradicional, segundo o autor, encontra-se abalada, pois tem de 

confrontar-se com o discurso “liberalizante” da mídia sobre sexualidade.  
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Assim, este tempo presente da comunicação, propõe uma “diversificação” no trabalho 

com os jovens (MARTÍN-BARBERO, 2006). Na escola, a discussão sobre sexualidade 

precisa se fazer presente no projeto político pedagógico, possibilitando mais debates e 

interações com os jovens ajudando-os nesta importante fase para a construção da identidade. 

Para Citelli (2012), viver no século XXI é estar atento todos os dias para o que é novo, e os 

conhecimentos exteriores aos prédios e muros da escola precisam ser considerados. Segundo 

o autor, os novos meios de aquisição destes conhecimentos estão vinculados à mobilidade e à 

transformação. Igualmente, Bauman (2009) entende que há uma preferência pela mobilidade 

prejudicando o que é estático, o que é rotineiro. Neste sentido, “a adoção de práticas 

educativas mais democráticas e mais inclusivas” (DI GIORGI, 2010, p. 15) e a interação 

sobre o tema sexualidade entre a escola, professores, e jovens poderá possibilitar um ensino 

melhor e mais dinâmico.  

2.2  A formação sobre a sexualidade na escola 

A inclusão do tema sexualidade nos currículos escolares, além de ser de ordem 

governamental, é de interesse dos próprios jovens. Ao longo da pesquisa de campo, nas 

observações, bem como nas entrevistas informais e estruturadas, foi constatado que os alunos 

possuem grande interesse pelo assunto sexualidade. Desde o 6º ano - onde não há 

obrigatoriedade curricular estadual para tratar do tema – até o 9º ano onde o assunto é tratado, 

incluindo as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez. A educadora entrevistada 

entende a importância da abordagem do tema em todas as disciplinas do 2º ciclo do Ensino 

Fundamental como os PCN orientam:  

(...) faz muita falta na escola um trabalho de Orientação Educacional. Este 

trabalho faz toda a diferença. Pois este profissional poderia organizar com os 

professores um projeto de Orientação Sexual na escola. É o que os alunos 

estão precisando. Dentro dos Parâmetros Curriculares Nacionais, a 

Orientação Sexual é um tema Transversal, por isso deve ser trabalhada. Não 

deveria ser opcional. Ela perpassa por todo o currículo. Ela é um tema que 

deve estar presente em todas as disciplinas. No final das contas, acaba 

ficando sob responsabilidade do Orientador Educacional, mas na verdade é 

responsabilidade de todos os professores independente da disciplina 
(SANTOS

22
, 2014).  

No entanto, embora esta preocupação exista e seja notória, sobretudo no campo desta 

pesquisa, a manifestação clara desta necessidade não é apresentada de forma aberta. Na 

Escola Estadual Doutor Memória, durante todo o período deste estudo, apenas nas entrevistas 
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 Nome fictício. 
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realizadas eram manifestadas preocupações em relação à sexualidade e à orientação sexual 

aos alunos. Durante as reuniões pedagógicas da escola – momentos em que os professores têm 

oportunidade de manifestar suas preocupações - este tema não era suscitado. Nestas ocasiões, 

procurava opinar sobre o tema, mas ao longo da construção desta pesquisa, nenhum projeto 

institucional ou atividades diferenciadas foram realizados pela escola em geral, mas somente 

por uma professora que trabalhou isoladamente. Assim, Louro (2014, p. 84) entende que: 

(...) é possível que dirigentes ou professores/as façam afirmações do tipo: 

“em nossa escola nós não precisamos nos preocupar com isso, nós não temos 

nenhum problema nessa área”, ou, então, “nós acreditamos que cabe à 

família tratar desses assuntos”. De algum modo, parece que se deixarem de 

tratar desses “problemas” a sexualidade ficará fora da escola. É 

indispensável que reconheçamos que a escola não apenas reproduz ou reflete 

as concepções de gênero e sexualidade que circulam na sociedade, mas que 

ela própria as produz.  

Dessa forma, não há como negar a presença da sexualidade na escola, embora os 

discursos dos professores não sejam explícitos e que não haja uma disciplina sobre “educação 

sexual” ou a inclusão deste tema no projeto curricular da escola e das disciplinas. Segundo 

Louro (Ibid., p. 85) “a sexualidade está na escola porque ela faz parte dos sujeitos, ela não é 

algo que possa ser desligado ou algo do qual alguém possa se ‘despir’ ou ignorar [grifo 

meu]”.  

O assunto sexualidade integra parte das conversas entre os alunos, das suas 

brincadeiras, dos namoros e, consequentemente, está também na sala de aula, através das falas 

e atitudes não apenas dos estudantes, mas também dos professores e professoras. No entanto, 

segundo a autora, o tratamento deste assunto, quando criticado por vertentes religiosas e 

morais, é visto como algo anormal, doentio, impróprio, etc.  

Geralmente a escola pede para que os alunos deixem sua sexualidade do lado de fora, 

mas isto é impossível. O fato, por exemplo, de haver uma professora ou colega de classe 

grávida, desperta curiosidade e inquietação entre os alunos. Portanto, o papel da escola, 

segundo Louro (Ibid.), deveria ser propor ações críticas e reflexivas sobre o tema e não 

procurar exclui-lo de seu espaço. Afinal, a escola também transmite valores (BRASIL, 

1998b).  

Silva Junior (2011) acredita que o tema sexualidade ainda está relacionado a coerções, 

temores e inquietações, nas principais querelas entre professores/as e profissionais da 

educação e também entre os adolescentes no espaço escolar. Para o autor, a sociedade 

brasileira permaneceu durante muito tempo retrógada e indiferente ao tema sexualidade. Por 

isso, boa parte dos jovens ainda hoje procura aprender e ensinar uns aos outros sobre diversos 



55 

 

assuntos relacionados à sexualidade como: masturbação, virgindade, primeira relação sexual, 

métodos contraceptivos, homossexualidade, entre outros; por não encontrarem oportunidades 

de diálogo sobre estes temas com os adultos da família e da escola.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998b), a sexualidade ocorre primeiramente no 

espaço privado no âmbito familiar. É entre os familiares que as crianças e adolescentes 

assumem valores, ainda que sejam transmitidos implicitamente sendo valores conservadores 

ou liberais. É, portanto, no espaço privado que a construção da sexualidade terá início. 

Conforme os PCN, é a partir deste espaço privado que os jovens vão construindo e 

expressando sua sexualidade, através dos exemplos dos pais e familiares e depois de muitos 

outros “agentes sociais” entre outros estímulos externos que pertencerão a este processo. 

A mídia também contribui para a construção da sexualidade dos adolescentes e jovens. 

A sua força tem integrado cada vez mais os moldes e visões comportamentais sobre 

sexualidade. Ainda nos PCN, encontramos a ideia de que as imagens e vídeos eróticos, 

sobretudo, influenciam significativamente as fantasias sexuais dos adolescentes e jovens. 

Além disto, a mídia por vezes moraliza e estimula preconceitos sobre o tema, gerando, através 

das inúmeras mensagens transmitidas, explicações errôneas ou conceitos fantasiosos. Nesse 

sentido (Ibid.), através da reflexão, o trabalho proposto pela escola não deve pretender 

substituir o que a família dos jovens propõe, mas sim complementar e colaborar na formação 

de sexualidade. 

Infelizmente, conforme observado, os professores/as ainda mostram-se insensíveis em 

abrir-se em relação à abordagem das questões referentes à sexualidade na escola. Geralmente, 

conforme observa Silva Junior (2011), reduzem o assunto sexualidade a um tratamento 

unicamente biológico, resguardando-os das aflições, incertezas e medos que os educandos 

possuem. Sendo assim, o autor apresenta dois questionamentos: o primeiro é se a escola deve 

ou não tratar sobre sexualidade; o segundo é como este tema pode ser desenvolvido na escola, 

afinal, sendo esperado ou não, o surgimento do tema poderá trazer conflitos. Assim, conforme 

Silva Junior, a escola pode influenciar de alguma maneira sobre as construções referentes à 

sexualidade dos alunos ao fundamentar e dialogar sobre este assunto, incluindo neste diálogo 

as relações sociais e a sociedade. 

Louro (2014), no entanto, questiona sobre as formas como as escolas no Brasil vêm 

conduzindo as aulas relacionadas à educação sexual. A autora supõe que, pelos materiais 

didáticos utilizados, questões de professoras e professores, reportagens e programas de mídia, 

esta área de sexualidade é conduzida sempre com muita cuidado e receio, evitando-se 
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sobretudo, a contextualização social e cultural do tema, limitando-se ao “biologismo”. A 

autora ressalta que,  

Além disso, para muitos adultos, esses sempre foram temas que se 

conversaram em voz baixa, com reservas e com poucas pessoas. O silêncio, 

o segredo e a discrição eram os comportamentos adequados no trato com a 

sexualidade. Em voz alta, alardeadas ou proclamadas sem censura, tais 

questões ganhavam o caráter de gozação, deboche, malícia ou grosseria. 

Essas representações não são alheias a vários/as responsáveis pela 

elaboração e efetivação das práticas de educação sexual. (Ibid., p. 137) 

Em relação à educação sexual, para Vitiello (1995), é indispensável que seja 

diferenciada da orientação sexual. De acordo com o autor, durante muito tempo, assuntos 

tratados na escola relacionados à sexualidade eram denominados por “Orientação Sexual”, 

sendo ainda título de um dos temas transversais nos PCN. No entanto, o Vitiello ressalta que, 

em meados da década de 90, este termo foi transformado para “Educação Sexual”, supondo 

com isso que a escola passa a colaborar para “formação e crescimento interior” dos alunos. 

No tocante à formação sobre sexualidade, o Ministério da Educação prescreve os PCN 

(BRASIL, 1998b) para todas as escolas brasileiras. Os PCN possuem por finalidade orientar 

os professores/as na elaboração curricular e em relação a todas as disciplinas e temas 

transversais. Presentes no dia-dia das pessoas, segundo Silva Junior (2011), os temas 

transversais podem ser conduzidos considerando a realidade social de cada comunidade 

escolar. 

Nos PCN (BRASIL, 1998b), os principais conceitos relacionados à sexualidade 

reconhecem as produções socioculturais e valores, assim como nos outros temas transversais. 

Ainda de acordo com os PCN, a mídia, de modo geral, vem impondo valores, transformando 

a sexualidade em objeto de abusivo e de consumo, por isso, o governo precisou integrar a 

Orientação Sexual, de modo transversal, possibilitando que os objetivos e conteúdos 

propostos sejam articulados nas mais diversas áreas do conhecimento. 

Dessa forma, a proposta dos PCN para Orientação Sexual, assim como acontece com 

os outros temas transversais, atravessa a prática educativa com a finalidade de colaborar para 

que os alunos desenvolvam sua sexualidade com responsabilidade. Assim, os principais 

objetivos sugerem que a escola se organize para que os alunos, ao término do Ensino 

Fundamental, tenham capacidade de: 

• respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos relativos à 

sexualidade, reconhecendo e respeitando as diferentes formas de atração 

sexual e o seu direito à expressão, garantida a dignidade do ser humano;  
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• compreender a busca de prazer como um direito e uma dimensão da 

sexualidade humana;  

• conhecer seu corpo, valorizar e cuidar de sua saúde como condição 

necessária para usufruir prazer sexual; 

• identificar e repensar tabus e preconceitos referentes à sexualidade, 

evitando comportamentos discriminatórios e intolerantes e analisando 

criticamente os estereótipos; 

• reconhecer como construções culturais as características socialmente 

atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra 

discriminações a eles associadas; 

• identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os 

sentimentos e desejos do outro;  

• reconhecer o consentimento mútuo como necessário para usufruir prazer 

numa relação a dois;  

• proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores;  

• agir de modo solidário em relação aos portadores do HIV e de modo 

propositivo em ações públicas voltadas para prevenção e tratamento das 

doenças sexualmente transmissíveis/Aids;  

• conhecer e adotar práticas de sexo protegido, desde o início do 

relacionamento sexual, evitando contrair ou transmitir doenças sexualmente 

transmissíveis, inclusive o vírus da Aids;  

• evitar uma gravidez indesejada, procurando orientação e fazendo uso de 

métodos contraceptivos;  

• consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de sua 

sexualidade. (Ibid., p. 311-312) 

Deste modo, relacionando o prazer com responsabilidade, ao tratar do tema 

sexualidade, os PCN consideram a vida e a saúde. Inclui-se na discussão deste tema, as 

relações de gênero, o respeito, valores, crenças, culturas, doenças sexualmente transmissíveis 

e gravidez indesejada na adolescência. Na primeira parte dos PCN, sobre Orientação Sexual, 

há a descrição do papel da escola e do professor, procurando diferenciar a ação educacional 

do ambiente familiar (Ibid., p. 287). A segunda parte do documento é formada pelos 

conteúdos e orientações para o trabalho referente ao tema sexualidade para terceiro e quarto 

ciclos do ensino fundamental, que correspondem ao 2º segmento do Ensino Fundamental 

(Ibid., p. 287). Além disso, o documento propõe não apenas a orientação, mas também o 

estímulo à problematização, debates e reflexões sobre o tema sexualidade, com toda a equipe 

escolar, alunos, e familiares para a estruturação da parte pedagógica da escola em relação às 

principais questões de sexualidade da comunidade escolar.  
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Segundo os PCN, a partir das décadas de 1960 e 1970, foi intensificada a discussão 

sobre sexualidade tendo em vista, provavelmente, as mudanças comportamentais dos jovens, 

dos movimentos feministas e de alguns grupos que pregavam o controle da natalidade. Já na 

década de 1980, houve um aumento do interesse da escola, da quantidade de estudos e 

trabalhos nas escolas sobre sexualidade, em consequência da preocupação dos educadores 

com as doenças sexualmente transmissíveis e o aumento de gravidez indesejada entre os 

alunos. Com a inclusão da Orientação Sexual através dos PCN nas escolas, há também a 

possibilidade de discussão nas escolas de outros temas mais polêmicos e delicados sobre 

sexualidade, como: masturbação, diferença entre o “ficar” e o namoro, aborto, 

homossexualidade, pornografia e prostituição. 

No mesmo sentido, Furlani (2010) entende que é importante propor a discussão e a 

formação da sexualidade de modo tranquilo e comum a todos, através de debates habituais. 

Para a autora, em qualquer nível de ensino a educação sexual deve acontecer de modo 

contínuo e contextualizado, baseada em concepções absolutamente claras e permanentes, pois 

as informações veiculadas pela mídia também são permanentes. Ela acredita que se torna 

importante, portanto, expandir a percepção e o entendimento dos jovens sobre sexualidade 

através de um currículo enriquecedor e de uma formação coerente. Deste modo, com o intuito 

de assegurar tal coerência com uma variedade de valores em torno dela, a escola precisa ter 

consciência da sua primordialidade como espaço reflexivo na sua parcela de formação 

permanente sobre sexualidade.  

2.3  O papel do professor e do aluno na escola pública atual  

Di Giorgi (2010) acredita que a escola atual mudou devido à população que a 

frequenta, tornando-se também local de debates sobre os principais questionamentos da 

sociedade. Perrenoud (1999), por seu lado, afirma que a atribuição da escolarização formal é 

respeitar as particularidades dos seus atores. Tendo em vista estas visões, a escola precisa 

estar aberta a repensar sobre as reformas educacionais, com o intuito de superar os desafios e 

dialogar com as mais diversas realidades, culturas e valores, proporcionando qualidade à 

escola pública. Neste sentido, Di Giorgio (2010, p. 15) afirma que é necessário mudar, porque 

os desafios são novos, ressaltando que, 

Sabe-se que o elemento mais importante para a educação de qualidade é o 

professor, pois não existe educação de qualidade sem professor de qualidade. 

A excelência desse profissional está atrelada principalmente às suas 

condições de trabalho e à sua formação inicial e contínua. Ser professor 
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significa estar sempre se construindo, em um movimento que tem início, mas 

não tem fim. A formação contínua deve ser pensada como inerente ao espaço 

e tempo de formação profissional. 

Nesta perspectiva, mudanças positivas poderão ocorrer na educação quando o 

professor buscar transformar-se. “Dentro dessa epistemologia, há espaço também para a 

‘reflexão sobre a reflexão na ação’, colocando-se as bases para a ideia do ‘professor 

pesquisador da sua prática’” (Ibid., p. 28). Destarte, o papel do professor hoje exige um 

posicionamento reflexivo e crítico, para ser capaz de lidar com os problemas e desafios da 

prática escolar cotidiana.  

A compreensão da formação permanente do professor como um processo contínuo 

possui relevância e justificativa na possibilidade de uma educação de qualidade. Para Di 

Giorgio, é preciso que a formação inicial proporcione ao professor a solidez do conhecimento, 

para que ele saiba reelaborar gradualmente novos conhecimentos confrontando-os com as 

experiências adquiridas no cotidiano escolar. Pensar no papel do professor, na escola pública 

atual, é pensar em um profissional crítico-reflexivo e ativo.  

Na atual cultura cibernética e realidade virtual, caberia à escola também facilitar o 

acesso aos meios técnicos de comunicação, contribuindo para que as novas gerações se 

apropriem ativa e criticamente das novas tecnologias. Belloni (1998) acredita que também é 

função da educação formar cidadãos conscientes e autônomos, que procurem ser 

pesquisadores neste mundo cada vez mais atravessado de informações. A autora entende que 

“Somente com a modernização radical do campo educacional - que vai da pesquisa acadêmica 

às estratégias políticas - poderá a escola cumprir sua função social: a de formar o cidadão 

autônomo, competente técnica e politicamente” (Ibid., p. 16). 

É importante lembrar que os PCN (BRASIL, 1998b) estabelecem que, na relação 

professor-aluno, o professor ocupa um lugar importante e de maior poder para o aluno. Se o 

professor emitir suas opiniões em sala de aula, estas poderão suscitar questionamentos, 

incertezas na construção da opinião própria do aluno:  

Por exemplo, numa discussão sobre virgindade entre um grupo de alunos de 

oitava série (nono ano) [grifo meu] e seu professor, abordam-se todos os 

aspectos e opiniões sobre o tema, seu significado para meninos e meninas, 

pesquisam-se suas implicações em diferentes culturas, sua conotação em 

diferentes momentos históricos e os valores atribuídos por distintos grupos 

sociais contemporâneos. O professor conduz e orienta o debate, não 

emitindo opiniões pessoais. Após esse trabalho, é uma opção pessoal do 

aluno tirar (ou não) uma conclusão sobre o tema da virgindade naquele 

momento, não sendo necessário explicitá-la para o grupo. Já no espaço 

doméstico o mesmo tema, quando abordado, suscita expectativas, ansiedades 

e direcionamento por parte dos pais, coisas muito diferentes das discutidas 
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em sala de aula. Os professores (e as demais pessoas), mesmo sem perceber, 

transmitem valores com relação à sexualidade no seu trabalho cotidiano, 

inclusive na forma de responder ou não às questões mais simples trazidas 

pelos alunos (Ibid., p. 302).  

Deste modo, é necessário que haja uma relação de confiança entre e professor e aluno. 

Os professores precisam estar disponíveis para conversar com os alunos de forma 

esclarecedora, sem ferir a intimidade do aluno e também preservando sua própria intimidade. 

Sendo assim, o próximo capítulo explicitará cada etapa da pesquisa de campo e algumas 

análises das entrevistas, considerando a relação escola-professor-aluno.  



 

3  Pesquisa de campo 

O sentido deste tipo de pesquisa, (...), era de “não só denunciar, mas agir”, de extrapolar os muros da 

universidade e do debate puramente abstrato para o chão dos acontecimentos sociais (...). 

(PERUZZO, 2003, p. 7) 

 

O capítulo anterior abordou o tema sexualidade, através dos aspectos históricos, 

discursos e controles da sociedade e da educação. Tratou, sobretudo, da sexualidade dos 

jovens e suas peculiaridades, bem como do papel da educação e do professor na formação dos 

jovens da atualidade em relação à sexualidade atravessada pelas informações recebidas e 

compartilhadas nas redes sociais. Dando continuidade à discussão, este capítulo pretende 

apresentar as características do campo e as etapas de cada processo da pesquisa. 

3.1  Campo de pesquisa 

Para a pesquisa selecionou-se como campo a Escola Estadual Doutor Memória, por ser 

um local de permanência cotidiana da pesquisadora. Esta opção foi reforçada pelo fato de a 

instituição ser uma escola pública, em que o público atendido são alunos de 10 a 18 anos, o 

que corresponde à fase da adolescência. Neste campo, portanto, tornou-se possível almejar os 

objetivos e o problema propostos por este estudo. 

A Escola Estadual Doutor Memória pertence à rede estadual de ensino do Rio de 

Janeiro e fica localizada no bairro do Cubango, em Niterói. A escola possui um prédio de dois 

andares, e neste mesmo prédio sete salas de aula estão ativas para o atendimento das turmas. 

No ano de 2015 a escola atendeu sete turmas no turno da manhã e cinco turmas no turno da 

tarde. No geral foram quatro turmas de 6º ano, três turmas de 7º ano, três turmas de 8º ano, 

duas turmas de 9º ano e uma turma do Projeto Autonomia. 

A escola possui também uma biblioteca, uma sala de multimeios, uma sala para os 

professores, uma sala de recursos para atendimentos aos alunos com Necessidades Educativas 

Especiais (NEE’s), quatro banheiros para uso dos alunos e um almoxarifado. Em anexo ao 

prédio escolar localiza-se a secretaria da escola, a sala da direção, uma sala de informática, a 

sala da coordenação pedagógica, uma cozinha, um refeitório, três banheiros para uso dos 

professores, uma quadra, um pátio, e um canteiro com carteiras e uma mesa de Ping Pong e 

Pebolim, onde os alunos durante os intervalos das aulas brincam mediante autorização da 

direção da escola.  
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No início da pesquisa, em 2014, a gestão escolar era composta por uma diretora geral 

e uma diretora adjunta, uma orientadora educacional, um coordenador pedagógico e uma 

secretária. Durante a pesquisa, a gestão escolar sofreu várias alterações, acarretando 

dificuldades em obter informações mais específicas deste grupo e de suas funções. 

O quadro escolar até dezembro de 2015 era composto por 22 professores distribuídos 

entre as disciplinas e horários. As disciplinas oferecidas pela escola para todos os anos 

escolares existentes são: Matemática, Resolução de Problemas, Língua Portuguesa, Geografia, 

Ciências, Língua Inglesa, Artes, Educação Física, Ensino Religioso, História e Produção 

Textual. 

3.2  Abordagem metodológica 

A abordagem metodológica utilizada para esta pesquisa foi de natureza qualitativa–

descritiva. Segundo Peruzzo (2003, p. 6), “uma luz brota das possibilidades explicitadas pela 

pesquisa qualitativa, que entre suas metodologias, oferece a pesquisa participante”. Para a 

autora, a pesquisa participante aplica-se nas mais diversas áreas do conhecimento, sobretudo 

na Comunicação Social, e permite uma relação entre o pesquisador e o grupo estudado. 

(...) assim como outras modalidades de estudos qualitativos, se concretizam 

na coleta e análise de dados primários empíricos. Ela se ancora na integração 

entre o pesquisador e o grupo estudado e dessa relação que depende a 

captação adequada dos dados. (Ibid., p. 22) 

No mesmo sentido que Peruzzo, Brandão (1999) afirma que a pesquisa participante 

não prioriza apenas o método, mas o envolvimento interacional entre o pesquisador e o 

pesquisado. Tal metodologia causou impactos nos estudos de Comunicação Social nos anos 

de 1980 até o início dos anos 1990. No entanto, após este período, deixou de ser prestigiada 

na área de pesquisa acadêmica em Comunicação no Brasil. Assim, poucas obras no Brasil 

discutem os métodos e técnicas pertinentes à pesquisa participante. Existem muitos 

preconceitos e divergências conceituais entre: pesquisa participante, observação participante e 

pesquisa-ação. De certo, ambas são modalidades da pesquisa participante e permitem “que o 

investigado participe do processo de realização da pesquisa e que os resultados se revertam 

em benefício” (Ibid., p. 3). 

O principal objetivo da pesquisa participante é a inserção do pesquisador no campo e a 

interação com a realidade investigada. Pesquisadores que desejam fazer algo que contribua 

para a sociedade optam por esta metodologia e procuram com ela compreender todas as 
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dimensões do que se pretende verificar. Peruzzo (2003, p. 7) destaca duas motivações da 

pesquisa participante: 

a) Realização de uma pesquisa inovadora de caráter qualitativo que 

permitisse atingir elevado grau de profundidade. Portanto, trata-se de uma 

posição advinda de todo um debate que se trava no campo da epistemologia 

da ciência, conforme apontamos antes e será retomado mais adiante. 

b) Preocupação em dar um passo adiante em relação aos estudos críticos – 

do tipo pesquisa denúncia - dos meios de comunicação, que já não 

satisfazem mais uma ala dos pesquisadores. Ou seja, propõe-se ir além da 

constatação crítica sobre as manipulações da mídia e seu poder de influência, 

cujos estudos se ancoram nos referenciais teóricos da teoria crítica de 

tradição frankfurtiana, e ao mesmo tempo, contribuir para o avanço da 

pesquisa em comunicação e para a transformação social. 

Com o objetivo de contribuir para a área da Comunicação Social com pesquisas que 

promovam a transformação social, a pesquisa participante possui também algumas 

finalidades: 

a) Observar fenômenos importantes, especialmente os ligados a experiências 

populares de comunicação voltadas para o desenvolvimento social, que 

estavam até então ausentes da pesquisa acadêmica no Brasil. 

b) Realizar estudos de recepção de conteúdos da mídia que ultrapassem os 

padrões então vigentes – como os estudos de audiência e as hipóteses sobre 

os efeitos implacáveis dela das pessoas – e pudessem enxergar os 

mecanismos de apropriação de mensagens ou mesmo de re-elaboração de 

mensagens partindo dos pressupostos da existência de interferência de outras 

fontes na formação da representação da realidade (...). 

c) Que os resultados da pesquisa – ou até mesmo o seu processo de 

realização - pudessem retornar ao grupo pesquisado a serem aplicados em 

seu benefício. Por exemplo, a pesquisa poderia se propor contribuir para 

resolver problemas de comunicação nas comunidades e/ou ajudar na 

melhoria das condições de existência dos grupos pesquisados (Ibid., pp. 7-8). 

Para a presente pesquisa, a finalidade (b) foi destacada, pois apresenta o intuito de 

compreender os efeitos dos conteúdos das mídias sociais, como o Facebook e o WhatsApp, na 

vida dos jovens da escola pesquisada. Para alcançar este objetivo, assim como os demais 

objetivos da pesquisa, foi utilizada a modalidade de pesquisa “observação participante”. 

Conforme Peruzzo (Ibid.), a observação participante tem origem na Antropologia e na 

Sociologia e está direcionada principalmente para a coleta de dados, através de contatos 

diretos, em diversas situações, sobre os sujeitos, objeto e campo de estudo. De acordo com 

Lüdke e André (1986), a principal vantagem na técnica de observação é o contato que o 

pesquisador tem com o seu objeto de investigação no cotidiano. 
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Vale ressaltar também que a observação participante pode ser etnográfica ou não. De 

acordo com Peruzzo (2003), toda pesquisa etnográfica presume a observação participante, 

mas nem toda observação participante é etnográfica, porque a etnografia se preocupa com 

questões do cotidiano e com as relações dos indivíduos com mídia - o que ocorre nesta 

pesquisa. 

3.3  Observação participante 

Para a entrada no campo como pesquisadora foi necessário apresentar o projeto de 

pesquisa à escola e encaminhá-lo à Comissão Ética da Universidade Federal Fluminense
23

 – 

UFF, por meio da Plataforma Brasil
24

. Somente após esta apresentação, os primeiros contatos 

na escola, enquanto pesquisadora começaram a ocorrer.  

 Na observação participante, o pesquisador acompanha e vive junto com o grupo 

pesquisado, mas assumindo o papel de observador, sem se confundir com a realidade. Assim, 

explica Peruzzo (2003), o grupo pode ou não ter o conhecimento de que está sendo 

pesquisado. Especificamente nesta pesquisa, os professores e demais profissionais da escola 

tiveram ciência de que a pesquisa estava acontecendo e de que estavam sendo observados. No 

entanto, os alunos observados não souberam que foram observados e que seus perfis públicos 

no Facebook foram visitados. Dessa forma, o papel adotado durante o período de coleta de 

dados foi o de observadora e participante, alternando de observadora como participante e de 

participante como observadora (PEARSALL, 1965). 

Posteriormente ao cadastro da pesquisa no site da Comissão de Ética, foi necessário 

apresentar aos envolvidos no processo desta pesquisa um Termo de Livre Consentimento
25

, 

para possibilitar a realização das entrevistas, garantindo o anonimato e o caráter sigiloso das 

informações coletadas. Para preservar os sujeitos da pesquisa, foram utilizados nomes 

fictícios para os entrevistados e alunos observados ao longo do texto e nos anexos, inclusive 

na identificação dos perfis públicos observados. Utilizou-se nos perfis, ferramentas para 

borrar algumas imagens e tarjas cinza para preservar os nomes, endereços e dados pessoais 

dos alunos. Devido às circunstâncias, violência na comunidade em torno da escola e a 

privacidade dos alunos, não foi possível nesta pesquisa conversar diretamente com eles. 

Houve também receio em relação a não aceitação e não liberação, pelos responsáveis dos 
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 Anexo A. 

24
 http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf. 

25
 Anexo C. 
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alunos, para tratarem de um assunto particular como a sexualidade, tendo em vista que a 

maior parte do grupo é composto por menores de idade. Foi considerada, por fim, a 

permanência da pesquisadora no ambiente de pesquisa, enquanto professora efetiva, e que 

continuaria relacionando-se com os jovens e com as famílias após a conclusão do trabalho. 

Quaisquer problemas ou insatisfações relacionadas à pesquisa sobre a fala dos jovens, ainda 

que com nome fictícios e autorizações, poderia gerar algum tipo de prejuízo à estabilidade 

profissional e funcionalidade da pesquisadora na instituição. 

Sobre o período apropriado para as observações Peruzzo enfatiza que, 

Não existe um tempo ideal que possa ser pré-fixado. Depende do tipo de 

objeto, de quão rápido ou demoradamente ele se revela ao investigador, das 

condições em que os mecanismos internos do “objeto” se dão a conhecer ao 

pesquisador e da capacidade deste em captar suas manifestações explícitas e 

implícitas. Mas, é óbvio que o tempo não pode ser curto demais. Poderão ser 

meses, um ano ou mais. (Ibid., p. 21) 

Destarte, o período de coleta de dados, considerando as observações, entrevistas e 

análises de perfis públicos no Facebook, ocorreu de outubro de 2014 a dezembro de 2015, a 

cada dois dias na semana (quarta-feira e quinta-feira) no turno da manhã e durante quatro 

horas diárias. Os locais na escola foram variados, utilizando como estratégias as observações, 

entrevistas informais e entrevistas formais. 

3.3.1  Fase 1 - Observação primária ou inicial 

Conforme o proposto por Leininger (1985), esta fase caracterizou-se pelas estratégias 

de observar e ouvir para a obtenção de uma perspectiva geral do campo de pesquisa anterior 

ao envolvimento direto com os sujeitos da pesquisa e possíveis entrevistados. Minayo (1994) 

entende que a exploração do campo consiste em um período de organização de atividades 

para a seleção do objeto de pesquisa, local de pesquisa, sujeitos da pesquisa, critérios e 

estratégias para que os objetivos possam ser alcançados. Deste modo, a relevância nesta fase 

estava direcionada para a rotina escolar, estrutura física do espaço da escola, aproximação 

com a gestão escolar e professores, levantamento de informações relacionadas à telenovela
26

, 

sexualidade e a formação escolar sobre o tema. A durabilidade foi de aproximadamente três 

meses, e exprimiu alguns obstáculos relacionados ao início do desenvolvimento de um estudo 

qualitativo relevante e desafiador. Apresentar-se ao campo com uma proposta ousada 

representou um grande desafio e exigiu bastante cuidado com todas as informações obtidas. 
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 Objeto inicial da pesquisa. 
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Para o registro das observações, foi organizado e utilizado um diário de campo, em 

conformidade com a proposta de Bogdan e Biklen (1982), que acreditam na construção dos 

conteúdos das observações através da descrição e reflexão de cada situação. A parte descritiva 

corresponde à anotação sobre cada situação, considerando cada detalhe, transcrição de falas 

dos sujeitos, descrição de comportamentos e detalhes do ambiente. Já a parte reflexiva, refere-

se aos comentários pessoais do pesquisador, incluindo suas percepções, perspectivas, dúvidas, 

problemas e reflexões. 

Vale ressaltar que o registro das observações demandou dificuldades no início, devido 

à impossibilidade de anotações no momento em que as situações aconteciam. Enquanto 

pesquisadora percebi que realizar anotações na presença dos alunos da escola, sobretudo no 

início das observações, gerou desconfiança e algumas indagações sobre o que era registrado, 

interferindo na observação pela supressão da espontaneidade dos alunos. Sobre isto, Lüdke e 

André (1986) explicam que anotar no momento da observação pode comprometer a interação 

do pesquisador com o grupo pesquisado. Deste modo, as anotações mais detalhadas sobre 

cada situação eram realizadas após a saída do campo e em momentos que não fossem 

distantes para que nenhum detalhe fosse esquecido. 

No primeiro dia de observação no campo ainda não estava claro o que exatamente 

deveria ser observado e registrado. Houve necessidade de continuamente saber o que 

observar. Inicialmente, de acordo com os objetivos iniciais da pesquisa, o objeto eram as 

telenovelas e sua influência na formação e construção da sexualidade dos alunos. Nota-se que 

algumas anotações no diário do primeiro dia de observação apresentaram este objeto: 

Hoje na sala dos professores conversávamos sobre as eleições até que em um 

determinado momento chegamos ao assunto de valores e comportamentos 

que se modificaram com o passar do tempo. Falamos também sobre a 

sexualidade e o quanto as conversas entre os alunos são sobre isto, as roupas 

provocativas e os vídeos pornôs que são enviados entre os alunos. Uma 

educadora (...) disse que recebe para atendimento muitos alunos assim, que 

de algum modo falam, usam roupas “inadequadas” ou trocam vídeos de 

cunho sexual. Os outros professores comentaram o quanto as telenovelas 

apresentam este assunto sexualidade a todo instante. (BARROS, 2015, ref. 

04/10/2014) 

É possível perceber nas anotações acima que os professores coversaram sobre os 

alunos, demonstrando preocupação em relação aos valores que se perderam ao longo do 

tempo, mas também sobre o interesse deles a respeito da sexualidade. Esta situação foi o 

ponto de partida para esta pesquisa e, consequentemente, para a alteração do objeto de 

pesquisa. 
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Durante outras observações não participantes no campo realizadas nesta fase, também 

ficou clara a necessidade de modificar o objeto de estudo. Notoriamente haviam poucas 

conversas entre os professores sobre as telenovelas relacionadas à sexualidade. Até o quinto 

dia de observação não houve também nenhuma conversa entre os alunos com elo entre 

telenovela e sexualidade e as entrevistas informais apresentaram as redes sociais, Facebook e 

WhatsApp como as principais mídias utilizadas pelos alunos na escola, sobretudo em relação à 

sexualidade. Deste modo, a partir de dezembro de 2014, o objeto desta pesquisa foi alterado 

para as redes sociais, com ênfase no Facebook e no WhatsApp. 

Neste período, sendo parte do quadro de docentes da instituição e participante do 

campo de pesquisa, expus a pesquisa aos demais profissionais da escola e professores, mas 

sem detalhar totalmente quais seriam as estratégias de trabalho. Deste modo, apresentar a 

pesquisa facilitou o diálogo e o acesso às informações referentes ao tema pesquisado. 

3.3.2  Fase 2 - Observação inicial com alguma participação 

Nesta fase, as observações continuaram acontecendo, porém com maior participação 

no campo e em algumas situações e atividades. Segundo Bogdan e Taylor (1975), o 

pesquisador só consegue adentrar de fato no mundo de um estudo quando começa a participar 

das suas atividades. Destarte, a participação nesta etapa possibilitou conhecer melhor os 

professores, os alunos, esclarecer as dúvidas e também alcançar a confiança da equipe da 

escola para me inteirar dos acontecimentos. 

De modo definitivo, o foco e empenho durante esta fase buscou delimitar o público 

alvo, o objeto e o problema da pesquisa. Portanto, fazia-se importante identificar quais mídias 

estavam realmente presentes no ambiente escolar através das mais diversas situações entre 

alunos e professores. Assim, as observações foram constantes durante este período e com 

cuidados para que as informações levantadas fossem suficientes para alcançar a definição do 

objeto e do problema da pesquisa. 

Paulatinamente, as anotações feitas demonstravam a importância da minha 

autoavaliação enquanto pesquisadora, ajudando-me a compreender minhas condutas e 

estabelecer novas estratégias sempre que necessárias ao rendimento do estudo. Para Bogdan e 

Taylor, o pesquisador não deve possuir um conhecimento especializado sobre a área de 

enfoque e estudo, para adotar uma postura plenamente aberta aos novos saberes que poderão 

ser adquiridos. Caso contrário, certo de seus conhecimentos, terá dificuldades em realizar um 

registro das observações desprovido de cunho avaliativo. 
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Diante dos primeiros dados levantados pelas observações, ficou clara a necessidade de 

utilização da entrevista informal para esclarecer tais informações. Sendo assim, três roteiros
27

 

foram construídos baseados nas primeiras impressões, nos dados coletados nas observações e 

na avaliação diária sobre o rendimento das informações e a possibilidade de avançar. Segundo 

Gil (2008), as entrevistas informais são estratégias metodológicas indicadas para estudos 

exploratórios, pois é através delas que o pesquisador se aproxima mais do problema 

pesquisado. Embora tenham sido entrevistadas duas professoras e uma educadora nesta fase, o 

registro das observações continuou acontecendo. Assim, as entrevistas informais foram bem 

abertas, pois o objetivo era justamente explorar mais o tema sexualidade.  

3.3.3  Fase 3 – Participação com alguma observação 

Esta fase teve início após quatro meses de observações, teve a duração de cinco meses 

aproximadamente, e caracterizou-se pela busca por respostas ao problema de pesquisa para 

alcançar os objetivos do estudo. Leininger (1985) afirma que nesta fase, o observador deve 

começar com uma participação mais ativa nas atividades, por isso, neste período, as 

observações foram com maior participação. Durante essa fase, de acordo com a perspectiva de 

Bogdan e Taylor (1975), pude considerar que qualquer ocorrência no campo poderia se 

constituir como fonte de dados. Embora algumas informações pudessem parecer 

insignificantes, ao final do estudo poderiam revelar-se importantes. Vale ressaltar que o foco 

nesta fase foram os alunos e a proximidade com eles. 

Em relação à minha participação, cumpre observar o que ocorria, sobretudo, nas aulas 

que ministrava, de Ensino Religioso. No entanto, as observações gerais e em outros ambientes 

da escola permaneceram. Enquanto conversava com os alunos na aula de Ensino de Religioso, 

surgiu o tema sexualidade como podemos observar nas anotações: 

Durante uma conversa informal com dois alunos da turma (...) (Leandro e 

Vinícius
28

) - ambos com 11 anos de idade -, em relação à sexualidade, 

Vinícius comentou sobre o fato de ser obrigado a participar de brincadeiras 

com “sacanagem”. Ele disse que não gosta, mas que as meninas da turma 

dele adoram falar sobre estas coisas. (BARROS, 2015, ref. 05/05/2015) 

Diante deste fato, foi possível entender que não são todos os meninos jovens que 

pensam e gostam de assuntos relacionados à sexualidade. Apesar de estarem em um ambiente 

totalmente propício a este tipo de conversa, com outros alunos que brincam, discutem sobre 
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 Nomes fictícios. 
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sexo e até já namoram, me surpreendeu tal posicionamento. Notei, nesta fase, que alguns 

conhecimentos prévios de minha parte influenciavam a pesquisa e ficou clara a necessidade 

de assumir o papel de pesquisadora qualitativa. Fazia-se necessário despir de qualquer tipo de 

conhecimento ou verdades, por mais óbvios que fossem, para começar a escutar, assimilar e 

realmente valorizar toda a experiência da observação. 

3.3.4  Fase 4 – Observação reflexiva 

Esta é a última fase da observação e, para Leininger (1985), é quando o pesquisador 

avalia e sintetiza o total das observações, para obter um quadro representativo dos dados para 

poder relatá-los claramente. Tal período durou aproximadamente dez meses. Nos meses 

iniciais surgiu a necessidade de uma nova estratégia: entrevistas estruturadas - com o objetivo 

de esclarecer, complementar e confrontar os dados observados em campo. Deste modo, foram 

entrevistadas duas professoras, um professor e um educador da instituição. Com esta 

estratégia foi possível ampliar as visões e informações obtidas nas observações e articulá-las 

com os dados coletados. 

Ao final desta fase, nos meses de novembro e dezembro de 2015, para justificar e 

relacionar com determinadas observações alcançadas no diário de campo, foram observados 

alguns perfis do Facebook de alunos da Escola Estadual Doutor Memória. No primeiro 

momento, foi necessário pesquisar no diário de campo e também no conteúdo das entrevistas 

informais e formais os alunos que foram citados ou que participaram de alguma situação 

significativa sobre o tema da pesquisa. Como resultado deste levantamento surgiram 14 

alunos que poderiam ter seus perfis visitados. Em um segundo momento, foi necessário 

definir o que seria analisado e o período que seria considerado dentre as postagens.  

Progressivamente, a partir da ferramenta pesquisar do Facebook - “Procure pessoas, 

coisas e locais”, - alguns perfis foram localizados. Ao encontrar o perfil de um aluno, buscava 

identificar outro aluno em seu grupo de amizades e assim sucessivamente. Vale ressaltar que 

alguns perfis não foram encontrados e que outros estavam bloqueados, sendo impossível 

observar tais postagens. Durante a busca e análise o critério de seleção foi buscar alunos e 

alunas que tivessem conteúdos e informações em seus perfis relevantes para a discussão sobre 

sexualidade, escola e formação dentro do período estipulado. Dessa forma, foram localizados 

apenas seis perfis, sendo observadas e destacadas as postagens no período correspondente ao 

início e ao final das observações de campo (outubro de 2014 a dezembro de 2015), referentes 



70 

 

a publicações ou compartilhamentos de fotos, vídeos e comentários com conteúdos 

relacionados à sexualidade.   

Como pesquisadora compreendi que esta foi a fase mais difícil para essa pesquisa 

qualitativa, pois dependeu apenas da minha capacidade de abstração e reflexão. No entanto, 

no que se refere à metodologia, a utilização da observação participante para a coleta de dados 

permitiu um leque de outras opções metodológicas e foi o meio mais adequado para obter o 

máximo de conhecimentos e informações. 

3.4  Entrevistas Estruturadas 

Com o propósito de coletar mais informações e ampliar a percepção da realidade da 

escola em relação às redes sociais e a formação sobre sexualidade, foram realizadas, além da 

observação participante, entrevistas estruturadas. Segundo Haguette (1995), a entrevista é um 

processo de interação social, onde o entrevistador procura conseguir informações através de 

um roteiro pautado em uma problemática central. 

As entrevistas estruturadas foram realizadas na sala dos professores e na sala da 

coordenação pedagógica da Escola Estadual Doutor Memória, em outubro e novembro de 

2015. Para a realização das entrevistas pude contar com a Declaração de Anuência
29

, assinada 

pela da Regional Baixadas Litorâneas
30

, como também da direção da escola que, apesar das 

várias mudanças, sempre se mostrou interessada pela pesquisa. Os professores foram 

convidados com antecedência a participarem e lhes foi apresentado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido
31

 explicativo em relação ao uso das informações 

coletadas. 

Inicialmente foi planejado realizar entrevistas informais e, posteriormente, entrevistas 

formais à gestão escolar e com os professores. A escolha dos professores levou em 

consideração: a) a proximidade com os alunos; b) professores que ministram a disciplina 

Ciências (disciplina que aborda como conteúdo programático o tema sexualidade); c) tanto 

professores com perfil mais rígido e tradicional quando ao trabalho pedagógico, na 

perspectiva da pesquisadora; quanto professores mais flexíveis e abertos ao diálogo com os 

alunos; d) disponibilidade de horários nos dias programados para a pesquisa de campo.  

                                                           
29

 Anexo B. 

30
 Uma das quatorze Regionais Administrativas e Pedagógicas da Secretaria de Estado de Educação, conforme o 

Decreto Nº 42.838 de 4 de fevereiro de 2011. 

31
 Anexo C. 

http://download.rj.gov.br/documentos/10112/374646/DLFE-23505.pdf/decreto428382011.pdf
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As entrevistas foram realizadas com o apoio de um gravador, tendo as datas agendadas 

previamente. Cada entrevista teve como tempo de duração entre 20 e 45 minutos. Não houve 

agendamento de horário, pois as entrevistas foram realizadas durante o turno da manhã – e 

nos dias da minha permanência na escola. Assim, era necessário estipular com antecedência 

momentos em que os entrevistados estivessem menos ocupados ou sobrecarregados e 

disponíveis para conversar. 

No momento de agendar as entrevistas, foram explicadas suas finalidades e conteúdos. 

Para algumas entrevistas houve a necessidade de remarcar o dia, pelo fato de os sujeitos a 

serem entrevistados não estarem disponíveis conforme o esperado. Os roteiros utilizados para 

a realização das entrevistas foram elaborados a partir da exploração do campo, das 

experiências vivenciadas através da observação participante e das leituras realizadas para esta 

pesquisa. 

Uma preocupação com a elaboração das perguntas das entrevistas foi valorizar cada 

objetivo desta pesquisa, para receber informações que ajudassem na compreensão e 

entendimento do problema central deste estudo. Deste modo, a entrevista buscou identificar 

através de perguntas o perfil de cada entrevistado, sua experiência no magistério, a função 

desempenhada, alguns aspectos da escola, o perfil dos alunos, o tema sexualidade, o uso do 

celular, as redes sociais, a família e a comunidade. 

Para Gil (2008), as entrevistas estruturadas são rápidas e não exigem uma preparação 

exaustiva do pesquisador, mas não possibilitam uma análise dos fatos com muita 

profundidade, pois as informações recebidas estão organizadas em perguntas preestabelecidas. 

No entanto, o uso que dessa técnica possibilitou conhecer a perspectiva dos professores em 

relação à formação sobre sexualidade oferecida pela escola, e também compreender a visão da 

escola em relação ao que os alunos trazem de fora sobre este tema.  

Infelizmente, a direção da escola não pode participar das entrevistas. Isto ocorreu 

porque a diretora que assumiu o cargo no início de 2015 saiu da escola em setembro, e a atual 

diretora está na escola somente desde agosto de 2015. Ela, portanto, não saberia responder a 

maior parte das perguntas referentes aos temas da pesquisa.  

Os profissionais entrevistados têm entre 40 e 60 anos de idade, formação em 

licenciatura e pós-graduação lato sensu. Nenhum deles possui outros cargos além dos que já 

desempenham nesta instituição e todos possuem outras experiências escolares em sala de aula 

de escolas privadas. O tempo de trabalho em escola pública dos entrevistados é entre 10 e 28 

anos. Já o tempo de trabalho na Escola Estadual Doutor Memória é entre 1 e 20 anos. Os 
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entrevistados atuam em todos os anos do 2º segmento do Ensino Fundamental – do 6º ao 9º 

ano. 

Leandro Costa
32

 (2015) atua como educador na instituição e procura auxiliar a direção 

da escola no acompanhamento das questões burocráticas e da rotina escolar. Auxilia também 

aos professores a organizarem os diários e seus planejamentos. Procura conversar com os 

alunos e no geral alcança um bom diálogo, relacionando-se bem com as famílias, embora nem 

todas se façam presentes no âmbito escolar, mesmo quando são solicitadas.  

Walmir Sousa
33

 (2015) é professor e desempenha sua função em sala de aula 

utilizando vídeos, quadro branco, e raramente utiliza livros didáticos. Ocasionalmente, 

utilizou o Data Show, mas percebeu que os alunos dispersavam por não estarem habituados 

com esta ferramenta. Relatou que ao aplicar alguma avaliação, os alunos diziam que ele não 

havia dado a matéria, quando na verdade a matéria fora apresentada através dos slides. Assim, 

percebeu que os alunos queriam o tradicional - o quadro. “Para eles, se você não faz isto você 

não está dando aula”, disse o professor. Sua rotina em sala de aula baseia-se em atividades no 

quadro e depois alguns vídeos sobre os conteúdos já estudados. Ele procura recomendar que 

os alunos façam pesquisas e trabalhos para então propor debates em sala de aula. Em relação 

ao tema da pesquisa, ele declarou abordar o tema sexualidade e subtemas, como doenças 

sexualmente transmissíveis, no 8º e 9º anos.  

Irinete Alves
34

 (2015) é professora e gosta de trabalhar com Projetos Pedagógicos, 

pois acredita ser esta uma metodologia muito proveitosa. No entanto, lamentou não conseguir 

trabalhar constantemente com esta metodologia nas turmas por falta de apoio pedagógico. Ela 

utiliza livros didáticos, mas não com muita frequência, pois prioriza o uso de jornais, revistas, 

vídeos, filmes e documentários. A professora relatou ter dificuldades em manusear e utilizar o 

computador com os alunos. Sobre o tema deste estudo, ela declarou que procura desenvolver 

rodas de leitura e rodas de conversa de acordo com os interesses dos alunos e já realizou rodas 

de conversas sobre sexualidade com algumas turmas de 6º, 7º e 8º anos.  

Marise Rosa
35

 (2015) atua como professora e utiliza além de livros didáticos, jornais, 

revistas e filmes para que os alunos possam acompanhar os conteúdos. Ela afirmou que só 

propõe debates relacionados ao conteúdo da sua disciplina e não aborda o tema sexualidade 
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em suas aulas. Quando o assunto surge ela responde o que entende ser pertinente e prossegue 

com os outros conteúdos.  

Com isso, a partir das técnicas e estratégias utilizadas na coleta de dados: a observação 

participante, a entrevista não estruturada e a estruturada, e observação de perfis do Facebook; 

foi possível entender melhor o cotidiano escolar do campo escolhido, e sua relação com as 

redes sociais, assim como o entrelaçamento que ocorre da sexualidade na formação escolar e 

no uso dessas redes sociais pelos alunos observados. Levando em consideração o interesse 

dos alunos pelo tema sexualidade, relatado pelos entrevistados, o próximo capítulo 

apresentará os principais resultados e discussões em relação a este assunto, considerando as 

informações coletadas e o referencial teórico.  



 

4  Resultados da Pesquisa 

Pelo tempo de exposição de que dispõe, pelo poder de sedução e pela importância que tem, a mídia há 

muito tempo assumiu a função do ensino.  

(SERRES, 2013, p. 18)  

 

O capítulo anterior apresentou como foi realizada a pesquisa de campo, ao relacionar a 

teoria às ações e estratégias metodológicas. Abordou também algumas informações, tendo 

como principal resultado o interesse dos jovens do campo de pesquisa pelo tema sexualidade. 

A partir deste levantamento, este capítulo tratará dos principais resultados da pesquisa e 

traçará discussões sobre o assunto com base nas entrevistas, observações e perfis do Facebook 

de alguns alunos da Escola Estadual Doutor Memória e ao final relacionará alguns 

referenciais teóricos aos principais conteúdos encontrados nas discussões.  

Pinto (1997) entende que as dificuldades para tratar do tema sexualidade são muitas, 

mas é possível trilhar caminhos para uma discussão. O autor acredita que refletir o diálogo 

entre escola e sexualidade é o mesmo que tentar unir dois extremos opostos. A escola tem se 

revelado resistente, sendo considerada um lugar para a não sexualidade, e consequentemente 

o aprendizado sobre o tema fica em segundo plano. Para o autor, se a escola tornar-se um 

espaço de proibição, logo se tornará também um espaço de não sexualidade.  

De acordo com Foucault (2014, p. 19), “em torno e a propósito do sexo há uma 

verdadeira explosão discursiva”. É através dos discursos que a sociedade e os indivíduos 

constroem a sexualidade. Assim, é possível pensar que os jovens possam estar construindo a 

sexualidade a partir da produção e reprodução de sentidos, apoiados nos discursos e signos 

das redes sociais através da troca de conteúdos e da interação com as pessoas.  

4.1  Discutindo os resultados 

4.1.1  O perfil dos alunos 

A partir das entrevistas foi possível conhecer um pouco melhor o perfil dos alunos de 

acordo com a perspectiva de cada entrevistado. No entanto, conforme explicou Costa (2015), 

é complicado descrever tal perfil. Para os entrevistados, os alunos são muito carentes de 

atenção e de carinho, sendo também desmotivados e desinteressados. Sendo assim, a maioria 

dos alunos não tem interesse em pensar no Ensino Médio, ou em alguma uma profissão ou 

trabalho, e não se interessam pela educação. Com isso, apresentam-se desatentos para as 
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disciplinas e matérias, não se preocupam com os estudos e não gostam de copiar as atividades. 

Todavia, são muito antenados e safos em relação às questões externas à escola.  

Em conformidade com a perspectiva dos entrevistados, a partir das observações de 

campo, foi possível perceber que os discentes de um modo geral, apresentam dificuldades 

para estudar, são indisciplinados, porém espertos e curiosos. Na maior parte do tempo se 

ocupam em estar conversando, brincando, não priorizando a busca pelo aprendizado. Esta 

postura constante dos alunos preocupa os profissionais da instituição, sobretudo os 

professores. Os entrevistados acreditam que os alunos têm grande potencial, mas não são 

estimulados e o contexto em que vivem não ajuda.  

Em relação à participação da família e da comunidade, os entrevistados não se 

sentiram a vontade para responder, dessa forma, somente algumas perspectivas foram 

apresentadas. Em relação à comunidade ao redor da escola os entrevistados consideram que 

trata-se de um ambiente muito difícil e que não oferece apoio a uma formação de qualidade 

para os jovens. Para eles, a família atual tem pouco tempo para conversar e estar atenta às 

necessidades dos adolescentes e jovens. Cotidianamente inseridos em empregos 

extremamente cansativos, quando chegam aos lares, exaustos depois de um dia inteiro de 

trabalho, não conversam com os filhos. Sobre isso a professora Rosa (2015) explica: 

Poucos ainda têm a família tradicional constituída. Muitos vivem numa 

família desestruturada (desemprego, ausências, uso de drogas, brigas, 

violência, falta de dinheiro, falta de comida gostosa...). Esta família não tem 

tempo para orientar sexualmente os filhos e nem existe diálogo entre eles.  

Os professores entendem que a educação deveria vir de casa e os responsáveis 

deveriam explicar aos jovens sobre seus interesses e que, por exemplo, não deveriam usar 

celular na escola proibindo-os de levá-lo para a aula. No entanto, para os entrevistados, os 

alunos parecem estar abandonados pelos responsáveis ausentes. Na escola, a participação da 

família e o quantitativo de responsáveis presentes são mínimos.   

Em relação à influencia da família e da comunidade na construção da identidade e 

sexualidade dos alunos, os entrevistados também revelaram que na comunidade há ameaças 

regulares de bandidos em relação às meninas, na questão da sexualidade, o que muitas vezes 

influencia na escolha delas. Com os meninos, as ameaças e convites estão mais relacionados 

ao uso de drogas e ao trabalho no tráfico. Os entrevistados relataram que os temas que os 

alunos mais gostam de conversar durante as aulas são sobre violência e sexo.  

Destarte, acreditam que, por mais que tentem orientar os alunos, não é possível saber o 

que de fato acontece fora da escola, pois na maioria das vezes escolhem agir diferente do que 
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foi orientado. Para Costa (2015), Souza (2015), Rosa (2015) e Alves (2015) tanto a família 

quanto a comunidade influenciam nas escolhas dos jovens, sobretudo na formação sobre 

sexualidade. 

4.1.2  O tema sexualidade 

A partir da exploração de campo e das entrevistas informais foi descoberto que os 

alunos fogem dos assuntos da aula para perguntarem sobre viagens e sobre profissões. Além 

disso, fazem perguntas sobre aplicativos para celulares, ou seja, sobre tecnologia, e também 

sobre assuntos relacionados à sexualidade. Nas entrevistas formais, além disso, foi declarado 

que os alunos do 6º ano têm interesse em assuntos voltados ao meio ambiente, poluição, 

racionamento da água e atmosfera. No 7º ano, se destaca o interesse pela questão da 

preservação, da ecologia e a interação do ser humano com o meio ambiente. Nos 8º e 9º anos, 

os assuntos mais constantes são sobre drogas, violência, doenças sexualmente transmissíveis e 

sexualidade, segundo os entrevistados, pela idade dos alunos. No entanto, como foi visto 

anteriormente, sexualidade é o assunto que mais os interessa. Em conformidade, seguem 

algumas anotações do diário de campo: 

O professor Walmir
36

 disse que os alunos sabem de muitas coisas, mais do 

que pensamos, em relação à sexualidade. Durante suas aulas ele percebe que 

boa parte dos conteúdos já são conhecidos pelos alunos, mas em relação à 

prática, como por exemplo: relação sexual. Ele percebe que os alunos têm 

conhecimento prático, mas não têm informações suficientes em relação à 

prevenção e cuidados com a saúde. Acredita que daqui há alguns anos será 

inútil um professor querer falar sobre sexualidade em sala tendo em vista 

que os alunos não conhecem muitas coisas sobre o assunto e por vezes não 

querem saber o correto, pois é diferente da realidade prática deles, o que 

dificulta o diálogo entre o professor e alunos. (BARROS, 2015, ref. 

19/08/2015). 

Em contrapartida, outra professora, quando entrevistada, apresentou uma situação em 

que é possível perceber o quanto os alunos pouco sabem sobre sexualidade: 

Uma vez surgiu um assunto sobre sexo, eu fui esclarecer a dúvida (não me 

recordo exatamente o que foi) e alguns alunos não sabiam o que era vagina. 

Uma coisa tão boba e eles não sabiam. Acho que eles fazem sexo sem saber 

o que é o que. Fazem por fazer. E são inconsequentes com o que pode 

acontecer ao assumir uma vida sexual ativa. (ROSA, 2015) 

De acordo com a perspectiva dos entrevistados, os alunos, além de não conhecerem 

muitas coisas e conduzirem o assunto de forma pejorativa, brincam e conversam sobre o sexo, 
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e se desejam falar algo para as meninas, por exemplo, usam termos como “gostosa”, “peito 

bonito” ou “bunda bonita”. Na maioria das vezes, portam em seus celulares imagens e vídeos 

de outros jovens em posições sexuais e depois discutem sobre este assunto no ambiente 

escolar. Ao observar perfis públicos dos alunos no Facebook, foi possível encontrar 

determinados comentários que exemplificam o trato dos meninos em relação às meninas. 

Neste caso, a relação se dá através de publicações em rede como se pode ver nas Figuras 11, 

12, 13 e 14.  

 

Figura 11: Perfil da Dayene
37

.  

 

Figura 12: Perfil da Dayene.  
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Figura 13: Perfil da Raíssa
38

.  
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Figura 14: Perfil da Stela
39

.  

Sousa (2015) apresentou suas considerações sobre o modo como percebe a abordagem 

dos alunos sobre o tema sexualidade: 

A gente vê que muitas das vezes eles têm aquela coisa de “mito”, e que 

também eles não sabem muita coisa. O que eles sabem é o que o colega 

falou. E às vezes o colega também não sabe muito e fala qualquer coisa. Mas 

eu converso com eles sobre a importância de tratar este assunto com os pais 

mesmo sendo algo delicado. Se bem que para os adultos mais velhos falar 

deste assunto é complicado, pois antigamente era tido como algo velado. Até 

hoje mesmo pra eu lidar com estes assuntos com os alunos eu sempre coloco 

que é um assunto para dar informação e que em nenhum momento eu estou 

estimulando nada, mas para que eles tenham conhecimento de que aquilo 

existe. Mas recomendo sempre uma conversa com os pais. O que eles 

aprendem com os colegas é igual àquela brincadeira do “telefone sem fio”, 

vai passando de um para o outro e as informações vão sendo distorcidas e 

não ajudam no final das contas. O desconhecimento sobre este assunto é 

grande.  

A professora Lúcia (2014) comentou na entrevista informal sobre um casal de 

namorados – ambos com 16 anos. Eles procuraram a professora, preocupados com os riscos 
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de um aborto e pediram algumas informações sobre doenças sexualmente transmissíveis, mas 

não explicaram o motivo das dúvidas. De acordo com Santos (2014), “a sexualidade é 

inerente ao ser humano”, é necessário falar, pois em algum momento o tema vai surgir dentro 

da escola como em qualquer outro ambiente.  

Os profissionais entrevistados apresentaram como é a metodologia e como costumam 

conduzir o tema sexualidade na sala de aula e na escola em geral. Normalmente, o uso do 

quadro para explicar o conteúdo é o primeiro passo. Sousa (2015) costuma utilizar vídeos que 

tratam de assuntos como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, uso dos 

anticoncepcionais e testemunhos de outros jovens. Já a professora Alves (2015) prioriza as 

rodas de conversas com ênfase nas dúvidas que os alunos têm sobre sexualidade. A professora 

apresentou com detalhes como costuma tratar o tema sexualidade com seus alunos: 

Eu gosto de ouvir o que eles têm para eu tentar explicar da forma mais 

correta possível. Alguns têm mais experiência que eu, apesar dos meus 47 

anos, mas eu tento passar a forma correta. Alguns falam: “eu trepo”, “eu 

como”, aí eu digo... “Não tem que trepar ou comer, tem que fazer amor antes 

de qualquer coisa”. E aí eles falam que não é assim. A prática do sexo para 

eles na minha visão é muito mais animal e irracional. 

Segundo Alves (Ibid.), os alunos aprendem dentro e fora da escola. Assim, ela procura 

falar sobre diversos assuntos, sobretudo os de maior interesse dos alunos. Seu trabalho 

metodológico é pautado no “olhar sobre aquilo que o aluno está precisando ouvir e aprender”. 

De acordo com a professora, os alunos não possuem um conhecimento verdadeiro sobre o que 

é a sexualidade, por isso, ela ensina que “trepar”, por exemplo, não é o mesmo que “amor”. 

Os alunos acreditam que as duas palavras são sinônimas. Portanto, a partir da necessidade do 

aluno, Alves propõe atividades no início ou no fim da aula, sempre desenvolvidas em dupla 

ou em grupo. Na roda de conversa do 7º ano, a professora percebeu o interesse da turma em 

relação ao tema sexualidade: 

De acordo com a professora, os alunos em determinado dia antes do término 

da aula pediram para conversar e tirar algumas dúvidas. A professora 

organizou a turma em um círculo para iniciar o bate papo. Os alunos 

pediram para a professora desligar as luzes porque sentiram vergonha 

daquilo que queriam perguntar e a professora concordou. Deste modo, os 

alunos aproveitaram para perguntar tudo o que queriam e sobre diversas 

questões relacionadas ao sexo, como por exemplo: sobre o crescimento do 

pênis, sobre posições sexuais e inclusive sobre por que a menina coloca o 

dedo na vagina durante o sexo. (BARROS, 2015, ref. 20/08/2015) 

Nos meses de maio e junho de 2015, Alves (2015) desenvolveu o projeto 

“Sexualidade” em três turmas, uma do 7º ano, uma do 8º ano e na turma do Projeto 
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Autonomia. Os principais assuntos abordados foram: a diferença entre sexo e fazer amor; 

período fértil; ciclo menstrual; gravidez e prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. 

Durante o período da entrevista, a professora demonstrou desejo em promover um projeto 

“Sexualidade” com mais recursos, mais tempo e com profissionais aptos a falarem sobre 

sexualidade com mais segurança. Deste modo, independente do currículo mínimo exigido 

pela disciplina que esta professora leciona, procura envolver assuntos emergentes e do 

interesse dos alunos, sobretudo a sexualidade.  

A Escola Estadual Doutor Memória possui uma página no Facebook, onde apenas os 

professores têm acesso e podem postar fotos de atividades. Durante o período do projeto 

desenvolvido por Alves foram postadas algumas fotos dos trabalhos sobre sexualidade 

elaborados pelos alunos do 8º ano e a roda de conversa do 7º ano. É perceptível que Alves se 

preocupa com os assuntos de interesse dos seus alunos e faz disso uma oportunidade de 

conversas, debates e atividades. 

Embora nas aulas da professora Alves seja valorizada a realidade dos alunos e a 

reflexão sobre teorias que podem e são experimentadas por eles, tornando as aulas mais 

atrativas e de melhor compreensão dos mesmos, ainda há professores que não incluem nos 

planejamentos, independentemente da disciplina, o assunto sexualidade. Outros professores, 

porém, não demonstram problemas em comentar abertamente quando surge o conteúdo em 

sala de aula. 

A professora Graziela (2014), por exemplo, procura fazer o que está ao seu alcance 

para ajudar nas dúvidas sobre sexualidade, quando solicitada. Propõe-se sempre a conversar, 

explicar, esclarecer, orientar e, até diante de situações frutos dos atos de alguns alunos, 

procura estar próxima, como por exemplo, ajudando na organização de enxovais de 

casamento e de bebês. Ainda assim, sempre que possível, a professora orienta quanto ao uso 

de preservativos e doenças sexualmente transmissíveis. 

Em relação à formação institucional sobre sexualidade, os entrevistados relataram que 

durante alguns anos, com a ajuda do professor Walmir Sousa, no segundo semestre de cada 

ano, acontecia a “Semana da Ciência”. Durante esta Semana, vários profissionais da área de 

saúde da Prefeitura de Niterói, funcionários do posto médico próximo à escola, ministraram 

palestras sobre sexualidade e drogas. Sobre a não realização da “Semana da Ciência” nos anos 

de 2014 e 2015, Sousa (2015) explica: 

Eu organizava isso todo ano, mas fiquei um pouco desgastado por conta da 

falta de ajuda dos colegas de profissão – dos outros professores. Eram muitas 

coisas para organizar e eu preferi também dar um tempo para que fosse 
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renovado o grupo de alunos. Nunca é demais, mas eles sempre 

reclamavam... “Isso de novo”? Aí por conta deste de novo que todo ano 

temos epidemias e gravidez precoce. Mas ficava cansativo. Aí eu via que 

não estava sendo produtivo até mesmo pelas atitudes deles e dispersão. Aí eu 

estou esperando a clientela mudar porque era uma atividade para todos os 

alunos da escola.  

Quanto à necessidade de conversar sobre sexualidade em suas disciplinas, apenas um 

entrevistado discordou, sendo que os demais entendem a importância deste conteúdo em todas 

elas. Nas observações realizadas foi possível perceber que os professores parecem lidar 

melhor do que as professoras com as questões de sexualidade apresentadas pelos alunos. 

Algumas ainda se espantam e demonstram vergonha diante das perguntas dos alunos. Além 

disto, se emocionam, se comovem, e se preocupam com eles.  

4.1.3  O uso do celular 

Buscando compreender como a escola lida com os conhecimentos sobre sexualidade, 

quando atravessados pelas informações e conteúdos das redes sociais foram feitas perguntas 

durante as entrevistas em relação ao uso do celular na escola. De acordo com os professores 

entrevistados, o uso do celular é péssimo para o cotidiano escolar e são constantes os 

problemas e reclamações relacionados ao seu uso. Sousa (2015) esclarece que os alunos, 

quando são estimulados a realizarem alguma pesquisa em sala através do celular, sempre 

reclamam que não estão com créditos ou que não podem usá-los para acessarem a rede de 

Internet fornecida pelas operadoras de telefonia móvel. No entanto, diariamente estão 

conectados ao Facebook e ao WhatsApp.  

Os entrevistados compreendem que os alunos não estão amadurecidos para o uso do 

celular em sala de aula. O acesso ao celular possibilita a distração dos alunos e eles perdem o 

assunto que está acontecendo na sala de aula. Sobre isso, Sousa explica:  

Eu, na sala de aula, não deixo usar o celular. Porque se eu for deixar vou dar 

aula para as paredes. Este é o grande problema. Não é que a ferramenta seja 

ruim, mas vejo que eles não estão amadurecidos.  

No decorrer das observações foi possível perceber que, embora seja proibido o uso do 

celular em sala de aula, existem acordos entre alguns professores e alunos para que este uso 

possa acontecer. Na reunião avaliativa bimestral - Conselho de Classe - que aconteceu no dia 

06 de maio 2015, em que os professores e outros profissionais da escola discutiram sobre a 

aprendizagem dos alunos, os professores comentaram sobre o uso do celular e de outros 

dispositivos móveis na escola e aparentemente exauridos disseram o quanto isso atrapalha as 
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aulas e consequentemente o processo de ensino-aprendizagem. Deste modo, a diretora decidiu 

impor mais punições, como suspensões, para que a Lei Estadual de proibição do uso do 

celular na escola fosse respeitada. 

Graziela (2014), que além de professora colabora também com a coordenação 

pedagógica da escola, como resultado do Conselho de Classe elaborou junto com a gestão 

escolar um Regime Interno que enfatiza a proibição do uso do celular na escola com base na 

Lei Estadual. A justificativa para esta iniciativa são os problemas rotineiros em relação ao uso 

do celular, dentre eles, a dificuldade no aprendizado causada pela distração com o celular, o 

acesso às redes sociais, sites pornôs, as brigas que são planejadas através das conversas pelo 

WhatsApp e também imagens de professores e situações da escola que são fotografadas sem 

autorização e compartilhadas na Internet. Como na Lei Estadual, o Regimento Interno 

enfatiza que o uso do celular só será permitido para fins pedagógicos. Vale ressaltar que, ao 

tomar ciência sobre o conteúdo do Regimento todos os alunos e professores precisaram 

assinar a documentação. 

De fato, foi possível observar que, seja na sala de aula, nos corredores ou no pátio, os 

alunos utilizam o celular a todo instante e a escola ainda não consegue controlar ou proibir o 

seu uso. Enquanto professora e pesquisadora, acompanhei o conflito entre duas alunas 

relacionado ao uso do celular e da Internet: 

As alunas Maiara
40

 e Juliana
41

 usaram o wifi através do celular de outra 

aluna e acabaram brigando uma com a outra. Juliana relatou que decidiu usar 

a Internet porque queria usar o Facebook, mas logo depois Maiara começou 

a implicar com ela. A discussão foi traçada a partir da indagação de Maiara 

sobre porquê a Juliana estava usando a Internet de outra pessoa. Após as 

palavras de implicância uma agrediu a outra fisicamente. Avisada sobre o 

ocorrido, a gestão escolar suspendeu as duas alunas por um dia das aulas e 

convocou seus responsáveis. (BARROS, 2015, ref. 30/09/2015) 

Já nas primeiras observações de campo e entrevistas informais, foi possível perceber a 

preocupação com a distração e conflitos que o uso do celular proporciona. Sobre isto, Santos 

(2014), explicita: 

Esta questão do celular é muito complicada, pois dentro do Estado há uma 

legislação que proíbe o uso do celular na escola. Como hoje o celular 

popularizou praticamente todas as pessoas possuem ou acessam a Internet, 

pois já têm planos mais baratos, que são utilizados inclusive pelos alunos. 

Dentro da escola existem algumas regras que restringem o uso do celular em 

sala de aula. No entanto, sempre há professores estressados, pois eles não 
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respeitam e colocam o celular por baixo da mesa pra não serem pegos. Em 

qualquer situação que eles tenham oportunidade eles utilizam. No pátio acho 

não tem restrição quanto ao uso do celular. Os que não têm Internet ficam 

“catando” a Internet dos colegas ou wifi de moradores vizinhos à escola. 

Semana passada eles descobriram que na sala de recursos tem Internet. Eu 

não tinha senha, mas tive que ficar provando que eu não tinha e que o wifi 

estava desligado. Eles ficam nervosos e são capazes de ultrapassar qualquer 

regra pra utilizarem a Internet e o celular. E as regras existem. 

Percebe-se, portanto, que a escola ainda encontra dificuldades em lidar com situações 

e problemas que envolvam o uso do celular. Na sala de aula, de acordo com as entrevistas, os 

alunos usam o celular escondido e não respeitam a lei e o Regimento. Para evitar possíveis 

discussões e aborrecimentos, os professores exigem que os alunos deixem os celulares 

desligados ou no modo vibratório sobre a mesa do professor com autorização para retirá-los 

apenas ao final da aula. Em contrapartida, como já foi dito anteriormente, uma minoria de 

professores combina com os alunos momentos da aula em que o celular poderá ser utilizado. 

Alves (2015) entende que esta postura é melhor do que proibir, já que os alunos não respeitam 

a lei e o Regimento constantemente.  

Durante a aula que ministro - Ensino Religioso - por exemplo, pude perceber o não 

respeito à proibição do uso do celular na sala de aula pelas alunas Maiara, Raíssa e Aline
42

. 

Enquanto atendia outros alunos da turma, constatei o uso do celular pelas alunas para fazer 

selfies e também pude ouvir que era para postar no Facebook. Neste dia, particularmente, no 

papel de professora, tive dificuldades para iniciar a aula devido à postura das alunas e 

insistência em continuar utilizando o celular na aula. Enquanto professora, entendo o 

posicionamento de alguns colegas em relação ao uso do celular em sala de aula. De fato, pode 

atrapalhar e gerar confusão. É preciso insistir para que os alunos entendam quando podem ou 

não utilizar o celular.  

Em outra ocasião, também na aula de Ensino Religioso, como atividade culminante do 

tema que foi discutido com o 9º ano, foi sugerido aos alunos a criação de alguns cartazes 

sobre intolerância religiosa. Ao invés de criarem espontaneamente as ideias em grupo, eles 

utilizaram o celular para pesquisar modelos de cartazes e imagens na Internet para depois 

copiarem. Quando apontei a importância de exercer a criatividade, as alunas Raíssa e Aline 

disseram que não queriam perder tempo. Dessa forma, pude perceber que os alunos procuram 

as redes e a Internet para encontrar informações, mas ainda ignoram a importância de criar a 

partir de suas próprias ideias.  
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Portanto, como professora, compreendo os colegas que criam combinados com os 

alunos, pois isso facilita a boa convivência e de algum modo não gera tanto conflito entre 

alunos e professores, já que não é possível gerenciar a utilização do celular pelos alunos. Ao 

passar pelos corredores da escola, por exemplo, notei uma sala de aula com a porta aberta e 

rapidamente observei que havia alguns alunos terminando uma atividade. Os que já tinham 

terminado estavam usando seus celulares. 

A gestão escolar tem consciência das situações de uso do celular na escola, mas se 

omite quanto aos combinados entre professores e alunos. Entende que, se o uso não afeta o 

andamento da escola em geral, não há problema. Por outro lado, outros professores que 

realmente proíbem o celular são vistos pelos alunos como os “chatos”, gerando conflitos entre 

os próprios docentes.  

4.1.4  O uso das redes sociais 

A partir das entrevistas informais, notou-se que na Escola Estadual Doutor Memória 

os alunos são muito influenciados pela mídia, sobretudo através do celular. Eles trocam entre 

si mensagens, imagens, vídeos, sobre assuntos de dentro e de fora do ambiente escolar e têm 

acesso a todos os tipos de aplicativos e redes sociais como Facebook e WhatsApp. Os alunos 

se utilizam muito destas redes sociais para exporem o corpo, apresentando suas vidas de 

forma aberta, sem se preocuparem com a repercussão. Há entre os alunos uma troca constante 

de vídeos postados no aplicativo WhatsApp, e que depois são compartilhados para outras 

pessoas em segundos.  

Nas entrevistas formais questionamos sobre a influência que as redes sociais possam 

ter na construção da sexualidade e identidade dos alunos. Os entrevistados ressaltaram que 

acreditam nesta influência constante das redes sociais, em relação à sexualidade, 

positivamente, mas também negativamente, pois as redes podem produzir e reproduzir 

informações deturpadas. Além disso, o uso das redes sociais não acontece da melhor forma, 

da parte dos alunos jovens. Um exemplo disso foi um caso apresentado por Alves (2015), 

sobre uma aluna:  

Na turma 801 teve uma aluna que tirou foto dos seios e passou para o 

namorado pelo WhatsApp. Ele foi passando de um para outro e ela ficou com 

apelido de peitinho. Eu pensei que ela fosse ficar com vergonha. Ela tem 12 

anos, mas ela não ficou. Eu disse para ela, que agora ela faz isto, mas depois 

ela vai crescer e querer casar e ter uma família e esta situação poderá 

retomar. Algo que está na Internet é para a vida inteira. Aí você vai querer 

dar moral a seu filho e ele não vai respeitar. Vai dizer que você com 12 anos 

ficou pelada, tirou foto e passou para o namorado. Se eles usassem as redes 
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sociais para se informarem, mas não, eles só querem espalhar o que eles 

vivem.  

Em abril de 2014 a aluna Eller
43

, de 14 anos de idade, foi encaminhada para a 

secretaria da escola aos prantos junto com uma colega. A aluna estava revoltada com algumas 

acusações que foram feitas na noite anterior através do aplicativo WhatsApp. Entre as 

brincadeiras e acusações, alguns meninos – alunos da escola – disseram que ela “mama” (faz 

sexo oral) com vários meninos. Apesar de o assunto ter iniciado em um grupo do WhatsApp, 

as mesmas brincadeiras e “zoações” chegaram através de alguns meninos que participam do 

grupo na sala de aula neste mesmo dia. A aluna sentiu-se envergonhada, se retirou da sala de 

aula e foi procurar ajuda na secretaria. A secretária Tamy
44

 tentou acalmá-la e pediu para ela 

não levar em consideração tais comentários, já que não tinha feito nada daquilo que estavam 

dizendo. Logo em seguida, chamou os alunos responsáveis pelos comentários e brincadeiras 

para conversar e suspendê-los das aulas.  

Através das observações foi possível notar que questões relacionadas ao bullyng e ao 

ciberbullyng acontecem com frequência, sobretudo em relação à sexualidade. Os grupos de 

WhatsApp são criados inicialmente para conversas, porém, por alguns conflitos que surgem 

nas relações entre os amigos dos grupos de conversas, a intimidade, que por algum momento 

foi compartilhada, torna-se motivo de “zoação” e agressão.  

Santos (2014) relatou que, certa vez ao passar pelo pátio, viu duas alunas rindo e 

olhando para o celular. Ela perguntou do que as meninas estavam rindo. Elas mostraram 

através do aplicativo WhatsApp um vídeo com cenas de uma relação sexual entre uma menina 

e dois meninos - alunos de outra estadual. A professora contou que na hora não teve reação 

para discursar, mas demonstrou certo apavoramento. As alunas que estavam assistindo aos 

vídeos disseram a ela que é comum receber vídeos deste padrão. De acordo com Santos, há 

muitas coisas que acontecem na escola em relação à mídia e à sexualidade. Ela também 

acredita que as redes sociais que mais influenciam são o Facebook e o WhatsApp.  

A exemplo disto, alguns perfis públicos dos alunos da escola apresentaram 

comentários e publicações sobre sexualidade semelhantes aos que ocorrem no âmbito escolar. 

Abaixo, nas figuras 15, 16, 17, 18 e 19, as escritas destacadas esclarecem esta ideia.  
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Figura 15: Perfil da Lissandra
45

. 

 

Figura 16: Perfil do Vitor
46

. 
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Figura 17: Perfil do Vitor. 

 

Figura 18: Perfil do Vitor. 

 

Figura 19: Perfil do Vitor.  
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Diante dos relatos, das situações apresentadas e dos perfis do Facebook, percebe-se o 

quanto as redes sociais têm sido uma ferramenta em que os alunos compartilham e conversam 

sobre assuntos de sexualidade constantemente, e que isso se reflete no espaço da escola.  

Nas entrevistas formais, os entrevistados disseram que também é comum a exposição 

no Facebook de fotos com armas. Alguns fazem o gesto da arma, com uma postura de 

bandido. Eles aparentam falar do que gostam sem se importar com a opinião dos outros. 

Curiosamente, no perfil público de uma aluna de apenas 12 anos de idade da Escola Estadual 

Doutor Memória, encontrei esta imagem (Figura 20) compartilhada como foto de capa. A 

imagem está relacionada não apenas à sexualidade, como também ao crime. Quando 

pesquisada pelo site Google
47

 a imagem aparece em vários compartilhamentos em sites 

internacionais e também em outros perfis de jovens no Facebook.  

 

Figura 20: Perfil da Juliana. 

É possível observar com frequência na escola, alunos e alunas fazendo selfies para 

serem postados no Facebook. Durante o intervalo entre uma aula e outra foi solicitada a 

minha presença em uma turma do 6º ano para ficar com os alunos até que o professor da 

disciplina entrasse em sala de aula. Neste pouco tempo percebi o quanto, a todo instante, as 

alunas faziam selfies mesmo que sentadas nas cadeiras e em silêncio. Ouvi a aluna Maiara 
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afirmando que iria postar como foto de perfil no Facebook. Como mostra a Figura 21, pude 

encontrar no perfil público da aluna Dayene
48

 um exemplo de atitude semelhante.  

 

Figura 21: Perfil da Dayene.  

Na Figura 21, vemos um selfie feito em um dos banheiros femininos da escola e as 

alunas provavelmente estavam em período de aula, como é possível perceber no comentário 

que uma delas postou ao mencionar sobre a parte da manhã - período em que estudam na 

escola. 

4.1.5  O papel da escola 

Diante do apresentado, nas entrevistas foi discutido o questionamento referente ao 

papel da escola em relação à utilização do celular no ambiente escolar. Para os sujeitos 

entrevistados, a escola está trabalhando de acordo com a Lei de Proibição, mas na prática 

ainda é complicado que seja eficaz. Naturalmente, os entrevistados acreditam que ao longo do 

ano cada professor vai dialogando com os alunos, cada um com sua metodologia e 
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personalidade, na orientação sobre as informações recebidas pelas mídias e sobre as 

informações que eles repassam. Os professores entrevistados conversam sobre a gravidez 

precoce, explicam sobre a responsabilidade de ser pai e mãe, e que a fase da adolescência é 

para curtir, para sair com os amigos, namorar, mas com cuidados e prevenções.  

Como vimos anteriormente, de acordo com os relatos de Alves (2015), alguns alunos 

assistem vídeos pornôs e percebem-nos como a realidade de sexo comum a todos. Segundo a 

professora, eles repetem o que veem, e acreditam ser isto o melhor para eles, ainda que haja 

uma orientação contrária oferecida pela escola. Deste modo, os professores entrevistados 

entendem que a escola deveria se atentar ao assunto e atender à realidade dos alunos sobre a 

sexualidade. Para eles, a orientação sexual na escola funcionaria muito mais se toda a escola 

assumisse o diálogo como o melhor caminho para uma boa formação.  

4.2  As redes sociais e os gêneros discursivos 

A compreensão das relações dos gêneros discursivos com os discursos realizados nas 

redes, entre os jovens - sujeitos desta pesquisa – por meio do suporte digital, através de mídias 

como Facebook e WhatsApp, pode esclarecer algumas das questões levantadas por esta 

pesquisa. Para tanto, faz-se necessário recorrer às afirmações de Bakhtin, bem como as de 

outros autores que estudam este tema na perspectiva bakhtiniana. 

Mikhail Bakhtin foi o grande percursor dos estudos sobre a linguagem em 

funcionamento. Ele iniciou um estudo baseado na análise do discurso da conversação 

cotidiana que atualmente vem sendo discutido por analistas de discurso, que passaram a se 

atentar à oralidade como um discurso de coprodução (FARBIARZ, FARBIARZ e NOJIMA, 

2006). 

Cabe salientar que o conceito de gênero discursivo em Bakhtin (2011) não está ligado 

apenas às produções literárias, mas, sobretudo aos diálogos do cotidiano, às cartas, aos 

relatos, aos comandos, aos repertórios, documentos oficiais, publicações, entre outros, pois 

existe uma heterogeneidade de gêneros discursivos, sendo impossível traçar uma única meta 

para o seu estudo e abordagem. O autor, apoiado no dialogismo, conceito primordial e 

constituinte da linguagem, entende a mesma como um processo dialético de interação entre os 

indivíduos, que ocorre nas mais variadas formas e lugares da sociedade, ao longo do tempo.  

Nem todos os pensadores diferenciam os gêneros discursivos dos gêneros textuais. Em 

contrapartida, como afirma Rojo (2005), o objeto teórico “gênero do discurso ou gênero 
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discursivo” é adotado pelos autores bakhtinianos em seus estudos sobre os elementos de 

produção de enunciados e textos.  

Para Bakhtin (2011), todos os campos da atividade humana estão diretamente 

relacionados ao uso constante da linguagem. Este uso se faz presente através dos enunciados 

orais e escritos. O autor ressalta que cada enunciado é individual, porém cada campo de 

utilização da língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, denominados 

gêneros discursivos. Bakhtin desenvolveu o conceito dos gêneros discursivos considerando o 

dialogismo do processo comunicativo.  

Farbiarz, Farbiarz e Nojima (2006) percebem a teoria bakhtiniana muito viva nas 

relações cotidianas mesmo nos dias atuais, pois Bakhtin priorizou em suas pesquisas o 

homem e sua linguagem, considerando a partir deste objeto o lugar onde as relações de 

linguagem eram estabelecidas, lugar este, que pode ser qualquer um. O processo dialético 

discursivo se mantém vivo independente do tempo e do espaço em que o mesmo ocorre, 

afinal o eu e o outro sempre existirão, e é nisto que se constituem o discurso e a linguagem. O 

eu fala a partir da percepção do outro, e assim concomitantemente.  

Segundo Machado (2012), para Bakhtin, cada discurso só pode ser pensado como 

resposta, e o falante é sempre um contestador em potencial. Ou seja, falante e ouvinte não são 

papéis fixos, mas ações que resultam da movimentação discursiva no processo geral da 

enunciação. Assim, Bakhtin afirma que: 

As relações de produção e a estrutura sociopolítica que diretamente deriva da 

realidade determina todos os contatos verbais possíveis entre indivíduos, 

todas as formas e os meios de comunicação verbal: no trabalho, na vida 

política, na criação ideológica. Por sua vez, das condições, formas e tipos da 

comunicação verbal derivam tanto os temas como as formas dos atos de fala. 

(BAKHTIN [VOLOCHINOV], 1997, p. 42) 

Deste modo, ao considerar a função comunicativa, Bakhtin (2011) analisa a dialogia 

entre falante e ouvinte como um processo de interação sempre ativo. Em contrapartida, o 

autor afirma que a relação falante/ouvinte e a ação do falante sobre um ouvinte passivo não 

passa de um raciocínio superficial que desconsidera o papel ativo tanto de um quanto de 

outro, sem o qual a interação não poderia acontecer.  

Com efeito, para Bakhtin, a comunicação verbal participa da vida através dos 

enunciados concretos que a realizam, assim como a vida participa da própria vida através dos 

enunciados. Sendo assim, os espaços, dos mais variados e complexos quanto ao uso da 

linguagem, não são uma noção abstrata, mas uma referência direta aos enunciados concretos 

estabelecidos nos discursos cotidianos.  
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De acordo com Machado (2012), os enunciados configuram tipos de gêneros 

discursivos e funcionam em relação a eles, como meios de transmissão entre a história da 

sociedade e a história da língua. Portanto, o estudo dos gêneros discursivos considera, 

sobretudo, a natureza do enunciado, em sua diversidade e nas suas diferentes esferas da 

atividade comunicacional.  

Bakhtin (2011) afirma que as atividades cotidianas proporcionam a vasta 

heterogeneidade dos gêneros do discurso, sejam eles orais ou escritos. Isso é perceptível nos 

diversos temas, situações, indivíduos, modalidades de diálogos e relatos do dia a dia, sejam na 

carta escrita, em documentos, veículos de publicidade, repertório musical, nos meios digitais, 

ou entre outros.  

A riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque 

cada campo desta atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, 

que cresce e se diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica um 

determinado campo. (Ibid., p. 262) 

Bakhtin classifica os gêneros discursivos em primários (simples) e secundários 

(complexos). Para o pensador, os gêneros complexos são os romances, os dramas, as 

pesquisas científicas de toda espécie, os gêneros publicísticos, entre outros. Sendo assim, 

define os discursos primários como comunicação cotidiana e os secundários como a 

comunicação produzida a partir de códigos culturais formados, como a escrita, como 

observou Machado (2012). Para o processo de formação dos gêneros discursivos secundários, 

há a incorporação e a reelaboração de diversos gêneros primários, que se formam nas 

condições de comunicação discursiva, mas que se transformam e adquirem um caráter 

especial e complexo. Considerando a comunicação e os gêneros discursivos, Bakhtin (2011) 

entende que o ouvinte compreende o discurso não só pela voz daquele que fala, mas também 

pelos valores do grupo que ele representa. Desta forma, Bakhtin define este grupo como 

gênero discursivo. 

4.2.1  O enunciado, o gênero e o estilo 

De acordo com Bakhtin, a enunciação é produto da interação entre sujeitos e nela não 

há um locutor abstrato. Os limites de cada enunciado concreto, como unidade da comunicação 

discursiva, são definidos pela alteridade. Sendo assim, a linguagem passa a integrar a vida 

através dos enunciados concretos que a realizam.  
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Com efeito, é igualmente através de enunciados concretos que a vida entra na 

linguagem, por isso o enunciado é um núcleo de extrema importância da linguística, pois está 

inserido na vida cotidiana em seus diversos campos. Para Bakhtin, a alteridade é o mesmo que 

o eu com o outro. Para ele, ser significa conviver, portanto nada somos fora das relações com 

os outros e a palavra estará sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou 

vivencial. 

Os enunciados, para Bakhtin, são reflexos das condições e finalidades de cada campo 

de interação social, através do conteúdo (temático), do estilo de linguagem e da construção 

composicional. Estes elementos inseparáveis, e totalmente ligados ao enunciado, são 

determinados pelo campo da comunicação e pelo grupo social que o compõe. Sendo assim, 

em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às condições 

específicas dos mesmos e é a esses gêneros que correspondem determinados estilos. Logo, o 

estilo integra a unidade de gênero do enunciado como seu elemento. 

Conforme ocorrem as transformações históricas dos estilos de linguagem, mudam 

também os gêneros do discurso. Segundo Bakhtin, a cada período de mudanças na linguagem 

literária houve também interferência direta de determinados gêneros do discurso, e não só de 

gêneros secundários (literários, publicísticos, científicos, etc.), mas também de primários 

(tipos de diálogo oral, de salão, de grupos, familiar, sociopolítico, filosófico, etc.). 

Considerada um sistema dinâmico e complexo de estilos de linguagem, a linguagem literária, 

por sua vez, está em constante modificação. Todavia, a linguagem da literatura, cuja 

composição é formada pelos estilos da linguagem não literária, é um sistema ainda mais 

complexo e organizado em outras bases. O envolvimento às respectivas camadas não literárias 

da língua nacional permite o contato também inevitavelmente com os gêneros de discursos em 

que se realizam essas camadas. 

De acordo com Bakhtin, nenhum fenômeno novo (fonético, léxico, gramatical) pode 

integrar o sistema da língua sem ter passado por um complexo e longo caminho de 

experimentação e elaboração de gêneros e estilos. Afinal onde há estilo, também há gênero. 

Com isto, a mudança do estilo de um gênero para outro não só modifica o tom do estilo como 

também destrói ou renova tais gêneros. Com isto, em Bakhtin (Volochinov) encontramos 

apontamentos sobre os diversos estilos possíveis de enunciação: 

A psicologia do corpo social é justamente o meio ambiente inicial dos atos 

de fala de toda espécie, e é neste elemento que se acham submersas todas as 

formas e aspectos da criação ideológica ininterrupta: as conversas de 

corredor, as trocas de opinião no teatro e, no concerto, nas diferentes 

reuniões sociais, as trocas puramente fortuitas, o modo de reação verbal face 



95 

 

às realidades da vida e aos acontecimentos do dia-a-dia, o discurso interior e 

a consciência auto-referente, a regulamentação social, etc. A psicologia do 

corpo social se manifesta essencialmente nos mais diversos aspectos da 

“enunciação” sob a forma de diferentes modos de discurso, sejam eles 

interiores ou exteriores [...] Todas estas manifestações verbais estão, por 

certo, ligadas aos demais tipos de manifestação e de interação de natureza 

semiótica, à mímica, à linguagem gestual, aos gestos condicionados, etc. 

(BAKHTIN [VOLOCHINOV], 1997, p. 42) 

Considerando a discursividade em Bakhtin (2011), este enfatiza que o que é dito 

caracteriza a comunicação entre os indivíduos, assim como o que é ocultado. Deste modo, 

Brait (1994) vai analisar a comunicação extra verbal, considerando o não dito de cada 

discurso. Segundo a autora, a comunicação extra verbal compõe o enunciado, considerando o 

verbal e o contexto extra verbal do enunciador, ou seja, do seu contexto social que interfere 

no subjetivo de cada discurso individual. Deste modo, o enunciado do discurso não apresenta 

apenas a individualidade, mas também a ideologia e objetivos sociais adquiridos nas 

experiências de contato com o discurso de outros. 

Na Figura 22, é apresentada uma esquematização do que foi discutido sobre gêneros 

discursivos na perspectiva bakhtiniana, apontando, sobretudo, os principais conceitos 

apresentados de modo a facilitar a compreensão do processo de comunicação discursiva. 

Sendo o processo de comunicação discursiva parte da interação entre os indivíduos que 

dialogam entre si, através do sujeito falante e do sujeito ouvinte por entre os mais variados 

enunciados. Logo, o produto desta interação são os diversos gêneros discursivos.  
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Figura 22: Processo de comunicação discursiva. Fonte: autora. 

O esquema representa uma versão do processo de comunicação discursiva. Nele, 

ouvinte e falante estão interligados através da atividade de enunciação da vida cotidiana, 

configurando gêneros discursivos diversos. Do mesmo modo, os gêneros discursivos 

primários e secundários participam da elaboração de enunciados pertinentes às suas 

características, em variados espaços entre ouvinte e falante, configurando este processo de 

comunicação discursiva simultâneo. 

O enunciado concreto nasce, vive e morre no processo da interação social entre os 

participantes do enunciado. Sua forma e significação são determinadas, basicamente, pela 

forma e pelo caráter dessa interação (FARBIARZ, FARBIARZ e NOJIMA, 2006, p. 7). 

Portanto, a comunicação verbal é um processo onde estão presentes os mais variados 

enunciados. Assim, Bakhtin (2011) afirma que os diversos enunciados se configuram em 

gêneros e, os gêneros dão sentido e origem aos enunciados no processo interacional entre 

falante e ouvinte nos diferentes espaços e tempos.  
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4.2.2  O estilo individual dos gêneros discursivos  

Sobre a problemática da estilística dos gêneros discursivos, Bakhtin lembra que todo 

estilo está indissoluvelmente ligado ao enunciado e às formas de enunciados, ou seja, aos 

gêneros do discurso, é possível ressaltar que todo enunciado, seja ele oral ou escrito, primário 

ou secundário, e em qualquer campo da comunicação discursiva, é individual. Sendo assim, o 

enunciado poderá refletir a individualidade do falante ou de quem escreve, possibilitando um 

estilo individual. Todavia, nem todos os gêneros são igualmente propícios ao reflexo da 

individualidade do falante na linguagem do enunciado. 

Segundo o autor russo, as condições menos propícias para o reflexo da individualidade 

na linguagem estão presentes nos gêneros do discurso que requerem uma forma padronizada, 

como por exemplo, nos documentos oficiais. Com isso, a individualidade não está no plano 

primordial do enunciado, mesmo porque são muitos os tipos de estilos possíveis nos 

enunciados, e não somente os individuais. Todavia, não se pode negar ou ignorar um 

enunciado pela ausência de um estilo individual ou pela sua presença, pois o estilo de cada 

enunciado é complementar ao mesmo, não sendo seu objeto.  

Para entender e fundamentar este pensamento vale considerar a visão de Brait (2012, 

p. 80): 

(...) a questão do estilo associa-se a reflexões, análises, conceitos e 

categorias específicas, assumindo aspectos que, somados, contribuem para 

uma melhor compreensão da forma de ser da linguagem que, sendo social, 

histórica, cultural, deixa entrever singularidades, particularidades, sempre 

afetadas, alteradas, impregnadas pelas relações que as constituem. 

Isto posto, nos diferentes gêneros discursivos podem revelar-se diferentes camadas e 

aspectos de uma personalidade individual. O estilo individual pode ser encontrado nas 

diversas relações de mútua troca da língua nacional. “A própria definição de estilo em geral e 

de estilo individual em particular exige um estudo mais profundo tanto da natureza do 

enunciado quanto da diversidade de gêneros discursivos” (BAKHTIN, 2011, p. 266). Para 

tanto, surge a necessidade de compreender a relação dos indivíduos na vida cotidiana e o 

diálogo traçado nos mais diversos campos de atividade humana. 

4.2.3  A alteridade e o dialogismo nos gêneros discursivos 

Paulo Bezerra (2012) discute o conceito de monologismo, onde o autor do discurso é o 

único responsável pelo processo de sua criação. Deste modo, o monólogo não considera o 

discurso do outro como no diálogo. Neste universo, o autor do discurso diz tudo 
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desconsiderando qualquer fala de outrem. O enunciado é fechado em si mesmo, totalmente 

contrário ao dialogismo defendido por Bakhtin. Segundo Bezerra, Bakhtin defende que todo 

discurso é dialógico sendo impossível que ele seja monológico, ou seja, produzido sem a 

participação do outro interlocutor, ainda que este seja desconhecido.  

Dessa forma, associado aos conceitos de gênero discursivo, monologismo e 

dialogismo está o conceito de polifonia. De acordo com Bakhtin (2011), este remete às 

diversas vozes que compõem o discurso do falante. Assim, quando ele fala, escreve e se 

expressa, seu discurso tem origem em outros discursos. Seja da família, da escola, dos 

amigos, dos livros, das experiências, dos conhecimentos, das novelas, dos filmes e entre 

muitas outras fontes possíveis. Deste modo, um texto pode ser mais ou menos polifônico, 

dependendo das vozes que o compõem. Em relação a esta discussão, Lopes vai concordar:  

Na área de estudos linguísticos, paralelamente à preocupação com as 

questões identitárias (...) a temática das identidades surge em meio a uma 

concepção de linguagem como discurso, ou seja, uma concepção que coloca 

como central o fato de que todo uso da linguagem envolve ação humana em 

relação a alguém em um contexto interacional específico. Ou seja, todo uso 

da linguagem envolve alteridade. (BAKHTIN, 1929/1981 apud LOPES, 

2003, p. 19) 

Bakhtin (2011) entende a alteridade como a relação do eu com o outro. Esta é presente 

nas relações cotidianas e nas diversas conversas que nelas decorrem. Relacionado a isto, Brait 

(1994) afirma que o que é dito pelo falante não pertence a ele, pois em todo discurso ecoam 

vozes de outrem, mesmo algumas anônimas, impossíveis de serem percebidas pelo 

enunciador e pelo ouvinte. Ainda sobre isto, Bakhtin (2011) enfatiza que o eu e o outro 

constituem o processo discursivo. Estes são atores e autores do discurso em todo tempo e 

concomitantemente. A preocupação do discurso do eu fala para o outro, e outro, deste modo, 

faz parte do discurso do eu. 

4.2.4  A comunicação e os gêneros discursivos  

De acordo com Bakhtin (2011), as relações dialógicas entre os indivíduos são 

responsáveis pela mobilização dos gêneros discursivos. Deste modo, Machado (2012, p. 159) 

acredita que: 

O gênero, na teoria do dialogismo, está inserido na cultura, em relação à qual 

se manifesta como “memória criativa” onde estão depositadas não só as 

grandes conquistas das civilizações, como também as descobertas 

significativas sobre os homens e suas ações no tempo e no espaço.  
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Os gêneros discursivos são os modos particulares dos grupos sociais perceberem o 

mundo. E estes por sua vez, não estão baseados apenas em um discurso individual, mas nos 

padrões sociais, culturais e conhecimentos que orientam a compreensão e construção dos 

discursos. De acordo com Brait (1994), Bakhtin acredita que o discurso é um fenômeno de 

comunicação cultural que depende do contexto social que a criou.  

Deste modo, Bakhtin ([VOLOCHINOV], 1997) enfatiza que a fala ou a escrita são os 

signos em ação, sendo estes ideológicos, a partir dos valores individuais e sociais a eles 

atribuídos, incorrendo que a ideologia sempre será expressa através dos signos. O texto, por 

exemplo, é o signo que surge no cruzamento entre o verbal e o extra-verbal. Com isto, 

Machado (2012, p. 165) vai afirmar que: 

Essa é a abordagem que entende o diálogo como metodologia de análise dos 

gêneros discursivos mergulhados na dialogia dos signos e dos códigos 

culturais em devir. Essa será certamente uma prova de atualidade, 

pertinência e vivacidade do pensamento do homem que apostou tudo no 

diálogo.  

Lemos (2009) e Castells (1999) também podem trazer contribuições sobre os 

conceitos bakhtinianos. Lemos (2009) acredita que o lugar já não é mais um problema para o 

acesso e as trocas de informações em rede, ou seja, no ciberespaço. Para o autor, as mídias 

móveis, como o celular, possibilitam interações, troca de conteúdos e encontros. Castells 

(1999), por sua vez, considera que no ciberespaço, a mente se desdobra em vários espaços. É 

o tempo total que não consiste em um espaço físico, mas é a vida real. Sendo assim, se para 

Bakhtin (2011) a comunicação discursiva acontece nos mais variados espaços e lugares, e das 

mais variadas formas, um exemplo de espaço, ou melhor, de ciberespaço, é a Internet, através 

das interações e processos de comunicação discursiva. A exemplo disto proponho discutir este 

processo com foco no Facebook e WhatsApp.  

4.2.5  O Facebook, o WhatsApp e os gêneros discursivos 

A Figura 23 esquematiza as perspectivas de Bakhtin apresentadas, relacionadas com a 

realidade do campo e objeto desta pesquisa. O esquema apresenta o processo de comunicação 

discursiva que acontece através do Facebook e do WhatsApp. Nele, o usuário é o ouvinte e os 

outros usuários os falantes, interligados através da atividade de enunciação pertinente às 

ferramentas destas redes sociais, configurando gêneros discursivos diversos. Deste modo, os 

gêneros discursivos configurados neste ciberespaço elaboram outros enunciados para além 
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deste espaço, possibilitando uma interação entre um usuário e os demais em outros lugares, 

caracterizando um processo de comunicação discursiva concomitante e expansivo. 

 

Figura 23: Processo de comunicação discursiva por meio do Facebook e do WhatsApp. Fonte: autora. 

Enquanto ferramenta discursiva, tanto o Facebook quanto o WhatsApp fazem parte do 

que Bakhtin (2011) chama de gêneros discursivos primários, considerando os enunciados e 

conversas virtuais cotidianas estabelecidas nos mesmos. No esquema, através destas redes 

sociais, todos os aspectos do processo discursivo estão conectados. Portanto, o sujeito falante 

ou enunciador seria o Usuário, dono de um perfil em uma destas redes. Os ouvintes, neste 

caso, seriam os Outros Usuários, donos de perfis individuais - ou páginas, no caso do 

Facebook - às quais o falante tem acesso e mantém contato em rede ou até mesmo 

pessoalmente. Também no caso específico do WhatsApp, em relação ao Facebook, a 

possibilidade de acesso a Outros Usuários “desconhecidos” é muito restrita, já que a 

particularidade desta rede pressupõe contato com usuários conhecidos que estejam na agenda 

de telefones do Usuário. Assim, o Usuário ou o Outro Usuário “desconhecido” deverá ter o 

contato salvo para que a primeira conversa possa ser estabelecida. Vale ressaltar que, em um 

processo dialógico, os papéis de falante e ouvinte se intercalam e são concomitantes, sendo o 
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esquema da Figura 23 uma representação de um momento discursivo, e não da experiência 

discursiva como um todo. 

Considerando as observações de Bakhtin, este processo de troca de textos, símbolos, 

imagens, vídeos, entre outras possibilidades, seria parte da elaboração de enunciados 

produzidos e compartilhados por meio das ferramentas destas redes, entre um determinado 

grupo social conectado por meio delas. Tais trocas de informações, conhecimentos e 

experiências, ao mesmo tempo em que são produtos de gêneros discursivos dos grupos 

sociais, são produtores também de outros gêneros e possivelmente de outros grupos sociais.  

Relacionando Bakhtin (2011) com Lemos (2009), o processo de comunicação 

discursiva acontece não apenas nos encontros presenciais. As conexões entre espaço e 

ciberespaço estão por toda a parte. Portanto, os lugares podem ser pensados como locais onde 

a linguagem se movimenta das suas mais variadas formas e representações.  

Com isto, a evolução tecnológica possibilitou diversas formas de interação social, 

porém as peculiaridades básicas da linguagem, em relação ao dialogismo e à 

intertextualidade, conservam-se um novo meio para o gênero discursivo. Dessa forma, 

segundo Berto e Gonçalves (2011), o processo de interação é a principal explicação do 

contexto comunicacional atravessado pelas mídias digitais, cuja participação dos indivíduos 

tem sido cada vez mais constante e facilitada pelas mesmas. 

Já a Figura 24 sintetiza a proposta da pesquisa, considerando o Facebook e o 

WhatsApp como objetos de pesquisa e a escola como campo de pesquisa. Tendo foco na 

problemática da pesquisa, considerando a constante presença destas redes sociais na escola 

(campo de pesquisa), a possibilidade de interação que ocorre por meio delas, a construção 

discursiva oral e escrita pelos jovens desta escola, sujeitos desta pesquisa, através deste meio, 

produzindo e reproduzindo os mais variados enunciados como alguns exemplos das figuras 11 

a 21.  

O esquema representado na Figura 24, sintetiza o processo de comunicação discursiva 

entre os sujeitos desta pesquisa tanto no Facebook quanto no WhatsApp, que é refletido no 

espaço escolar (campo desta pesquisa) e vice versa. Neste processo, os sujeitos estabelecem 

uma relação comunicacional entre usuário (falante) e outros usuários (ouvintes), interligados 

por meio da atividade de enunciação pertinente às ferramentas do Facebook e do WhatsApp, e 

também do contato pessoal entre eles, configurando gêneros discursivos diversos. Do mesmo 

modo, os gêneros discursivos configurados nestes espaços (Facebook, WhatsApp e escola) 

elaboram outros enunciados para além destes mesmos espaços, possibilitando uma interação 

entre usuário e outros usuários em diferentes locais.  
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Figura 24: Processo de comunicação discursiva entre os sujeitos desta pesquisa por meio do Facebook e do 

WhatsApp. Fonte: autora. 

Destarte, Berto e Gonçalves ressaltam: 

O homem enquanto ser social possui uma necessidade inerente de se 

comunicar, observada através das várias formas de linguagem (tais como a 

fala, a escrita e a linguagem de sinais), dos diversos códigos e das diferentes 

formas de construção linguística existentes. Esses diferentes formatos 

comunicativos são frutos de sucessíveis evoluções dos sistemas de 

linguagem. [...] Através delas tornou-se possível a interação simultânea, ou 

não, com diferentes indivíduos rompendo as barreiras geográficas, temporais 

e linguísticas, empecilhos que antes eram significantes no resultado do 

processo comunicacional. Todas essas evoluções tecnológicas observadas no 

âmbito comunicacional criaram uma nova forma de ser social, que satisfaz 

sua necessidade de expressão através da transferência e importação de 

conteúdos e informações digitais, e do diálogo com outras pessoas 

existentes, em muitos casos, apenas no plano virtual. (Ibid., p. 104) 

Contudo, as informações trocadas nestes ambientes virtuais são também 

compartilhadas no campo físico material, a escola. Considerando o campo e os sujeitos desta 

pesquisa, a partir das observações de campo e de perfis do Facebook, e das entrevistas 

informais e formais, foi possível constatar o quanto os assuntos que iniciam ou são parte das 

interações no campo virtual, sobretudo em relação aos assuntos discutidos entre eles no 

Facebook e no WhatsApp, refletem e se expressam no cotidiano e nas conversas presenciais 
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dentro da escola. Com foi visto, os alunos, quando estão na escola, aproveitam para interagir 

não somente com os sujeitos presentes no mesmo espaço físico, mas também com os que 

estão no espaço virtual, o ciberespaço. 

Por fim, também foi possível observar que a sexualidade está dentre os conteúdos mais 

trocados e compartilhados entre os alunos nestes dois espaços e lugares interativos – escola e 

redes sociais. Sobre isso, Augé (1997) afirma que a relação que os indivíduos mantêm na 

Internet através dos dispositivos móveis gera não-lugares. Segundo o autor, há o lugar de 

interação que ocorre no espaço físico e nele os não-lugares surgem através da possibilidade de 

contato além deste espaço, a partir do uso da Internet. Para os profissionais entrevistados, os 

jovens, ainda no início da adolescência, têm a facilidade de se desdobrarem entre vários 

espaços físicos e não físicos. Assim, o contato com o ciberespaço facilitaria o interesse e a 

reprodução de significados, vivenciando prematuramente questões relacionadas à sexualidade, 

já que os valores compartilhados por este meio podem estar apontando para o assunto.  

Dessa forma, o próximo e último capítulo pretende apresentar as considerações sobre 

todo este estudo levando em conta o que foi aqui discutido e o que poderá ser discutido em 

outros estudos, por não se enquadrar na proposta desta pesquisa.  



 

5  Considerações Finais  

Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo,  

os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. 

(FREIRE, 1987, p. 68) 

 

Com foi visto no capítulo anterior, através da análise das observações, entrevistas e 

perfis do Facebook, a sexualidade está dentre os assuntos mais debatidos e compartilhados 

entre os jovens - sujeitos desta pesquisa -, não só por meio do Facebook, mas também do 

WhatsApp. Neste capítulo final, discutiremos os indicadores apresentados no Capítulo 4, 

tendo por base alguns apontamentos dos Capítulos 1 e 2, e determinados resultados da 

pesquisa de campo explicitados nos Capítulos 3 e 4. Ao concluir, este capítulo apontará 

também novas possibilidades de pesquisas geradas através deste estudo.  

Devemos destacar que a pretensão desta pesquisa não é a de criticar a formação da 

escola pesquisada ou das escolas em geral, assim como metodologias de professores, 

currículos, famílias, comunidade, nem a de repudiar ou incentivar o uso das redes sociais 

como o Facebook ou o WhatsApp. A busca neste estudo foi compreender como a escola - 

especificamente o campo desta pesquisa e potencialmente a escola de uma maneira geral - 

orienta seus alunos sobre a sexualidade, permeada pelas informações e conteúdos oriundos 

das redes sociais. Procuramos indagar sobre o uso do celular neste espaço, sobre as 

informações que os alunos produzem e/ou reproduzem ao utilizá-lo, e a relação dessas 

informações com a formação sobre sexualidade dos alunos na escola. 

Sobre os resultados da pesquisa, vale considerar que os objetivos foram alcançados, 

sendo possível perceber, sobretudo, a influência das redes sociais na formação e construção da 

sexualidade dos alunos da escola pesquisada. As entrevistas esclareceram que a influência é 

constante e, dentre as observações, algumas situações apresentadas demonstraram que a 

sexualidade se faz presente na interação que ocorre nas redes sociais entre os sujeitos da 

pesquisa. Além de descobrir que as redes sociais estão influenciando na formação e 

construção da sexualidade dos alunos do Ensino Fundamental II foi possível compreender 

melhor também, a partir dos objetivos específicos, a relação do cotidiano escolar com as redes 

sociais.  
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5.1  O espaço escolar e as mídias 

Em seus estudos, Martín-Barbero (2014) entende que a Comunicação e a Educação se 

articulam dentro da sociedade transformando, consequentemente, o espaço escolar. A 

sociedade, que antes delegava o sistema educativo à instituição escolar, tornou-se também 

educativa através das mídias. No mesmo sentido de Martín-Barbero, Rocha e Pereira (2009) 

acreditam que a juventude da atualidade já nasce e se desenvolve dentro de uma sociedade 

midiatizada em que celulares e outros dispositivos eletrônicos são assíduos. No geral, os 

professores e educadores entrevistados compreendem que os jovens aprendem muito com o 

que acontece fora do ambiente escolar, assim como com as mídias de uma maneira geral.  

Embora exista uma proibição da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, 

quanto ao uso de celulares e outros dispositivos móveis dentro da sala de aula, a escola 

encontra dificuldades para controlar e educar os alunos mediante a constância do uso e acesso 

à Internet. Alguns professores conseguem lidar com essa realidade evitando o confronto, 

criando combinados com os jovens e eventualmente tentando integrar o equipamento ao 

cotidiano da aula. No entanto, a escola enfrenta algumas situações de conflito que surgem 

diariamente devido ao uso de dispositivos móveis, sobretudo do celular, no espaço escolar.  

Enquanto professora, entendo que por vezes tonar-se difícil conduzir as aulas quando 

as atenções dos alunos estão todas para o que está acontecendo em seus celulares e/ou outros 

dispositivos, o que muitas vezes demonstra também falta de motivação e de interesse nos 

conteúdos propostos. Sobre isso, a pesquisa “Motivos para Evasão Escolar”, patrocinada pela 

Fundação Getulio Vargas, pela Fundação Educar Dpaschoal e pelo Movimento Todos pela 

Educação do Instituto Unibanco (NERI, 2007), constatou que cerca de 40% dos jovens entre 

15 e 17 anos com renda familiar acima de R$100 per capita, e que moram nas seis principais 

regiões metropolitanas brasileiras, incluindo o Rio de Janeiro, deixam de estudar porque 

acreditam que a escola é desinteressante. Esta pesquisa, corroborada por outras mais recentes 

(UNIBANCO, 2010), reforça que a questão levantada no campo deste estudo não é única, 

nem isolada. 

Outros pontos de atrito, como o índice de alunos em recuperações, dependências e 

reprovações, são fatores que podem ser causas ou consequências da falta de interesse dos 

alunos em sala, resultando na “evasão escolar” para um não-lugar (AUGÉ, 1997). De acordo 

com Aratangy (2011), os jovens atuais têm a concentração prejudicada a partir do 

envolvimento com as diversas atividades simultâneas a que se expõem em seu dia a dia, 

inclusive aquelas relacionadas ao acesso à Internet.  
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Na escola pesquisada, destacou-se, durante as entrevistas com professores e 

educadores, a pouca aceitação e motivação quanto à possibilidade de inovar a metodologia de 

trabalho para que tanto alunos quanto professores possam utilizar celulares e outros 

dispositivos móveis para fins pedagógicos, como a lei prevê e apoia. Na verdade, nas 

conversas foi possível perceber certa indiferença com qualquer tipo de trabalho que envolva 

tais dispositivos. As maiores preocupações foram com as consequências negativas no uso do 

celular e com a necessidade de um maior controle no cotidiano escolar. 

Contudo, a pesquisa de campo trouxe indícios concretos de que se a proibição e o 

controle, quando exercidos, não se mostraram eficazes na prática escolar cotidiana. Assim, 

um caminho a perseguir poderia ser a urgente promoção, pela escola, de uma aproximação ao 

potencial pedagógico que os celulares, e outros dispositivos móveis, possam ter, buscando 

proporcionar uma formação integral para o aluno. Ao incorporar estas novas ferramentas e 

linguagens tão presentes no cotidiano dos alunos, a escola poderá talvez, promover uma 

formação que prepare os alunos para viver em sociedade, colaborando para a construção de 

adultos reflexivos e maduros.  

A proposta é ousada, mas parece possível. No entanto, haveria a necessidade de 

formar professores que fossem capazes de desenvolver um trabalho como este, educando os 

alunos para a utilização do celular, e/ou outros dispositivos móveis, dentro da escola, 

direcionados ao processo de ensino-aprendizagem. Como apresentado no Capítulo 4, os 

professores que, de algum modo, tentam ser flexíveis quanto ao uso do celular e/ou outros 

dispositivos na sala de aula, combinam com os alunos momentos em que poderão utilizá-los. 

No entanto, tais professores ainda não desenvolvem estratégias que permitam uma 

transformação metodológica, que considerem as mudanças pelas quais a sociedade e a 

juventude vêm passando com o avanço no uso e fruição das mídias e as possibilidades de 

acesso à Internet em praticamente qualquer tempo ou espaço.  

Diante disto, a mudança da escola para um novo projeto pedagógico que possibilite a 

integração ensino-aprendizagem com os dispositivos móveis ainda precisa sair das pesquisas e 

chegar até os currículos de universidades e cursos de formação de professores, para assim 

alcançar também as escolas, sobretudo as públicas. Investir na formação inicial e permanente 

do professor é investir também na qualidade da educação brasileira. Di Giorgio (2010) 

acredita que uma formação de qualidade para o professor deve considerar suas experiências 

cotidianas, para que se torne um profissional capaz de refletir e agir.  

Vale considerar que não somente os jovens estão conectados, mas os indivíduos de 

todas as faixas etárias e classes sociais acessam a Internet, como vimos na pesquisa realizada 
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pelo IBGE (2011). A partir desta realidade, o professor deveria pensar que a mesma 

necessidade ou vontade que ele tem de estar conectado ocorre também com seus alunos. No 

entanto, a maturidade e a responsabilidade que o professor ou outro adulto possam ter quanto 

ao uso do celular não é a mesma que a de um jovem.  

Piaget (1977) acredita que a partir dos 12 anos os jovens encontram-se na fase das 

operações formais e constroem suas ideias a partir das experiências e observações diárias. 

Suas opiniões e ações baseiam-se fundamentalmente na compreensão que possuem da 

realidade a partir das ações de outros indivíduos. Neste caso, os professores poderão ajudá-los 

a construírem a responsabilidade e as prioridades do acesso à Internet nos dispositivos móveis 

através da troca de experiências e da conscientização do uso no espaço escolar.  

5.2 O espaço escolar e a sexualidade 

Ao longo das observações e das entrevistas foi possível constatar que a escola ainda 

encontra dificuldades em lidar com as informações sobre sexualidade que surgem a partir dos 

conteúdos veiculados pelas mídias sociais nos celulares dos alunos. Também foi possível 

perceber que os adolescentes e jovens desta escola, apesar de terem experiências sobre 

sexualidade, ainda não têm maturidade para lidar com o assunto. A escola, de uma maneira 

geral, ainda sob a perspectiva de controle e poder, tenta de todos os modos criar meios para 

que a proibição do celular em sala de aula seja eficaz. No entanto, para os alunos, a Internet 

tornou-se repositório de informações que eles tendem a reproduzir em seus discursos.  

Embora ainda haja situações de controle, também há a iniciativa de alguns dos 

professores e educadores em conversar com aos alunos sobre o que acontece fora da escola, 

especialmente em relação à sexualidade e à exposição do corpo. Ainda assim, percebe-se a 

importância da escola em aprofundar e promover trabalhos como este, buscando compreender 

e discutir com os alunos as informações e conteúdos distribuídos por meio das redes sociais, 

no que se refere à sexualidade, em especial no Facebook e no WhatsApp.  

Foucault (2014) traçou uma história da sexualidade porque compreendeu que esta é 

construída a partir de vários discursos sobre sexo, discursos que controlam, que possibilitam 

saberes e constroem verdades. Ao analisar os perfis do Facebook da amostragem, foi possível 

perceber que alguns jovens da Escola Estadual Doutor Memória usam da escrita para 

apresentar a sua sexualidade, mas especialmente usam também de imagens. Esta exposição do 

corpo e da sexualidade, em uma rede social de acesso livre, trouxe estranhamentos e até 

mesmo constrangimentos a alguns professores da instituição. Nas entrevistas, alguns 
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educadores se revelaram por vezes intimidados diante da temática. As perguntas dos alunos 

sobre sexo e assuntos relacionados à pornografia deixam envergonhadas, principalmente, as 

professoras, mesmo quando os alunos agem com naturalidade. Neste sentido é possível 

perceber o conflito no diálogo entre as gerações no que tange à sexualidade.  

É importante considerar, porém, que os jovens se encontram na fase da construção da 

identidade e do sujeito social e adulto, que deverão ser desenvolvidas com a colaboração da 

escola e da família. Na ausência desta orientação, há a preocupação com o futuro desses 

jovens, de que a postura jovem e adolescente diante da sexualidade permaneça na fase adulta.  

Para Lidia Aratangy (2011), o progresso que a tecnologia alcançou modificou a 

relação entre os indivíduos e o modo de viverem e lidarem com determinados assuntos, 

dificultando constantemente as conversas dos jovens com os adultos e dos adultos com os 

jovens. Todavia, os PCN (BRASIL, 1998b) esclarecem que será entre os adultos familiares 

que os jovens irão construir-se, primeiramente enquanto sujeitos, e adquirir os principais 

valores, sejam eles conservadores ou liberais. Assim, segundo Aratangy (2011), a primeira 

formação sobre sexualidade para os jovens acontece dentro do espaço familiar.  

No que se refere ao espaço escolar, na Escola Estadual Doutor Memória, como foi 

observado, a formação sobre sexualidade ocorre principalmente nas aulas de ciências e segue 

o currículo proposto pela Secretaria de Estado de Educação, que tem por base as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica e os PCN (BRASIL, 1998b). Alguns professores 

de outras disciplinas, e outros educadores, também procuram tratar do tema relacionando-o a 

outras disciplinas e momentos em que este assunto toma espaço nas aulas e atitudes dos 

alunos. Infelizmente, a escola ainda não realiza nenhum projeto institucional. Anualmente 

realizava uma formação chamada “Semana da Ciência” para todos os alunos da escola sobre 

sexualidade dentre outros temas sociais emergentes que envolvem a juventude. No entanto, 

como foi apresentado nos resultados da pesquisa, há dois anos a atividade não acontece por 

falta de apoio pedagógico, de todos os professores da escola e também pela desmotivação dos 

alunos. Ainda assim, isoladamente, alguns professores promovem debates, rodas de conversa 

sobre sexualidade e percebem bom resultado neste tipo de atividade. Exemplos a serem 

seguidos e até mesmo valorizados para que outros professores e educadores também possam 

iniciar atividades semelhantes. 

Embora a escola procure orientar os professores e educadores, não há como 

determinar o que o aluno apreenderá a partir do seu discurso. O mesmo acontece com as 

informações recebidas e compartilhadas nas redes sociais. Da mesma forma que não é 

possível regular seu uso, também não é possível saber com precisão o que elas provocarão nos 
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alunos. Além disso, não é possível a escola saber o que os alunos escutam, observam, 

discursam, aprendem, vivem, experimentam e compreendem fora do seu espaço físico. Assim, 

não há como ter certeza de como as mensagens que chegam ao receptor serão compreendidas 

e apropriadas. Bakhtin (2011) considera o discurso dialógico, ou seja, que ele é produzido 

com a participação do interlocutor, ainda que este seja desconhecido. Há sempre 

intencionalidade no discurso a partir das vozes que o compõem. Assim, em quaisquer meios: 

no espaço escolar, familiar, entre amigos, nos textos, no Facebook, no WhatsApp, existirão 

vozes no discurso, e consequentemente o modo de apropriação das mensagens e sentidos 

ocorrerá conforme a particularidade de cada indivíduo e das “vozes” que são parte daquele 

discurso.  

De acordo com os PCN (BRASIL, 1998b), o papel da escola é propiciar espaços para 

que discursos, concepções, valores, ideias e dúvidas sobre sexualidade possam ser discutidos. 

Enfatiza também que as famílias, a partir do incentivo da escola, precisam ser colaboradoras 

nas discussões pertinentes à educação e à formação sobre a sexualidade dos alunos. A Escola 

Estadual Doutor Memória, embora siga um currículo pré-determinado pela política da 

Educação Estadual do Rio de Janeiro, tem também a possibilidade de explorar novas 

propostas e acoplá-las ao currículo guia. O PCN que trata especificamente sobre sexualidade 

está dentre os vários temas transversais que o documento propõe - Ética, Meio Ambiente, 

Saúde, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual - pois são assuntos que integram a vida de 

todo indivíduo e que precisam ser discutidos e desenvolvidos nas escolas com crianças e 

jovens dentre os demais conteúdos programáticos. Assim, a escola deve sempre propor 

momentos para reflexões e debates para ajudar os adolescentes e jovens a enfrentarem a fase 

da puberdade e da construção da sexualidade com menos problemas, angústias e inquietações.  

A proposta dos PCN para Orientação Sexual visa colaborar para a prática educativa na 

formação sobre sexualidade e na construção da responsabilidade dos jovens. Neste sentido, 

Furlani (2010) propõe uma formação coerente com um currículo enriquecedor e que amplie o 

entendimento dos jovens sobre sexualidade. Para alcançar tal coerência a escola precisa 

tornar-se um espaço reflexivo na formação sobre sexualidade. Partindo dessa perspectiva, o 

espaço escolar precisa ser um local em que a educação dos jovens esteja pautada em hábitos e 

valores e que os preparem para viver em sociedade, capacitados a compreender, criticar e 

construir saberes e verdades que circulam como discursos sociais, em especial, no caso, sobre 

a sexualidade. Como Recuero (2009) afirma, são nos diálogos e na interação que as 

características da personalidade são construídas.  
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5.3 As mídias e a sexualidade no espaço escolar 

Durante a pesquisa professores e educadores ressaltaram que o uso do celular promove 

a distração dos alunos, prejudicando que eles acompanhem como poderiam o tema tratado em 

sala de aula, o que por vezes gera conflitos. Santos (2014), explicou que a “questão do celular 

é muito complicada”, pois os alunos ultrapassam as regras para utilizá-lo e isto gera muitos 

conflitos entre alunos e professores. Além disso, alguns professores acreditam em uma 

influência positiva das redes sociais, em relação à sexualidade, pelo acesso facilitado às 

informações, mas também negativa, pois as redes podem oferecer informações “degeneradas”.  

Quanto aos benefícios do uso do celular na escola, embora não tenham sido pauta das 

entrevistas são frutos das observações realizadas. É possível construir alguns cenários em que 

o uso do celular em sala é utilizado para registro da aula ou do que está sendo escrito no 

quadro, como já acontece em outros segmentos. Também a partir de algumas experiências 

concretas, ele é utilizado para a produção de vídeos relacionados ao conteúdo ministrado ou 

para a discussão sobre a gramática e sobre o conteúdo de mensagens trocadas nas redes 

sociais, entre outras possibilidades. Assim, não é possível afirmar peremptoriamente se a 

utilização dos dispositivos móveis dentro da sala de aula é boa ou ruim. Tudo depende do 

modo como a escola e os professores lidam com a constante presença do celular e das redes 

sociais no espaço escolar, no que se refere a qualquer tema ou, em especial, à sexualidade.  

5.4 Contribuições 

Em relação a este estudo, penso que poderá contribuir para a área de Educação, ao 

gerar a possibilidade de caminhos e discussões para uma formação formal que considere os 

conhecimentos informais, dúvidas, a vida dos jovens, como os conteúdos veiculados e 

compartilhados nas redes sociais. Além desta contribuição, este estudo proporciona a reflexão 

acerca da juventude atual e da relação que a conectividade constante à Internet, através dos 

dispositivos móveis podem ter com o cotidiano escolar e a vida dos jovens. Destarte, não 

somente a Educação se beneficia com esta pesquisa, mas também a Comunicação com a 

possibilidade de reflexão acerca das redes sociais e da juventude. As possibilidades de estudos 

que envolvam ambos são muitas e não apenas no que se refere a assuntos voltados à 

sexualidade, mas também aos relacionados ao discurso e exposição do corpo - assuntos que 

foram citados nesta pesquisa, mas que mereciam uma maior amplitude de debate e pesquisas.  

Finalizo, com a esperança de que o ensino e a aprendizagem das escolas públicas 

tornem-se significativas, como Messa (2010) propõe. Nesta proposta de educação, o aluno é 
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conduzido e tem participação ativa no processo de formação ao construir seu próprio 

conhecimento a partir das experiências e das atividades realizadas na sala de aula e na escola 

como um todo. Para Piaget (1982), é necessário que a educação oriente e eduque, mas permita 

que os alunos descubram, criem e inventem para que o sujeito adulto torne-se um sujeito 

social ativo, maduro e consciente. 

5.5  Novos rumos 

Após a discussão dos resultados e as considerações finais, acreditamos que novos 

encaminhamentos para esta pesquisa possam vir a contribuir para a formação sobre 

sexualidade no âmbito escolar, considerando as informações contínuas produzidas e 

reproduzidas nas redes sociais. 

Deste modo, alguns temas que surgiram durante a pesquisa, a partir da leitura e 

discussão do referencial teórico, das observações e das entrevistas, poderiam servir para o 

desenvolvimento de novas pesquisas e futuras discussões. O tema do bullyng, por exemplo, 

surgiu nesta pesquisa através de uma apuração divulgada pelo site R-7 (ALBUQUERQUE, 

2015) sobre a lista TOP 10 que circula entre alunos da escola pública de São Paulo e difamam 

meninas e meninos. Nas observações surgiram também agressões relacionadas a bullyng e 

ciberbullyng em um grupo de WhatsApp. Na situação, as provocações começaram sem motivo 

aparente depois de uma jovem ter negado a “ficar” com um menino. No grupo da turma no 

WhatsApp, o próprio menino e seus amigos começaram a dizer que a jovem fazia sexo oral 

com vários meninos. A partir disto, as provocações, que começaram dentro do grupo, 

chegaram até o ambiente escolar e a jovem optou em sair da escola diante de todo o 

constrangimento. O site G1-Globo (SAVIANI, 2014) divulgou que o Núcleo de Combate aos 

Cibercrimes (Nuciber) da Polícia Civil, apreendeu celulares e computadores de dois jovens 

suspeitos de publicar na Internet fotos de jovens em poses sensuais. O mesmo site também 

divulgou, em 2014, que em Parnaíba, no litoral do Piauí, uma jovem se suicidou após ter um 

vídeo íntimo divulgado em redes sociais.  

O tema da homossexualidade também apareceu nas observações no campo de pesquisa 

através de uma jovem de 14 anos, que de acordo com a secretária da escola, assumiu a 

homossexualidade no início do ano de 2014. A aluna procura usar roupas “masculinizadas” 

(calça e camisa direcionadas ao público masculino). Durante as observações foi possível 

perceber que os alunos interagem bem e aceitam esta opção sexual da menina.  
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Em relação à pornografia, durante a entrevista, a professora Alves (2015) disse que um 

dos seus alunos, com 12 anos de idade, relatou durante uma roda de conversa que espera 

todos da sua casa dormirem para assistir vídeos e filmes pornôs e poder se masturbar. De 

acordo com a professora são muito comuns situações semelhantes ocorrerem também com as 

meninas.  

Assim, acreditamos que esses temas poderão vir a ser discutidos e desenvolvidos de 

modo a contribuírem para a formação integral dos jovens e possibilitar que a escola, como 

lugar de permanente formação e reflexão, possa dialogar com os não-lugares, utilizando como 

ponte esses e outros assuntos, que pertencem ao cotidiano social dos jovens e que, cada vez 

mais, passam a integrar o cotidiano escolar destes agora alunos.  
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ANEXO A – Encaminhamento do Projeto de Pesquisa à Comissão 

Ética da Universidade Federal Fluminense 
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ANEXO B - Declaração de Anuência 
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ANEXO C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação do Pesquisador 

 

Título do Projeto: Curtir, comentar e compartilhar: As redes sociais e a sexualidade no 

cotidiano e formação da escola pública brasileira. 

Pesquisadora Responsável: Fernanda Ribeiro Barros 

Instituição a que pertence a Pesquisadora Responsável: Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 976748307 

 

Dados de identificação do Voluntário: 

 

Nome do voluntário: ___________________________________________________  

Idade: _____________ R.G. _______________________________ 

 

Este documento visa solicitar sua participação na Pesquisa: “Curtir, comentar e 

compartilhar: As redes sociais e a sexualidade no cotidiano e formação da escola pública 

brasileira”, que tem como objetivo descobrir se as redes sociais têm influenciado na 

formação e construção da sexualidade dos alunos de ensino Fundamental II e o papel que a 

escola possa ter nesta relação. Por intermédio deste Termo são garantidos os seguintes 

direitos: (1) solicitar, a qualquer tempo, maiores esclarecimentos sobre a Pesquisa; (2) sigilo 

absoluto sobre nomes, local de trabalho e identificação pessoal; (3) ampla possibilidade de 

negar-se a responder a quaisquer questões ou a fornecer informações que julguem prejudiciais 

à sua integridade física, moral e social; (4) opção de solicitar que determinadas falas e/ou 

declarações não sejam incluídas em nenhum documento oficial, o que será prontamente 

atendido; (5) desistir, a qualquer tempo, de participar da Pesquisa.  

 

Eu, _________________________________________________________________,  

RG nº _____________________ declaro ter sido informado e concordo em participar, como 

participante, do projeto de pesquisa acima e estou ciente das informações constantes neste 

‘Termo de Consentimento Livre e Esclarecido’, e entendo que serei resguardado pelo sigilo 

absoluto de meus dados pessoais e de minha participação na Pesquisa. Poderei pedir, a 
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qualquer tempo, esclarecimentos sobre esta Pesquisa e recusar a dar informações que julgue 

prejudiciais a minha pessoa. Fico ciente também de que uma cópia deste termo permanecerá 

arquivada com o Pesquisador na Universidade Federal Fluminense.  

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

Assinatura do Participante 

 

 

 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO D – Declaração da Regional Baixadas Litorâneas 
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ANEXO E - Roteiro de entrevista informal com a educadora 

Andréa Santos 

1. Nome.   

2. Idade.   

3. Formação.  

4. Tempo em escola pública.  

5. Outras experiências.   

6. Tempo na Escola Estadual Doutor Memória.  

7. O que você percebe entre os alunos no cotidiano da escola em relação à sexualidade? 

8. Você já notou algo, viu alguma coisa em relação a isto? 

9. Já escutou eles falarem algo em relação ao Facebook? Já observou algo em relação a 

compartilhamentos no Facebook? 

10. Você já visualizou algum perfil de Facebook?  

11. Alguma questão de exposição do corpo que você sinalizou? 

12. Algum vídeo pornográfico? 

13. Você percebe o interesse dos alunos pela sexualidade? Você comentou sobre a exposição 

do corpo e do modismo... Enquanto psicóloga qual a sua visão em relação ao jovem de 

hoje e seus interesses voltados para a sexualidade? Você acha que a televisão, família, e 

redes sociais influenciam? 

14. Sobre a questão da sexualidade precoce o que você poderia me dizer? 

15. Sobre a homossexualidade e as novelas.  

16. Sobre o uso de celular na escola com acesso a Internet na escola. Qual a postura que a 

escola deveria adotar? 

17. Você percebe a influência do Facebook sobre a identidade dos alunos? 

18. Você acha que escola poderia desenvolver um projeto específico além das disciplinas para 

tratar assunto de sexualidade? 
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ANEXO F - Roteiro da entrevista informal com a professora Ana 

Lúcia 

1. Nome completo.   

2. Tempo de magistério.   

3. Tempo lecionando Ciências.   

4. Tempo lecionando em escola pública.   

5. Tempo lecionando na Escola Estadual Doutor Memória? 

6. Para quais turmas ou ano de escolaridade você leciona? 

7. Outras experiências escolares. Quais?  

8. Como são as aulas de Ciências?  

9. Há debates? 

10. Usa livros didáticos?  

11. Quais são os assuntos de maior interesse dos alunos?  

12. Como você trata a questão da sexualidade em aula?  

13. Você apresenta preservativos de modo concreto aos alunos? 

14. Como estes alunos tratam e falam da questão da sexualidade? 

15. Você percebe nas atitudes e conversas dos seus alunos a influência da mídia na formação 

da sexualidade deles?  

16. O que você acha sobre o uso continuo do celular na escola? Você acha que isso ajuda ou 

atrapalha?  

17. Acredita que isto influencia na formação da sexualidade e na subjetividade do aluno?  

18. O que você pensa em relação à família e à comunidade destes alunos influencia sua 

opinião?  
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ANEXO G – Roteiro de entrevista informal com a professora 

Maria Graziela 

1. Nome completo.   

2. Idade.  

3. Tempo de magistério.  

4. Tempo lecionando Português.  

5. Tempo lecionando em escola pública.  

6. Tempo lecionando na Escola Estadual Doutor Memória?  

7. Para quais turmas ou ano de escolaridade você leciona atualmente? 

8. Outras experiências escolares - Quais? Em qual ano de escolaridade e disciplina?  

9. Como são as aulas de Português? Dinâmicas ou mais tradicionais? 

10. Como são os alunos? O perfil.  

11. Quais são os assuntos de maior interesse dos alunos?  

12. Você trata a questão da sexualidade em aula? Há conversas? Há debates? Há algum 

projeto ou método específico escolhido por você para conversar ou tratar deste assunto? 

Você utiliza dos conteúdos de Português para tratar deste assunto de sexualidade? Textos, 

músicas... etc.? 

13. Além dos livros, o que mais você utiliza para o desenvolvimento de suas aulas? Utiliza 

algum outro recurso? Usa alguma mídia?  

14. Apresenta os preservativos de modo concreto aos alunos? De modo lúdico e diferenciado? 

15. Como estes alunos tratam e falam da questão da sexualidade? O que você observa? Você 

tem contato com estes alunos fora da sala de aula? Procura interagir com eles como uma 

amiga? Sabe da vida deles fora da escola? Exemplifique, por favor. Relate situações:   

16. Você percebe nas atitudes e conversas de seus alunos a influência da mídia na formação 

da sexualidade deles? Dê exemplos, por favor, sobre isto. 



128 

 

17. O que você acha sobre o uso contínuo do celular na escola? Você acha que isto ajuda ou 

atrapalha? Acredita que isto influencia na formação da sexualidade, e na subjetividade dos 

alunos? Dê exemplos.  

18. As escolas ainda não sabem como lidar com esta situação. Adotar ou não o celular como 

método, instrumento de ensino na sala de aula?  

19. O que você pensa em relação à família e comunidade destes alunos? Influencia? Como? 

Dê sua opinião. 

20. O que você procura fazer para colaborar com a formação da sexualidade dos alunos? 

Instrui, orienta? Julga? Como acontece? 
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ANEXO H - Roteiro de entrevista formal com os professores: 

Irinete Alves, Marise Rosa e Walmir Sousa 

1- IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

a) Nome. 

b) Idade. 

c) Formação acadêmica. 

d) Disciplina que leciona. 

e) Possui outros cargos? Quais? 

f) Tempo de magistério. 

g) Tempo de trabalho em escola pública. 

h) Tempo de trabalho nesta instituição. 

i) Trabalha em outra instituição? Qual? Em qual função? 

j) Outras experiências escolares. 

k) Em quais turmas ou ano de escolaridade você atua? 

2- SOBRE O TRABALHO EM SALA DE AULA 

a) Qual a sua metodologia de trabalho em sala de aula? 

b) Há debates? 

c) Usa livros didáticos? 

d) Usa livros não didáticos e jornais/revistas? 

e) Usa outros tipos de recursos didáticos? 

3- SOBRE OS ALUNOS 

a) Como você descreveria o perfil dos alunos? 

b) Quais são os assuntos de maior interesse dos alunos, sobretudo durante suas aulas? 

c) Estes alunos tratam e falam da questão da sexualidade? Como eles conduzem este 

assunto? 

4- SOBRE O TEMA SEXUALIDADE 

a) Você aborda a questão da sexualidade em sala de aula? Como?  
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b) Já desenvolveu algum projeto sobre este tema? Pretende desenvolver? Como? 

c) Você já apresentou preservativos ou outros métodos anticoncepcionais de modo 

concreto aos alunos?  

d) Já conversou sobre as doenças sexualmente transmissíveis? 

e) Você acha que em meio aos conteúdos de sua disciplina é possível tratar de 

sexualidade? Por quê?  

f) Se você nunca trabalhou com este assunto, acha necessário abordá-lo em qualquer 

disciplina ou acredita que este tipo de assunto só deve ser tratado na disciplina de 

Ciências? 

5- SOBRE O CELULAR 

a) O que você pensa sobre o uso do celular na escola? Você acha que isso ajuda ou 

atrapalha no aprendizado?  

b) Na prática, a proibição do uso do celular acontece? Como você lida com isto? 

6- SOBRE AS REDES SOCIAIS 

a) Você percebe no cotidiano escolar acesso às redes sociais ou conversas sobre o 

mesmo? Quais? 

b) Você acredita que estas redes/Internet possam estar influenciando na formação e 

construção da sexualidade e /ou identidade dos alunos? Explique e exemplifique. 

c) Qual seria o papel da escola em relação a esta situação? 

d) Como a escola lida com as questões de sexualidade trazida através das redes sociais? 

Como ela deveria lidar? 

7- SOBRE A FAMÍLIA E COMUNIDADE  

a) O que você pode falar sobre o perfil da família e a comunidade em que vivem estes 

alunos?  

b) Como você percebe a participação desta família na escola? 

c) Você acredita que a família e/ou a comunidade influenciam na formação da 

sexualidade destes alunos? Como? 

8- OBSERVAÇÕES  
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ANEXO I - Roteiro de entrevista formal com o educador Leandro 

Costa 

1- IDENTIFICAÇÃO PESSOAL 

a) Nome.  

b) Idade. 

c) Formação acadêmica. 

d) Possui outros cargos? Quais? 

e) Tempo nesta função. 

f) Tempo de trabalho em escola pública. 

g) Tempo de trabalho nesta instituição. 

h) Trabalha em outra instituição? Qual? Em qual função? 

i) Outras experiências escolares. 

j) Em quantos dias e períodos do dia você está presente na escola? 

2- SOBRE A ESCOLA 

a) Estrutura física. 

b) Organização do espaço. 

c) Organização funcional. 

d) Comunidade escolar. 

e) Regimento interno escolar. 

f) Quantitativo de alunos, funcionários e professores. 

g) Existe algum projeto institucional desenvolvido pelos professores e alunos? Quais? 

h) Como ele é desenvolvido? 

i) Quem participa? 

3- SOBRE A FUNÇÃO QUE DESEMPENHA 

a) Como é desenvolvido o seu trabalho na escola? 
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b) Como é o seu trabalho junto aos professores? 

c) Como é o seu trabalho com os alunos? 

d) Existe algum trabalho em conjunto com as famílias e/ ou comunidade? 

4- SOBRE OS ALUNOS 

a) Como você descreveria o perfil dos alunos? 

b) Quais são os assuntos de maior interesse dos alunos? 

c) Estes alunos tratam e falam da questão da sexualidade? Como eles conduzem este 

assunto? 

5- SOBRE O TEMA SEXUALIDADE 

a) Já desenvolveu algum projeto sobre este tema? Pretende desenvolver? Como? 

b) Você já apresentou preservativos ou outros métodos anticoncepcionais de modo 

concreto aos alunos?  

c) Já conversou sobre as doenças sexualmente transmissíveis? 

d) Você acha que em meio aos conteúdos de sua disciplina é possível tratar de 

sexualidade? Por quê?  

e) Se você nunca trabalhou com este assunto, acha necessário abordá-lo em qualquer 

disciplina ou acredita que este tipo de assunto só deve ser tratado na disciplina de 

Ciências? 

6- SOBRE O CELULAR 

a) O que você pensa sobre o uso do celular na escola? Você acha que isso ajuda ou 

atrapalha no aprendizado?  

b) Na prática, a proibição do uso do celular acontece? Como você lida com isto? 

7- SOBRE AS REDES SOCIAIS 

a) Você percebe no cotidiano escolar acesso às redes sociais ou conversas sobre o 

mesmo? Quais? 

b) Você acredita que estas redes/internet possam estar influenciando na formação e 

construção da sexualidade e /ou identidade dos alunos? Explique e exemplifique. 
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c) Qual seria o papel da escola em relação a esta situação? 

d) Como a escola lida com as questões de sexualidade trazida através das redes sociais? 

Como ela deveria lidar? 

8- SOBRE A FAMÍLIA E COMUNIDADE  

a) O que você pode falar sobre o perfil da família e a comunidade em que vivem estes 

alunos?  

b) Como você percebe a participação desta família na escola? 

c) Você acredita que a família e/ou a comunidade influenciam na formação da 

sexualidade destes alunos? Como? 

9- OBSERVAÇÕES  
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ANEXO J – Documento Plataforma Brasil  

 


