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RESUMO 

 

O objetivo principal desse trabalho é demonstrar a utilização escolar de uma 

plataforma de busca virtual muito utilizada: o “Google”. Esse mecanismo como uma 

ferramenta colaborativa a ser utilizada no processo de ensino parece poder transformar os 

momentos de aula em situações ímpares de envolvimento do aluno no alcance de metas 

educacionais, de maneira lúdica e motivadora. O trabalho investigou a utilização desse 

mecanismo em ambiente escolar e como professores e alunos lançam mão do Google; suas 

vantagens e desvantagens e dificuldades encontradas, além de apontar a importância dessa 

ferramenta para os jovens das escolas públicas.  
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ABSTRACT 

 

The main objective of this research is to demonstrate the school use of a virtual search 

platform widely used: the "Google". This mechanism as a collaborative tool to be used in the 

teaching process, seems to transform the moment of class in odd situations of the student's 

involvement in reaching educational goals, playful and motivating way. The work intends to 

investigate the use of this mechanism in school environment and how teachers and students 

use Google; Advantages, disadvantages and difficulties encountered, besides pointing out the 

importance of this tool for the youngsters of public schools. 
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Introdução 

 

A partir da década de 60, do “breve século XX”, como expressava Eric 

Hobsbawm (2000) ao fazer referência ao século passado, um novo discurso sobre a 

comunicação começa a se delinear, a partir da voz do teórico americano Marshall 

McLuhan (1985), criador do termo “aldeia global”, metáfora de um mundo no qual a 

tecnologia estabeleceria conexões em rede, eliminando fronteiras espaço-temporais. 

Da mesma maneira que a industrialização tornou possível produzir imensos 

volumes de bens materiais, no pós-industrialismo o aparecimento de computadores de 

alta velocidade e da tecnologia da comunicação tornou viável produzir, processar e 

transmitir volumes imensos de informação. Daniel Bell (1973) criador do conceito 

sociedade pós-industrial diz que o conhecimento científico e teórico se tornaram 

recursos muito valorizados e com os avanços da ciência e da tecnologia uma mudança 

social acontecia na esfera das atividades humanas voltadas à gestão e ao direcionamento 

desses conhecimentos. 

E o que se mostrava como uma profecia difícil de acreditar, em pouco tempo 

tornou-se realidade e cada vez mais, novas ferramentas foram sendo criadas, apontando 

para uma revolução no acesso e uso da Informação, com a criação da Internet1, a rede 

mundial de computadores, que transformou a comunicação ao criar um novo espaço de 

relações entre os homens: o ciberespaço2. 

O contexto contemporâneo mostra que as novas tecnologias transformaram, 

além das relações entre os homens, as formas de construir conhecimentos, visto que os 

acessos aos saberes acumulados ao longo da história da humanidade tornaram-se 

acessíveis a milhares de pessoas, popularizando informações antes restritas a uma elite 

fechada e letrada. 

 

1 Internet: Rede informática largamente utilizada para interligar computadores através de modem, à qual 

pode aceder qualquer tipo de usuário, e que possibilita o acesso a toda a espécie de informação. 

Geralmente com inicial maiúscula. (Internet. in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2013, http://www.priberam.pt/DLPO/internet [consultado em 20-01-2017]). 

2 Ciberespaço: Espaço ou conjunto das comunidades de redes de comunicação entre computadores, 

notadamente a Internet. (Ciberespaço. in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-

2013, http://www.priberam.pt/DLPO/ciberespaco [consultado em 20-01-2017]). 



8 

 

 
 

Durante o século XX, na Era da Informação, como diria Castell (1996) os fatores 

de comunicação (conhecimentos especializados), realizados por meio de instituições e 

relações interpessoais, tornaram-se elementos específicos do desenvolvimento 

econômico, surgindo assim uma “sociedade em rede” e com ela práticas profissionais 

especializadas através das mídias, aumentando em grande quantidade o número de 

informações. 

É preciso esclarecer que na teoria da informação e da comunicação, o teor ou 

taxa de informação é uma propriedade ou potencial dos sinais e está intimamente ligado 

à ideia de seleção, escolha e discriminação. Ou seja, uma informação é uma construção 

sempre dada, que se manifesta de forma descontínua, sendo assim reproduzida. Já a 

comunicação está dotada de uma construção simbólica, onde os signos e as regras que 

as regem de suas relações entre seus personagens ou intérpretes requer uma relação 

estabelecida através de uma transmissão de estímulos, e como McLuhan (1985) disse, 

os signos não realizam o sentido somente por sua combinação e suas referências ao 

mundo real. É preciso dar lugar às intuições das técnicas de comunicação (oralidade, 

escrita) um papel fundamental no prolongamento das capacidades sensoriais dos 

indivíduos.  

Por isso entre as muitas ferramentas criadas pelas novas tecnologias encontra-se 

a plataforma virtual que se apresenta como um grande site de busca e pesquisa, o 

Google, que, pela facilidade de acesso via Internet, permite que se possa pesquisar sobre 

diversos temas e assuntos, sejam eles construídos no senso comum, ou mesmo nos 

meios acadêmicos. O presente estudo no campo das Ciências Sociais optou por abordar 

os aspectos sobre a pesquisa escolar no Google como estratégia de apropriação e 

construção de conhecimentos, enfatizando o papel da educação nesses tempos de 

virtualização, na qual as formas de aprendizagem já não se encontram restritas às salas 

de aula e da ida à biblioteca, apesar destes espaços permanecerem como importantes nos 

processos educativos. 

O destaque para o uso do Google nas escolas decorre do fato de que a realidade 

mostra que as salas de aula no Brasil ainda utilizam modelos educativos considerados 

obsoletos em muitos países e, segundo vários educadores, na medida em que 

permanecem insistindo na fórmula de ensino popularmente conhecida por “saliva e giz”, 

os professores brasileiros perdem a chance de utilizar as ferramentas tecnológicas e o 
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Google, além de extremamente conhecido e difundido na sociedade, vem gerando 

polêmica quando encarado dentro deste espaço. 

Possibilitar que crianças e jovens aprendam novos conceitos, utilizando a 

pesquisa no Google, seja nas salas de informática, ou mesmo nos smartphones, hoje 

popularizados no Brasil, pode significar avançar e fazer uso de uma ferramenta 

acessível que oportuniza o autoconhecimento, mas também outras possibilidades, que 

vão desde as de comunicação, até as de dispersão e perda de foco. 

Para abordar esse tema dividiu-se o assunto em partes, sendo que no capítulo 1 

da Introdução, destaca-se a pesquisa, a apresentação da escola, a apresentação do campo 

de pesquisa e a revisão teórica sobre essas questões. No segundo capítulo, faz-se a 

revisão bibliográfica, com levantamento das ideias dos autores pesquisados e constantes 

da referência. No terceiro capítulo temos uma análise das entrevistas, com destaque para 

a pesquisa com os professores, a pesquisa com os alunos, abordando suas principais 

impressões. 

O presente estudo, tenta destacar ao longo das análises presente em todos os 

textos, a importância das novas tecnologias e suas ferramentas para a educação dos 

jovens no Brasil. 
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1. A pesquisa 

 

1.1 Apresentação da Escola 

 

A escola onde foi realizada a pesquisa que baseou este trabalho está situada em 

Campos dos Goytacazes e foi selecionada duas vezes por mim para o meu estágio 

durante a disciplina de Pesquisa e Prática de Ensino. Dessa forma, minhas observações 

sobre a estrutura e funcionamento da escola tiveram início ainda durante a realização do 

estágio obrigatório do curso de Licenciatura em Ciências Sociais. 

O ambiente externo da instituição possui um amplo espaço dividido por lacunas, 

escadarias, bancos separados e uma quadra de esportes com cobertura, usada para a 

prática esportivas dos alunos. Um lugar de movimento e interação. 

No meio do pequeno pátio cimentado rodeado de assentos, fica de um lado, o 

banheiro masculino e do outro, o feminino. Há um pequeno espelho e logo abaixo deste, 

um bebedouro. Existe ainda, neste espaço, um orelhão azul escuro, meio envelhecido. 

O refeitório, outro espaço de socialização, é pequeno, não muito ventilado, suas 

paredes são claras, mesas e cadeiras bem distribuídas no ambiente. 

A biblioteca pequena contém um bom número de livros, todavia empilhados em 

várias estantes; sem muita organização. 

No segundo andar está localizada a sala dos professores. Um espaço modesto 

com uma mesa, seis cadeiras e uma poltrona. 

As salas de aula são espaçosas, com ar condicionado e janelas de ferro com 

vidro. 

Meu estágio foi realizado na turma 1001 composta por quarenta alunos, no turno 

da tarde. Fisicamente, é bem heterogênea e a maioria composta pelo público feminino. 

Todos são muito agitados durante as aulas. Estão sempre se movimentando na sala, 

trocando de lugar com outros colegas, às vezes ouvindo algo no fone de ouvido, 

assistindo a algum vídeo ou até conversando com outras pessoas pela website. 

Diante de toda essa gama de questões que o campo me apresentou percebi diante 

dos meus relatórios que não encontraria receita pronta ou conclusões finalizadas. 

Minhas observações me apresentaram muito desse mundo coletivo e particular ao 

mesmo tempo – tendo em vista os diferentes grupos, a localização dos mesmos no 

espaço geográfico e suas associações de pertencimento. Diante disso, me preocupei em 
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fazer uma descrição contínua do espaço da escola para além da sala de aula – como o 

lugar onde status, classes, culturas e representações múltiplas têm suas diferenças. 

A partir deste, pude ver as categorias e os grupos com mais clareza, perceber os 

discursos embebidos de significados e interpretações, elaborando minhas anotações e 

impressões sobre os acontecimentos.  

Após a realização dos estágios e coleta de dados cheguei ao tema de minha 

Monografia Sobre Docência em Ciências Sociais; precisei retornar à escola para 

entrevistar professores e alunos; com a permissão do colégio e um formulário feito junto 

a minha orientadora resolvi aprofundar de fato algumas questões para minha pesquisa. 

Sendo o meu objeto de análise sociológica escolhido o uso do mecanismo virtual 

Google, durante o meu estágio pude observar o uso de celulares pelos alunos tanto em 

sala de aula como também no pátio da escola. Com a colaboração de um professor no 

qual eu já conhecia, combinei uma data para ir ao encontro de outros professores. Tirei 

uma tarde para fazer as entrevistas, onde, chegando ao local fui direto à sala dos 

professores. Conversando e explicando o objetivo da entrevista fui aos poucos 

chamando um a um à uma sala vazia aqueles que se dispuseram a participar. A única 

escolha a princípio foi que a quantidade total seriam de 10 professores e disciplinas 

variadas. A idade foi de 25 a 50 anos, sendo 3 do gênero masculino e 7 feminino. Seus 

perfis vão desde os mais experientes na profissão e a favor das novas tecnologias aos 

que tem apenas dois anos de magistério e acham que é preciso equilíbrio, moderação. 

Com a entrevista feita através de um pequeno gravador, percebe-se a agitação dos 

alunos em duas das gravações enquanto ocorriam as aulas.  

Para a entrevista com os alunos dei preferência a 5 alunos do sexo masculino e 5 

do feminino, sendo o total de 10, na faixa etária entre 14, 15 e 16 anos. Todos os alunos 

com mais de cinco anos nesse colégio e de 1° ano. Na hora do gravando, não sei se por 

timidez ou certa falta de expressividade, alguns responderam apenas resumidamente ao 

perguntado; ao contrário dos professores que opinaram com convicção todas as 

perguntas feitas. 

Por tais questões, abordando alguns alunos fui aos poucos percebendo sua 

relação com este aparato tecnológico. 

Embora nem todos os alunos possuam computadores e celulares com acesso à 

Internet, meu objetivo primeiramente estabelecido era o de desvendar a relação 
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existente em como se dá a licença de se fazer uma pesquisa escolar no mundo virtual 

com incentivo ou não pelos professores. 

No que diz respeito ao meu objeto de questionamento sociológico, procurei 

abordar o nível social e o nível individual, ressaltando que a unidade do grupo precisa 

ser tratada como se fosse um sujeito, com leis e características próprias, sendo 

fundamental para o questionamento sociológico as diferenças entre as duas 

experiências. 

Experimentar esse espaço é ao mesmo tempo fazer parte dele. Como observador 

do uso das novas tecnologias, procuro por novos conhecimentos e suas implicações na 

educação, ao passo que cada vez mais a educação dos alunos ocorrerá num mundo cheio 

de imagens, códigos, gráficos e textos, onde as informações circulam muito 

rapidamente. 

 

 

1.2  Apresentação do Campo 

 

O presente estudo na área das Ciências Sociais, teve por objetivo analisar como 

os alunos utilizam pesquisas na Internet e no Google em trabalhos escolares e como os 

professores visualizam o uso desse tipo de pesquisa. O interesse em investigar como os 

jovens, que não se separam de seus aparelhos celulares, fazem uso desta ferramenta no 

espaço escolar, despertou o desejo de estudar esse tema no trabalho de conclusão de 

curso. 

Para realizar a pesquisa no campo foi necessário cumprir várias etapas, que 

tiveram início com a procura de uma escola central, que atendesse ao Ensino Médio, 

pública e, cujo acesso aos alunos e professores fosse compatível com os horários do 

estágio. Na etapa de observação durante o estágio obrigatório, conheci a escola, seu 

funcionamento, a prática dos professores e a relação com os alunos. 

No momento da pesquisa de campo, com a utilização dos instrumentos 

metodológicos de coleta de dados, as dificuldades foram muitas, porque tive que 

conseguir emprestado um gravador portátil, além da desconfiança inicial dos 

professores em participar da pesquisa. O fato de não residir na cidade, foi também um 
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fator que dificultou o trabalho, exigindo adaptações de horários e vindas extras ao 

município para realizar as entrevistas. 

Conhecer a realidade dos alunos, bem como a ausência de uma consciência da 

classe social a qual pertencem, revelou que seus alunos é formada por jovens oriundos 

das classes populares. 

Atualmente, o interesse dos alunos da escola pública pelas tecnologias de última 

geração, como os smartphones, é acentuado, existindo uma espécie de fascínio por essas 

ferramentas, que possuem recursos que abrem o acesso a múltiplas informações. Cada 

vez mais os alunos recorrem aos sites de busca, via Google, para encontrar respostas às 

dúvidas e conhecer novos conceitos. 

Algumas questões me levaram inicialmente a pesquisa: Como a Escola Pública 

utiliza as ferramentas tecnológicas nos trabalhos escolares? Os alunos usam o Google 

para pesquisas em sala de aula? E os professores utilizam pedagogicamente os sites de 

busca em suas aulas? Como os alunos associam as novas tecnologias ao conhecimento? 

 

 

1.3 Revisão Teórica 

 

As análises que embasam a pesquisa sobre o uso do Google por escolares 

surgiram como foco desse estudo, a partir da presença cada vez mais ampliada das 

novas tecnologias na vida dos jovens. A partir dos anos 80, as tecnologias 

informacionais vão ganhando espaços, pela força dos novos produtos que vão sendo 

incorporados à vida dos cidadãos, sobretudo a partir da criação da Internet, a rede 

mundial de computadores. 

Pierre Lévy (1999) ao comentar que as interconexões digitais do ciberespaço 

alteraram as relações humanas diz: 

 

Estamos vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe 

apenas a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço no plano 

econômico, político, cultural e humano. Que tentemos compreendê-lo, pois a 

verdadeira questão não é ser contra ou a favor, mas sim reconhecer as 

mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o ambiente inédito que resulta 

da extensão das novas redes de comunicação para a vida social e cultural (p. 

237). 
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Lévy (1999) como um dos pioneiros na defesa das novas tecnologias, já dizia 

nos anos 80, que o processo de comunicação instaurado pelos computadores e as redes 

informacionais se apresentava como um processo irreversível, que realmente 

transformaria o cotidiano do homem comum, bem como dos Estados, Empresas, 

Instituições. 

A partir da concretização dessa realidade, os produtos que passaram a surgir, em 

decorrência das invenções criadas pelos gênios da tecnologia, transformaram o mercado 

e movimentaram o consumo desses produtos, resultantes da expansão da cibercultura, e 

por sua vez, decorrentes da sofisticação das novas tecnologias. 

Nicolaci-da-Costa (2006) uma das autoras que faz parte da revisão desse estudo, 

comenta sobre a globalização da cibercultura, que rapidamente chega a todos os lugares 

e recantos do mundo, pela força da comunicação em tempo real e por vias virtuais, da 

força da Internet. Sobre isto a autora diz: 

 

Desde que a Internet se popularizou a partir da década de 90, do século 

passado, toda uma geração cresceu imersa num universo de telas e teclas que 

afetaram não só as formas de comunicação humana, mas também as 

Instituições sociais de forma mais ampla (p. 107). 

 

Ao realizar essas colocações, um dos fenômenos que inaugura a febre das 

comunicações por redes sociais, é o Orkut, que ao se tornar objeto da pesquisa da 

autora, confirma a tese de Pierre Lévy (1999), quando este diz da força do ciberespaço, 

como lugar de uma nova forma de interação humana mediada pela máquina. 

Nicolaci-da-Costa (2006) complementa a ideia anterior quando analisa: 

 

Nesse contexto, vale destacar um fato que merece a atenção especial dos 

pesquisadores e profissionais do campo da psicologia, principalmente 

daqueles que investigam o tema da juventude contemporânea, ou seja: a 

utilização do website entre jovens brasileiros (p. 107). 

 

O estudo de Nicolaci (2006) ganha uma nova dimensão com o artigo de Silva 

(2007) quando a autora aborda o consumo globalizado do celular, apresentando-o como 

artefato-símbolo da contemporaneidade, em seus estudos antropológicos. A autora diz 

da democratização do celular e do fato dos celulares de última geração, os smartphones, 

levaram jovens de todas as classes, a se comunicarem virtualmente pelas redes sociais. 

Ao estudar grupos distintos de jovens, os da classe média alta e os das camadas 

populares que denomina de pagodeiros, a autora comenta: 
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Para esses grupos, os celulares atuam claramente como mecanismo de 

diferenciação social. Ambos os grupos o valorizam em seu aspecto 

simbólico, já ter um celular é requisito para integrar o grupo; além disso, 

ambos o percebem como mecanismo que não só integra os membros do 

grupo entre si, mas também os conecta ao estilo de consumo tecnológico 

característica da modernidade (p. 8). 

 

É o celular, a tecnologia mais utilizada pelos jovens na atualidade, inclusive para 

ter acesso às ferramentas como o Google, que é também um produto das novas 

tecnologias, quando aborda este site de busca, que agrega informações das mais 

diversas, Brandão (2010) considera que, para os jovens desses novos tempos, em muitas 

situações é mais fácil recorrer ao “Google”, do que ao dicionário ou aos livros. 

Já Pedro Demo (2009) quando aborda as novas tecnologias, diz da importância 

das mesmas para a Educação, quando aponta: (...) “a web 2.0, a motivação virtual tem 

papel fundamental na autoria docente e discente, os textos multimodais, os hipertextos e 

a aprendizagem informal” (p. 21). 

Esses teóricos que em síntese formam o arcabouço teórico da pesquisa junto aos 

alunos contribuíram no sentido de nortear os passos metodológicos que deverão revelar 

o acesso ao Google por alunos da escola pública. 

Todas as questões discutidas na revisão da literatura sobre o tema também 

revelam que a categoria do “tempo”, e nesse caso fala-se de tempo real e tempo virtual, 

encontram-se na base das discussões sobre esses produtos e ferramentas tecnológicas. 

Castells (2003) fala que as discussões sobre a sociedade contemporânea apontam para o 

pressuposto inicial é o de que o contexto atual do capitalismo, marcado pelo paradigma 

da flexibilidade e estruturado em rede, combinando a introdução das novas tecnologias 

de informação com mudanças na relação tempo-espaço (HARVEY, 1992; GIDDENS, 

1991; CASTELLS, 1996). 

Esta colocação sobre o tempo se articula com a pesquisa, pela forma como os 

jovens estudantes lidam com o Google, no imediatismo de buscas “de última hora”; 

como colocam pesquisadores como Silva (2007) e Demo (2011). Todas as análises 

feitas pelos teóricos mostram que as tecnologias, com poucas restrições, fazem parte da 

vida dos jovens brasileiros pertencentes às camadas populares. Hoje a maioria, dos 

adolescentes e jovens das periferias urbanas possuem celular, utilizado não só como 

meio de comunicação, mas sobretudo como meio de acesso às redes sociais e aos sites 

de informação, por meio da Internet e do Google. 
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Diante desse contexto, há que se destacar, que nenhuma dessas ferramentas é 

neutra e que segundo Gravatá et. al (2011): 

O Google possui um banco de dados com todas as ‘suas informações’, 

fazendo o resultado das buscas serem diferentes muitas vezes de uma pessoa 

para outra. Assim como o Facebook também decide quem vai ser seu amigo 

– e descarta pessoas sem avisar. E que para cada site que você pode acessar 

há 400 outros invisíveis (p. 65). 

 

Esta fala revela algo, que os jovens muitas vezes não veem, que são as 

intencionalidades embutidas nas novas tecnologias. É preciso que se faça o exercício do 

senso crítico; o Google e seus produtos são ótimas ferramentas, mas eles não precisam 

se tornarem uma ditadura. 

A partir de todos esses apontamentos teóricos o objetivo do trabalho é analisar 

como os alunos fazem o uso da Internet e do Google nas pesquisas escolares e como os 

professores visualizam essas tecnologias como fontes de pesquisa na busca da 

compreensão dos conceitos e da posição dos diversos teóricos sobre os temas 

pesquisados. 

Nas últimas décadas, a TV, o rádio e a Internet, sobretudo esta última, se 

transformaram em ferramentas importantes, na medida em que oferecem aos seus 

usuários, um conjunto de informações, dados, notícias, fatos, que de certa forma, entram 

em competição com os conteúdos dos currículos escolares. Por viverem nesses tempos 

digitais, muitos desses jovens optam por trocarem informações nas redes 

informacionais, sendo esta uma das características da contemporaneidade. Logo, é 

possível afirmar que os meios de comunicação, que com sua imediatividade, ganham 

cada vez mais espaço, disputando com Instituições antes consagradas, como a Escola. 

Esses comentários serão respaldados pelas entrevistas realizadas com 

professores e alunos, no campo onde a pesquisa foi realizada, que refletem a visão 

desses atores sobre o uso da Internet e do Google no espaço escolar. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

  2.1. As novas tecnologias: informação, conhecimento e pesquisa. 

 

A contemporaneidade apresenta como uma das suas características marcantes a 

ampla utilização das novas tecnologias informacionais, que transformaram as 

sociedades humanas, gerando novos valores, formas de comunicação, de acesso ao 

conhecimento, de acesso às informações que afetaram as relações sociais e 

institucionais. 

Quando se aborda sobre o mundo virtual criado por essas tecnologias de 

informação, Pierre Levy (2011, p. 11) diz que o movimento provocado pela 

virtualização “[...] afeta hoje não apenas a informação e a comunicação, mas também os 

corpos, o funcionamento econômico, os quadros coletivos da sensibilidade ou o 

exercício da inteligência”. Etimologicamente, a palavra virtual vem do latim virtus, que 

indica força, potência. 

Compreender a complexidade do mundo criado por essas tecnologias é, de certa 

forma, reconhecer que ocorre uma desterritorização dos sujeitos, que passam a transitar 

em um espaço difícil de ser designado. Nesse sentido, por força de sua representação, o 

espaço criado virtualmente pelas tecnologias é atualizável, porque, diferentemente da 

realidade, pode ser deslocado, transformado, mudado. 

Outro dado pertinente às análises deste tema, diz respeito à subjetividade de 

quem entra em um site através do Google para pesquisar determinado assunto. Nesse 

momento, a escolha do texto, assim como a fonte virtual e as leituras, vão depender do 

usuário. Por outro lado, o texto presente no site é a representação do original, com a 

enorme abertura para transformar-se em hipertexto3. (LEVY, 2011) 

 

3 Hipertexto: a linguagem da web, que permite a movimentação de textos, sons e figuras de um micro para 

outro. Foi desenvolvida – e doada gratuitamente à humanidade – pelo britânico Tim Berners-Lee, em 

1990. Nós reconhecemos o hipertexto por duas abreviações: o HTML (Hypertext Markup Language, 
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Quando se diz que o ciberespaço está misturando às noções de unidade, de 

identidade e de localização, Pierre Levy comenta: 

 

Os vínculos podem remeter a endereços que abrigam não um 

texto definidor, mas dados atualizados em tempo real, 

resultados estatísticos, situações políticas, imagens do mundo 

transmitidas em tempo real por satélite... Assim, como o rio de 

Heráclito, o hipertexto jamais é duas vezes o mesmo. 

Alimentado por captadores, ele abre uma janela para o fluxo 

cósmico e a instabilidade social (2011, p. 48). 

  

O texto na perspectiva do ciberespaço, ao se transformar em hipertexto, 

conforme sinaliza Brandão (2010), faz o movimento do pensamento, pois, de certa 

forma, obriga o navegante a buscar alternativas que garantam sua visão e interpretação, 

visto que os sentidos dados ao texto referencial partem da subjetivação para alcançar o 

coletivo, pois a “tela” como espaço virtual se abre a múltiplas e diferentes 

interpretações. 

 É com base nessa visão de que o texto virtual é sempre possibilidade de 

atualização, que, ao produzir sentidos, os sujeitos sugerem uma intencionalidade, bem 

como uma apropriação singular do que foi posto virtualmente. Esse sentido, atribuído 

por quem navega na Internet, surge da experiência cultural desses sujeitos, um plano 

semiótico desterritorializado, assim como do prazer que a interpretação em seu percurso 

de sentidos oferece ao sujeito (SERRES, 1994). 

 As novas tecnologias promoveram uma revolução sociocultural que atinge as 

formas de acesso ao conhecimento, sobretudo no que diz respeito à educação. “O 

computador, como ferramenta dessas TICs pode ser visto como um operador de 

potencialização da informação” (LEVY, 2014, p.  41). 

                                                                                                                                                                          

usado pelos programadores para criar as páginas) e o HTTP (Hypertext Transfer Protocol, que permite o 

acesso dos usuários a elas). A palavra hipertexto foi inventada em 1965, pelo Engenheiro Ted Nelson, 

num estudo teórico sobre escrita não sequencial – a transferência de textos entre dois sistemas, não na 

base de um sinal gráfico de cada vez, como fazia o telégrafo, mas por blocos inteiros. A palavra combina 

o grego “huper”, muito além, e o latim “textus”, tecido ponto a ponto. 
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Na verdade, o computador permite que os leitores da tela ultrapassem o possível 

e entrem no campo das novas alternativas e possibilidades para o conhecimento. 

Campello diz em artigo que aborda o letramento funcional 

 

Muito mais interessante de ler na tela, é o prazer que o aluno 

sente, em ser ele próprio que experimenta os comandos do que 

aparece na tela. Essa experiência tem um caráter lúdico, 

prazeroso, como se o navegante fosse o sujeito de sua 

aprendizagem, e não o professor ou mesmo o tutor/instrutor das 

aulas de informática (2003, p. 3). 

 

O que se percebe a partir da leitura desses autores é um fato real, ou seja, que as 

novas tecnologias abriram espaços para uma aprendizagem significativa, que se 

encontra em consonância com os novos tempos e as realidades de um mundo digital. As 

crianças que hoje sentem prazer em passar o dedo na tela do computador e ver surgir 

diferentes imagens, se preparam para o futuro e a complexidade do saber holístico. 

Conforme analisa Belloni (2000) ela pode não ter brincado de “boneca” ou de carrinho 

de “rolemã”, mas com certeza sabe onde apertar no computador para descobrir novos 

mundos e imagens. 

 Brandão (2010) ao falar da inclusão digital destaca o papel que as Novas 

Tecnologias têm na democratização das informações, pois o uso do computador e da 

Internet favorecem a construção de conhecimentos capazes de levar ao pleno exercício 

da cidadania, como promover uma sociedade que seja mais justa e igualitária. 

Brandão comenta:  

 

A intensa produção, acesso e profusão não apenas da Internet, 

mas de uma infraestrutura de bens e serviços para a informação 

digital, afetam sobremaneira os setores sociais, incrementando 

tanto soluções, quanto problemas. Da educação ao trabalho 

passando por toda a gama de instituições sociais, como a 

família, a segurança, o Estado, a cultura digital vem se 

formando e estabelecendo com seus modos de apropriação do 

mundo, a escala globalizada (2010, p. 13). 
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 Este comentário mostra que no contexto do mundo globalizado, a tecnologia, ao 

mediar contatos em tempo real e à distância, proporcionou um novo modo de visualizar 

a informação. Por isso, se diz que a escola deveria privilegiar o “como” tratar essas 

informações, selecionando as que realmente são significativas sob o ponto de vista 

acadêmico. 

 Belloni (2000) admite que a escola básica não tem se beneficiado em grande 

escala das novas tecnologias e atribui essa defasagem em relação a outros setores, ao 

invés de que muitos professores resistem ao uso dessa ferramenta na sala de aula. Na 

verdade, os alunos, por terem nascido na era da TV, dos vídeos e dos meios digitais, são 

mais abertos às inovações trazidas pelas tecnologias informacionais do que professores 

mais tradicionais. 

 Quando se diz que as redes de informação por via eletrônica são meios 

educativos que cada vez mais ganham espaços na sociedade do conhecimento, Castells 

(2003) lançou um desafio às escolas, no sentido de promover a inclusão digital, com o 

risco dos educadores se tornarem analfabetos digitais. 

 Nesse sentido, as tecnologias são reconhecidas em todo o mundo como 

importantes instrumentos de informação em como meios de levar conhecimentos já 

assentados cientificamente a todos os cantos onde houver Internet e um professor que 

saiba usá-la pedagogicamente teria muito a ganhar. 

 

 

2.2. O mundo em tela: a revolução da Internet. 

 

 Como tudo que é fruto da criação humana, os inventos passam por 

aprimoramentos e aperfeiçoamentos e com as tecnologias digitais não foi diferente. 

Como analisa Castells (2003) “a criação e o desenvolvimento da Internet nas três 

últimas décadas do século XX foram consequência de uma fusão singular, de estratégia 

militar, grande cooperação científica, iniciativa tecnológica e inovação contra-cultural” 

(p. 82). 
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 O aperfeiçoamento da rede mundial fez com que a privatização possibilitasse a 

melhoria e o aumento do aparato técnico que favoreceu o aumento do número de 

conexões. Por outro lado, o próprio Castells (2003, p. 83) diz que a Internet não contava 

com nenhuma supervisão, o que favoreceu alguns abusos e passou a exigir regulação. 

 Contudo, não há como negar que por trás do desenvolvimento da Internet, havia 

redes renomadas e científicas, algumas ligadas às grandes universidades, que 

colaboraram para que ela alcançasse o patamar atual. Muitos jovens, adeptos das 

tecnologias digitais e curiosos, conseguiram ser os pioneiros das ferramentas que foram 

agregadas à Internet, como o Google. 

 Brandão (2010) coloca que, em 1988, pouquíssimas pessoas tinham acesso às 

redes de comunicação, cujo acesso era muito dispendioso, e por isso, na época, só os 

militares e algumas universidades eram beneficiadas pelo provedor do IBASE (Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas), o “Alter Nex”. Como ele existia em 

diferentes pontos do país, quem tinha acesso ganhava o mundo. 

 Para ilustrar esse comentário, o próprio Brandão diz: 

A promessa da Internet como uma “teia de informações e 

comunicações, em dezembro de 1988, levou um ativista 

ambiental a denunciar de um ponto da rede, a morte do líder 

ambientalista Chico Mendes. A notícia se espalhou pelo mundo 

em várias línguas, numa velocidade sem precedentes” (2010, 

p. 32). 

 

 Nesse momento, a população brasileira sentiu a força dessa rede de 

comunicação, que dava seus primeiros passos no Brasil. Na realidade, a Internet abriu 

um espaço de interação comunicacional que as pessoas não tinham ideia sequer da 

possibilidade de existir. 

 Com o tempo, a rede mundial, com o avanço da microeletrônica e com os 

computadores de última geração cada vez mais sofisticados e com valor agregado por 

outros meios, fez com que o acesso à Internet fosse ampliado e mais pessoas puderam 

ter ser beneficiadas. 

 Para Santos (1992), as novas tecnologias e, sobretudo, a invenção da Internet, 

atingiu o Ocidente de uma forma irreversível, mudando atitudes, estilos de vida, formas 
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de conhecimento e as relações sociais. A possibilidade de comunicação, em tempo real, 

com o outro lado do mundo, apontava para a incrível capacidade dos homens de se 

sobrepor ao espaço-tempo como este era visto em tempos idos. 

 A Internet, conforme analisa Coimbra (2009), interfere de modo direto no 

comportamento dos grupos, atingindo a Sociedade como totalidade, assim como as 

relações entre os homens, que passam a contar com uma ferramenta de informação e 

comunicação que veio para ficar. 

 

 

2.3. A autoaprendizagem: a pesquisa no Google. 

 

 O Google é uma empresa multinacional americana de serviços on-line e 

software4, que hospeda e desenvolve uma série de serviços, e seu lucro vem, sobretudo, 

da publicidade dos Adwords5, tendo surgido no ano de 1998 como uma empresa 

privada, criada por Larry Page e Sergey Brin6. 

 O Google surgiu com a missão de organizar a informação mundial e torna-la 

universalmente acessível e útil. Sua sede fica em Mountain View, no Estado da 

Califórnia, EUA. 

 Uma curiosidade é o nome da empresa Google, cuja origem é a Matemática: o 

termo vem do googol, que é o número 10100, ou seja, o dígito 1 seguido de cem zeros. O 

 

4 Software: programa. Software é uma palavra que, assim como marketing, na falta de uma tradução 

convincente para o português, acabou sendo adotada na sua forma original. “Ware” é uma terminação 

comum em inglês e significa pertencente a uma mesma espécie. Corresponde ao nosso “ária” (como em 

hotelaria, funilaria, pastelaria...). E “soft” é qualquer coisa mole ou macia. O que, como se percebe, nem 

de longe lembra os disquetes ou CD-ROMs que contêm programas ou jogos. O “soft” entra nessa 

composição para diferenciar os programas, manipuláveis pelo usuário, da parte do sistema a que ele não 

tem acesso: a porção hard, dura, que é como foram batizados os micros e seus periféricos: hardware. 

(REVISTA SUPERINTERESSANTE, 2001) 

5  AdWords é um serviço da Google que consiste em anúncios em forma de links encontrados, 

principalmente, nos sites de busca relacionados às palavras-chave que o internauta está procurando no 

motor de busca da página. 

6 Disponível em: < https://www.significados.com.br/google/>. Acesso em 20/01/2017. 

https://www.significados.com.br/google/
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googol não tem qualquer utilidade, a não ser para explicar a diferença entre um número 

imenso e o infinito e, devido a sua magnitude, os fundadores da empresa Google 

optaram por adaptar o termo para dar nome à empresa. 

 Segundo o site oficial dessa ferramenta (www.google.com) o Google é executado 

através de mais de um milhão de servidores em data centers ao redor do mundo e 

processa mais de um bilhão de solicitações de pesquisa e vinte peta bytes de dados 

gerados por usuários todos os dias. 

 A empresa também oferece softwares de produtividade on-line, como o correio 

eletrônico Gmail, acesso e compartilhamento de vídeos Youtube, armazenamento de 

documentos e fotos na nuvem Drive, localização e visualização de mapas Google Maps, 

rede social, como o Google+, o programa de organização de edição de fotografias 

Picasa, o Google Tradutor e o aplicativo de mensagens instantâneas, Google Talk, 

dentre outros. 

 A empresa amplia seus serviços com frequência, estando inclusive nos 

smartphones oferecendo o sistema operacional Android e o IOS (i Operating System). É 

a ferramenta mais utilizada na busca de informações em todo o mundo, com mais de um 

1 bilhão de servidores. 

É a facilidade em acessar ao conteúdo disponível que torna o Google uma 

ferramenta popular. 

 A pesquisa na Internet através do Google possibilita que crianças e adolescentes 

tenham essa alternativa na hora em que desejarem. Muitos educadores, entre eles Mário 

Sérgio Cortela (2000), consideram que a utilização das novas tecnologias nas escolas 

tem dois lados, um positivo e outro negativo, pois a criança pode pesquisar, mas de 

forma monitorada pelo adulto. 

 Por outro lado, adolescentes, quando se interessam por algum tema, aprendem 

muito, pois pesquisam até descobrir muito sobre o assunto.  

 São muitas as formas de aprendizagem, mas quando elas surgem do próprio 

interesse dos alunos, ela se torna mais efetiva, pois, nesse caso, o desejo de descobrir e 

investigar é maior e o prazer também. A tecnologia tem uma vantagem sobre as outras 

formas de ensino, contudo ela ainda é muito pouco explorada nas escolas públicas.  
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 A autoaprendizagem ensina na medida em que o navegante da web7 tem que 

fazer escolhas, ou seja, buscar o melhor texto para o melhor contexto, pois as buscas 

vão aprimorando as capacidades de observação, seleção, comparação. 

 Crianças que fazem pesquisas no Google com sucesso produzem conhecimento. 

Pierre Levy (2002) comenta a atração que as crianças desses tempos cibernéticos têm 

pela tecnologia e por suas ferramentas. Os pequenos alunos da escola infantil não 

podem ver um telefone celular que vão logo manipulando, passando os dedos na tela 

para verificar o que surge. 

 

2.4. Os prós e os contras das pesquisas na Internet. 

 

 A rede mundial de computadores, a Internet, que transformou a vida das pessoas 

de todo o mundo, criando o ciberespaço como lugar dos navegantes tecnológicos, ainda 

possibilitou descobertas que hoje já fazem parte do cotidiano da humanidade. Mas 

também apresenta contradições. 

 Por ser uma rede de comunicação aberta e que nasce livre de monitoramentos, 

com o tempo passou a exigir limitações e regulações em razão de usos indevidos. Nesse 

ponto uma contribuição a ser levada em conta é de Harvey (1989) quando diz que: “(...) 

as tecnologias invadiram a privacidade do cidadão e ninguém sabe as consequências 

dessa invasão” (p. 112). 

 Nesse ponto, há que se considerar que a Internet trouxe para os sujeitos sociais 

as múltiplas possibilidades da comunicação à distância, sendo esta uma vantagem que o 

mundo virtual oferece. Conhecer o que acontece em todo o mundo, em tempo real, só 

foi possível a partir da Internet e suas ferramentas tecnológicas. 

 

7 Web: o lado gráfico da internet. A internet é a rede, enquanto a WWW, World Wide Web (teia do 

tamanho do mundo), é a parte visível dela, que podemos acessar e com a qual podemos interagir. O nome 

World Wide Web, de tão sonoro e ritmado, parece obra de agência de publicidade, mas foi sugerido por 

Tim Berners-Lee durante um descontraído bate-papo, em maio de 1990, num restaurante da CERN, 

Organização Europeia de Pesquisa Nuclear. A CERN é o berço do hipertexto, que deu luz à web. 
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 Um outro ponto positivo foi o fato de que a rede mundial de computadores, com 

sua capacidade de criar oportunidades de ao longo de 24 horas, mantem-se em 

funcionamento para que os internautas possam pesquisar, investigar e aprofundar 

saberes atualizados, sejam eles especializados ou não. 

 A autoaprendizagem carrega consigo um exercício de complexidade que 

fazemos ao acessar uma leitura. Ao interpretar, ao dar sentido a um texto, o leitor leva 

adiante um seleção de possibilidades preestabelecidas que segundo Lévy (1996) 

 

Face à configuração de estímulos, de coerções e de tensões que o texto 

propõe, a leitura resolve de maneira inventiva e sempre singular o problema 

do sentido. A inteligência do leitor levanta por cima das páginas vazias uma 

paisagem semântica móvel e acidentada (p. 35).  

 

 

Por isso, quando uma pessoa, uma coletividade, uma informação se virtualizam, 

eles se tornam “não-presentes”, se desterritorializam. É como se o próprio texto servisse 

de vetor, de reserva potenciliadora que se abre ao nosso próprio entendimento. 

 

Por isso a virtualização é sempre heterogênese, devir do outro, processo de 

acolhimento da alteridade. Convém evidentemente não confundir a 

heterogênese com seu contrário próximo e ameaçador, sua pior inimiga, a 

alienação, que eu caracterizaria como reificação, redução à coisa, ao “real” 

(LEVY, p. 25). 

 

 

  

 Mas, como apresenta os “prós”, a Internet também tem os “contras”, presentes e 

notadamente comentados, sobretudo, nos sites e pages que tratam de temas relacionados 

a crimes e contravenções, como é o caso, hoje, dos sites que propagam o terrorismo e 

incitam jovens a participar de grupos preconceituosos. Existem ainda sites de pedófilos, 

facções, estelionatários e tantos outros que lançam mão, muitas vezes, dessas 

ferramentas para atingir pessoas, crianças e adolescentes de todo o mundo. 

 Um outro ponto também que deve ser analisado diz respeito ao uso sem critério 

das redes sociais viabilizadas pela Internet, lugar virtual onde as pessoas mantém 

relacionamentos nem sempre saudáveis, ofendendo umas às outras, postando fotos e 

vídeos sem prévia autorização ou até mesmo comprometendo a moralidade dos outros. 



26 

 

 
 

Uma educação digital é necessária e esse esforço terá de envolver instituições, 

educadores e, sim, as empresas de tecnologia. Os jovens que nasceram na era da 

Internet muitas vezes não entendem o peso que uma postagem on-line terá no futuro, 

um histórico digital poderá prejudicar a possibilidade de mudança de opinião, uma vez 

que possamos ser confrontados com avaliações equivocadas do passado, coisas das 

quais nos envergonharíamos posteriormente. 

 

 

 

2.5. A Ética como elemento fundante das pesquisas on-line. 

 

 O respeito às pessoas, o senso de justiça, a verdade e, sobretudo, a solidariedade, 

são valores que se constituíram em direitos fundamentais e são partes da Constituição 

Federal de 1988, a Constituição Cidadã Brasileira. Mas o que se tem visto no 

ciberespaço são muitos usuários da Internet e de suas ferramentas não respeitando “o 

outro” como seu semelhante, o qual também é um cidadão. 

 Quando se fala das incursões “on-line”, Levy (2011) comenta sobre o virtual, 

dizendo ser este apenas uma interface das comunicações humanas, uma vez que essa 

inclusão virtual, que se dá “on-line”, pela mediação da rede de computadores mundial, a 

Internet, possibilita o intercâmbio cultural e a criação de uma comunicação 

independente da presença física. 

 Sobre isto Levy ainda diz: 

 

A virtualidade não tem absolutamente nada a ver com aquilo 

que a televisão mostra sobre ela. Não se trata de modo algum 

de um mundo falso ou imaginário. Ao contrário, a virtualização 

é a dinâmica mesma do mundo, através do qual 

compartilhamos uma realidade. Longe de circunscrever o reino 

da mentira o virtual é precisamente o modo de existência de 

que surgem tanto a verdade como a mentira (2011, p. 148). 
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É a mentira que envolve o campo da ética, dos valores de respeito ao outro e ela 

está nas pessoas, porque muitas vezes o Google, essa fonte de informações é usado para 

acessar sites que deveriam ser proibidos. Ou seja, o virtual expressaria tão somente o 

comportamento já existente das pessoas, não “fazendo surgir” aquilo que já está em 

cada um: ela é só um meio, como tantos outros existentes na sociedade. 

Assim até mesmo no caso das pesquisas escolares, cabe aos professores 

prepararem seus alunos para não fazerem o gesto mais fácil do “copiar e colar” ou “Crtl 

C + Crtl V”, pois um dos motivos que levam os jovens estudantes e universitários a 

cometerem plágio em seus trabalhos escolares e acadêmicos tem a ver com a 

dificuldade em interpretar e produzir seus próprios textos. A prática do plágio8 é 

decorrente da formação obtida na escola básica, na qual a pesquisa ficou caracterizada 

como transcrição literal de outros textos, somada a preocupação dos professores 

responsáveis pelo processo educacional em verificar apenas aspectos relacionados à 

forma, como caligrafia, margens e adequação na apresentação (GARCEZ, 1998; 

SALOMON, 2001). 

Para Oliveira (2007, p. 44) fica claro 

portanto, [que] habituados à atividade de transcrição, os universitários não 

desenvolveram a consciência de autoria. Foram vítimas, de acordo com 

Pécora (2002) e Geraldi (2003), de um discurso docente que orientou o que 

se deve dizer, como também que a transcrição acrítica de textos é válida, 

garantindo uma padronização da aprendizagem pela internalização de 

modelos de estrutura fixa, condicionando o educando a não ser autor dos 

próprios textos, mas a reproduzir o já dito. Nossos universitários reproduzem 

textos (PÉCORA, 2002, p. 15). (OLIVEIRA, 2007, p. 44). 

 

A aprendizagem precisa surgir da nossa capacidade de assimilação dos 

conteúdos e nessa interação entre leitura e escrita é que transformamos os saberes 

adquiridos em saberes próprios, como acontece na mediação didática entre os livros e as 

aulas ministradas por um professor. Com uma leitura feita através de uma suporte 

tecnológico Levy (2011) ainda diz: 

 

Um pensamento se atualiza num texto e um texto numa leitura (numa 

interpretação). Ao remontar essa encosta da atualização, a passagem ao 

hipertexto é uma virtualização. Não para retornar ao pensamento do autor, 

mas para fazer do texto atual uma das figuras possíveis de um campo textual 

 

8 Disponível em: <www.plagio.net.br/capacitacao_metodologia.html>. Acesso em 20-01-2017 

http://www.plagio.net.br/capacitacao_metodologia.html
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disponível, móvel, reconfigurável à vontade, e até para conectá-lo e fazê-lo 

entrar em composição com outros corpus hipertextuais e diversos 

instrumentos de auxílio à interpretação. Com isso, a hipertextualização 

multiplica as ocasiões de produção de sentido e permite enriquecer 

consideravelmente a leitura (p. 43). 

 

 

Assim a ética no campo das tecnologias é o caminho para a credibilidade para 

que os alunos não só aprendam a pesquisar e fazer sua leitura on-line9 através do 

buscador Google, mas para que eles aprendam a lidar com a ética da pesquisa tanto na 

seleção dos materiais selecionados em tela como também nos textos a serem produzidos 

e publicados em ambiente virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 On-line: Que tem ligação direta ou remota a um computador ou a uma rede de computadores, como a 

Internet. ("online", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, 

https://www.priberam.pt/dlpo/online [consultado em 20-01-2017]) 
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3. As análises das entrevista 

3.1. A pesquisa com os professores 

 

Entrevistei 10 professores que lecionavam as seguintes disciplinas: Língua 

Portuguesa e Produção de Texto (1), Matemática (2), Geografia (1), Ciências Humanas 

(1), Língua Estrangeira e Inglês (1), Educação Física (1), Inglês (1), Português (1) e 

Sociologia (1). Todos entrevistados são professores de Ensino Fundamental e Médio; 

com as perguntas direcionadas para os alunos do 1° ano do Ensino Médio, turma 1001. 

Sendo estes com 27 anos (1) de magistério e outros com 15 (1), 12 (1), 11 (1), 10 (1), 8 

(1), 3 (1), 2 (2), 1 (1) de profissão. Em sua maioria os professores afirmaram que fazem 

uso da Internet e Google, sendo que (4) destacaram o uso para questões pessoais e (6) 

com intenção pedagógica. 

 

"Eu uso, mas é de maneira muito pessoal, na minha casa assim, eu 

uso, acesso a Internet, busco alguns sites, é de pesquisas no sentido 

de derepente arrumar alguma coisa bacana pra esses alunos.” 

(Professora de Língua Portuguesa e Produção de Textos) 

 

"É uma fonte de trabalho pra gente trabalho dia-a-dia que não é só 

quadro e não é só giz, então a gente trabalha como um recurso pra 

gente também.” (Professora de Matemática) 

 

Outros professores alegaram usar tecnologias como "data-show" e celular. 

Porém, outros disseram que há uma certa dificuldade dos professores e alunos terem 

acesso a essas tecnologias na escola, mesmo que em casa, eles tenham computador e 

usem smartphone: 

 
"(…) é na rede estadual é muito complicado né, porque as escolas não 

têm essa acessibilidade, os alunos não tem né, porque as escolas não 

oferecem é computador.” (Professora de Educação Física)  

 

 

Em relação à questão sobre a importância da tecnologia para a Educação, um 

número significativo de professores consideraram ser de extrema importância o uso das 
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novas tecnologias no campo da educação, mesmo aqueles que reconhecem as enormes 

dificuldades do uso dessas ferramentas nas unidade de ensino da rede pública: 

"Ah, eu penso que a tecnologia é importantíssima, porque tecnologia é 

atualidade, é o mundo que se apresenta para todas as pessoas. Se o 

aluno não tem acesso às tecnologias, ele fica totalmente perdido.” 

(Professora de Língua Inglesa)  

"Olha, eu acho que tornaria as aulas bem mais atrativas, mas desde 

que a gente tivesse estrutura adequada em sala de aula.” (Professora 

de Educação Física)  

"Eu acredito ser uma ferramenta pra ajudar o professor (…) até porque 

os alunos hoje em dia estão todos envolvidos né, na tecnologia e se a 

gente não caminhar no mesmo caminho, as aulas não andam.” 

(Professor de Português)  

 

Em todos esses recortes das entrevistas, percebe-se nos ditos e interditos das 

falas, que há entraves no acesso, tanto de professores, quanto de alunos aos meios 

tecnológicos, mas há uma unanimidade desses professores no tocante à importância do 

uso dessas novas tecnologias na educação, não só como forma de obter informação, 

como também de ampliar saberes já construídos.  

Quanto ao hábito de fazer pesquisa no Google, professores em sua totalidade 

afirmaram que fazem uso do Google, a maior parte para pesquisar assuntos que 

desconhecem, pois mesmo os que atestam curiosidade, pesquisam temas de seu 

interesse pessoal e não especificamente voltados para a educação conforme sinalizam os 

fragmentos das entrevistas: 

"Ah, o Google, sempre, sempre". "É mais para mim mesmo.” 

(Professor de Matemática)  

"Com os alunos, eu já prôpus, já tentei sim, mas geralmente eu 

faço, né, nas minhas pesquisas.” (Professora de Ciências Humanas)  

 

O mesmo ocorre com a Internet, pois a grande parte dos docentes que 

participaram da pesquisa foram claros ao sinalizar que não utilizam a Internet com os 

alunos, seja porque não há Internet acessível na escola, seja porque esta não é uma 

prática de cunho didático.  
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"Não, não utilizo porque não tenho como utilizar, a escola, a rede 

estadual não possibilita isso.” (Professora Educação Física)  

"Com os alunos às vezes a gente não consegue porque a Internet na 

escola é difícil né, e os alunos às vezes não tem pacote de 

Internet.” (Professora de Português) 

 

Percebemos nas falas dos professores, que a Internet é utilizada individualmente 

por eles em casa e na escola através dos seus celulares pessoais, eles usam o Google 

para pesquisarem assuntos dos seus interesses com intenção pedagógica, mas não 

acessam junto a seus alunos porque a escola não possui computadores disponíveis para 

os alunos usarem como um recurso pedagógico. Na perspectiva de uso didático, 7 

professores consideram o Google uma ferramenta para que seus alunos sejam 

favorecidos no processo da descoberta de conceitos, fatos e informações: 

  

“Sim, mas tem que ser ponderado o uso, equilibrado o uso.” 

(Professora de Língua Estrangeira e Inglês) 

 

Já em relação à pergunta referente como ele, enquanto professor avalia a 

importância do Google como fonte de pesquisa, todos reconheceram a importância 

do Google , mas alguns professores consultados fazem restrições ao uso indiscriminado, 

abordando a necessidade de se ter critérios para pesquisar:  

 

"Sim, eu acredito que seja uma ferramenta assim positiva, só que a 

questão da Internet faz com que os alunos não usem mais tanto os 

livros da biblioteca, então por um lado o Google ele acelera toda uma 

informação, mas os outros alunos ficam e, até a gente mesmo 

professor, fica muito viciado ao Google e, não vai a uma enciclopédia, 

livro, a um clássico.” (Professora de Língua Estrangeira e Inglês) 

"É tem algumas coisas que dá pra você retirar, tem outras que não tem 

como você retirar, muita coisa errada hoje em dia na Internet, que 

encontra no Google com cálculo errado, questões formuladas erradas.” 

(Professora de Matemática)  
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Os professores reconhecem que a Internet e principalmente o Google, é uma 

ferramenta importantíssima, mas que pesquisar necessita de critérios, pois nem tudo que 

está na Internet pode ter credibilidade, e o aluno inexperiente, muitas vezes, acaba por 

obter informações incorretas. Os jovens, na verdade, costumam utilizar a Internet por 

ser esta a tecnologia que lhes permite uma comunicação rápida e também, por serem os 

jovens, deste tempo digital.  

Sobre isto Hamam e Souza apud Nicolaci-da-Costa:  

Desde que a Internet se popularizou, a partir da década de 1990, toda uma 

geração de jovens cresceu imersa num universo de telas e teclas que afetaram 

não só as formas de comunicação humana mas também as instituições sociais 

de forma mais ampla (2006, p. 107). 

 

A questão que faz referência ao uso do Google como recurso didático foi 

respondida pelos professores de forma bastante diferenciada, mas de forma geral, os 

docentes da escola disseram que não consideram o Google só como um recurso 

didático, e os que responderam sim à questão, ou não justificaram, colocaram restrições 

a essa forma de recurso: 

"Olha, não só um recurso didático, mas pode servir como alguma 

fonte de informação dependendo se você avaliar muito bem a fonte, o 

site de onde você tá tirando a informação.” (Professor de Sociologia) 

 

Nessas falas dos professores fica evidente o não-uso do Google como recurso 

didático, pois os professores entrevistados revelam que raramente sugerem o uso dessa 

ferramenta aos alunos, logo, eles demonstram dificuldade em buscar a melhor 

informação para suas dúvidas.  

Já no que diz respeito a como ele professor avalia o uso 

do Google como fonte de pesquisa pelos alunos, houve caso de 

professor que disseram que (…) "pelos alunos eu considero que eles 

ainda não sabem pesquisar de forma correta". (Professor de 

Geografia)  
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Outro professor colocou que: 

  

"É, na minha disciplina os alunos não fazem tanto uso do Google, 

somente assim para tradução dos textos, né, ele até tem resultado bom, 

só que por exemplo na minha disciplina especificamente o tradutor ele 

dá uma ajuda mas ele não direciona tanto numa semântica né das 

palavras enfim.” (Professora de Língua Estrangeira e Inglês)  

 

Já em outra fala, a professora diz:  

 

"Como que eu avalio? Pois é porque tipo assim, os alunos 

infelizmente eles não sabem usar a Internet como uma ferramenta, por 

conta mesmo de não ter esse hábito, né, por conta de cultura, várias 

questões, e muitas vezes é aquela coisa bem suscinta, é aquela coisa 

que eles vão lá abrem aí aparece o primeiro site, eles vão lá e buscam, 

e eu acho que os trabalhos são ruins de um modo geral, por conta 

deles não saberem usar a Internet.” (Professora de Educação Física) 

 

 Quanto à questão que faz referência à percepção que os alunos fazem da 

Internet, houve vários comentários, sempre de forma que o aluno visualiza a Internet de 

forma negativa. Já alguns percebem que os alunos ficam felizes em utilizar a Internet, 

mas não sabem como realizar essa tarefa de forma pedagógica na busca de informação e 

construção de novos saberes.  

"Existe uma realidade de por exemplo, numa de minhas turmas, de 

pelo menos uns cinco alunos que não têm nenhum celular, eu não sei o 

que fazer porque na escola também não tem.” (Professora de Língua 

Portuguesa e Produção Textual)  

"Ah, eles adoram, eles sempre né até mesmo com atividade em sala de 

aula, pesquisam, na própria Internet deles.” (Professor de Sociologia) 

"É, celular eles utilizam muito através de Facebook, Whatsapp que é o 

que eles querem utilizar.” (Professor de Educação Física)  
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"Ah! Pra pesquisa, eles utilizam Internet para jogo, pra coisas que 

interessam a eles, entendeu?.” (Professora de Inglês)  

 

Todas essas falas refletem a percepção dos professores sobre o uso da Internet 

pelos alunos, e nesse olhar eles revelam exatamente como veem esses alunos no uso que 

eles fazem das tecnologias.  

Em relação à última questão do instrumento metodológico, o questionário 

dirigido aos professores, que questionava como ele, professor, ensina seus alunos a 

fazerem uso do computador para pesquisas, houve respostas que de certa forma, pouco 

disseram a respeito da pergunta: 

"É mais assim dando um, como vou dizer, mostrando um site, assim 

de um determinado assunto que eu quero pesquisar, mas nessa parte 

assim, dando uma direção.” (Professora de Matemática)  

"Eu já, já, às vezes eu oriento, mas não é essa coisa frequente.” 

(Professor de Geografia)  

"Não totalmente, somente quando peço para eles traduzirem os textos 

e eles usam o Google.” (Professor de Inglês)  

"Olha, ensinar eu raramente falo como deve é utilizar a Internet tá, 

mas eles utilizam como fonte de informação.” (Professor de 

Sociologia)  

 

Todos esses fragmentos revelam uma realidade, a de que os professores não 

ensinam aos alunos como utilizar a Internet, ou mesmo o Google, deixando por conta 

deles, e sem qualquer informação ou roteiro, utilizarem a Internet. 

 

3.2. A pesquisa com os alunos 

 

A pesquisa realizada junto aos professores e alunos de um Colégio Estadual 

mostrou que tanto a Internet, quanto a busca no Google, um provedor que funciona 

como um buscador de dados de milhares de informações acessíveis a quem usa a rede 
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mundial de computadores, fazem parte do cotidiano das novas gerações. Os alunos das 

escolas públicas utilizam a Internet com frequência, não só pela facilidade que os 

celulares que acessam a rede mundial proporciona, como também, em casa pelo 

computador, além de utilizarem a Internet em vários espaços. A pesquisa mostrou que 

dos 10 alunos entrevistados cinco utilizam o celular, mas há um número significativo de 

cinco que utilizam o computador. 

Entre os cinco (5) alunos que afirmaram ter computador em casa, todos 

afirmaram utilizar o Google: “Eu uso mais o Google Chrome”; “Sim, costumo usar às 

vezes”, houve também quem dissesse: “Possuo computador, sem acesso à Internet”. 

Já os outros cinco (5) alunos, comentaram ter acesso à Internet, mesmo não 

tendo computador em casa. “Acesso à Internet eu tenho, mas computador não”. 

Percebe-se que de modo geral, a tecnologia faz parte da vida desses jovens 

estudantes. 

Fica evidente na voz dos alunos entrevistados que eles utilizam a Internet, 

principalmente para acessar redes sociais, filmes, músicas, e também conteúdos 

escolares. 

Quando aborda o uso de celular pelas culturas urbanas, Silva (2007) diz que 

“(...) o celular atua claramente como mecanismo de diferenciação social, na medida em 

que grupos de jovens valorizam seu aspecto simbólico, já que ter um celular é requisito 

de inserção no grupo” (p. 8). Nas entrevistas os alunos estabeleceram a diferença entre o 

celular comum e os celulares de última geração, os smartphones, considerando que os 

últimos “tem tudo”, pois quando acessam podem viajar por muitas paragens. 

Na prática cotidiana, os alunos utilizam a Internet de forma geral, sobretudo, 

para acessarem as redes sociais, assim como lançam mão, com cada vez mais frequência 

do aplicativo Whatsapp, que é outra ferramenta bastante utilizada atualmente pelos 

jovens. Já o Google é acessado quando eles desejam alguma informação, ou mesmo 

quando sentem necessidade de aprofundar certos temas, como mostrou a pesquisa. 

Nesse ponto, cabe uma reflexão sobre o fato de alguns alunos compararem a 

utilização da Internet e da busca no Google, como uma espécie de avanço, pois antes 

pesquisavam nos livros e hoje, na Internet. 

Assim, quando questionados sobre o uso do Google como fonte de pesquisa, 

alguns se posicionaram: 
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“Ah, é o melhor recurso que a gente tem atualmente né, no caso com o 

passar dos anos, a tecnologia vai avançando. Antigamente, o melhor 

recurso era os livros, hoje a Internet é o melhor recurso que a gente 

tem.” (Aluno) 

 

“Hoje em dia na Internet a gente acha de tudo né e como às vezes a 

gente precisa fazer trabalho de escola, isso acaba ajudando muito.” 

(Aluno) 

 

“Eu acho que a Internet chegou pra ajudar muita gente porque antes a 

gente tinha que ficar pesquisando gastava muito tempo em livros e 

agora a gente vai na Internet no Google e pesquisa e já encontra.” 

(Aluna) 

 

Na prática o acesso à Internet pelos jovens estudantes aparece como atividade 

corriqueira, mas quando se trata de utilizar o Google como ferramenta que tem um 

cunho didático, é diferente. Muitos alunos trataram a pesquisa escolar como uma das 

muitas utilidades da busca no Google, demonstrando que sua utilização não é um 

exercício estimulado pelos professores. Os jovens reconhecem a importância do recurso, 

mas ao mesmo tempo não demonstram ser o Google um recurso didático que promove a 

mediação na construção de novos conceitos. 

Por outro aspecto, é como se a pesquisa nos livros fosse algo ultrapassado, uma 

vez que pesquisar no Google é “melhor” e mais atual, pois o Google “tem tudo” que se 

procura como informação. A pesquisa escolar que realizam não é uma pesquisa 

roteirizada pelos professores e, que fica a critério dos alunos buscar o que é foco do seu 

interesse, sem que haja um efetivo preparo metodológico para essa pesquisa. 

 

“(...) o tema que manda na hora, vou lá e busco.” (Aluno) 

 

“Não, não, nem sempre são os resultados que espero, eu sempre 

costumo pesquisar mais a fundo.” (Aluno) 

 

“Ultimamente tenho pesquisado bastante, então eu procuro saber, ler 

pra depois avaliar.” (Aluno) 

 

Esses recortes da pesquisa com os alunos revelam que eles, nos momentos de 

dificuldade em relação a um conceito, fato ou algo novo dado pelo professor, recorrem à 

busca no Google. Seja nos intervalos das aulas, ou mesmo no momento da pesquisa em 

sala de aula, os alunos vão buscar o que não sabem, pesquisando e buscando descobrir 

qual a melhor resposta as suas indagações. 
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Quanto ao estímulo do professor para que pesquise no Google, os alunos fizeram 

comentários diferenciados, que revelam ser a pesquisa no Google não um recurso 

didático, mas sim mais uma fonte de pesquisa. 

 

“(...) Alguns professores são bem a favor, outros não, porque acaba 

sendo uma coisa muito fácil. A gente acaba como se fosse uma 

ferramenta de preguiça né não têm facilidade assim pra ler um livro.” 

(Aluno) 

 

“Eles pedem pra usar, eles gostam por um lado, mas quando mexem 

na sala de aula, eles reclamam.” (Aluna) 

 

Com relação à questão “dá um Google”, a maioria dos alunos não conhecia a 

expressão, mas revelaram que devia ser uma referência à pesquisa. 

 

“Dá um Google”? Não tinha ouvido esta expressão ainda não. Acho 

justo o uso do termo.” (Aluno) 

 

Sobre o uso da Internet Nicolaci-da-costa (2006) comenta que ela faz parte dessa 

geração dos tempos digitais, e seja no celular, no computador doméstico ou mesmo na 

escola, é muito mais natural para esses estudantes, buscar respostas para suas questões 

escolares no Google e em seus muitos sites, do que na biblioteca, visto que os livros não 

são a principal fonte de conhecimento e de informação das novas gerações. 

Não há como negar, que os smartphones facilitaram o uso da Internet na escola, 

tanto que a maior parte dos alunos, diz utilizá-la até mesmo na sala de aula, quando 

surgem dúvidas sobre determinado conteúdo. Por outro lado, percebe-se que há 

atualmente, um forte interesse dos jovens pelas redes sociais, como alguns relataram na 

pesquisa, ao abordarem a Internet. 

Sobre esta questão, Silva (2008) comenta: 

 

A afirmação do celular como artefato-símbolo da contemporaneidade implica 

em refletir, mais detidamente sobre o caráter simbólico dos bens de consumo 

e das atividades de consumo. Nesse sentido, os estudos antropológicos do 

consumo, constatam que, muito além da mera função utilitária os bens 

carregam significados e atuam como sistemas de comunicação (2007, p. 2). 

 

Nessa perspectiva, os jovens desses tempos complexos mostram uma forte 

intimidade com as novas tecnologias, seja na utilização dos sofisticados celulares, seja 

no uso dos produtos que a informática criou. Assim, percebe-se nas falas, que os jovens 



38 

 

 
 

alunos da escola pública reconhecem a importância do Google, como um site de buscas 

variadas, mas não o veem como um recurso didático, que a escola lança mão para 

facilitar a elaboração dos conhecimentos sistemáticos. 

A pesquisa com os alunos também mostrou que eles possuem senso crítico, pois 

mais de um participante da pesquisa comentou que a Internet, apresenta dois aspectos, 

podendo ser usada de forma positiva, mas também de forma negativa. 

 

“Hoje em dia a gente vê a Internet sendo usada para coisas boas como 

ruins. Também, né, não pode se dizer que é uma maravilha, aqui é 

usada com moderação também, sempre que preciso. Não ao Google, 

mas as redes sociais é o tempo todo.” (Aluno) 

 

Nessa fala percebe-se uma crítica ao uso indevido da Internet, mas o Google 

aparece como uma ferramenta positiva, que demonstraria o lado bom, do uso do 

computador e da Internet. 

A pesquisa com os alunos revelou que, mesmo que utilizem o Google para a 

pesquisa, em nenhum momento aparece a escola, a sala de informática, por exemplo, 

como um espaço educativo, no qual o computador é utilizado com um objetivo 

pedagógico, ou como recurso didático. 

Por outro lado, o próprio aluno reconhece em uma das falas, que os professores 

orientam que não se deve “copiar e colar”, mas nenhum desses alunos afirmaram que 

fazem uso da Internet na escola, para pesquisas no Google. Este fato indica que a 

instituição escolar não prioriza a informática e seus recursos, em benefícios dos alunos. 

Nesse contexto a escola, como espaço de construção de saberes se revela de 

certa forma incompatível com os ícones das novas gerações, que veem na Internet e no 

próprio Google caminhos alternativos, não só na busca de informações, mas também 

além desta função, promovendo visões de mundo e formação de novos conceitos. 

 

 

 

3.3. Análise dos resultados: estudo comparativo alunos x professores 

 

Uma análise qualitativa das falas dos alunos e professores participantes da 

pesquisa revelou que ambos utilizam as novas tecnologias, mesmo que os objetivos e as 

intenções sejam diferentes. Os alunos, seja especialmente pela “febre” dos celulares de 
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última geração, seja pelo fato de se constituírem em uma geração desses tempos 

digitais, revelaram fazer maior uso das ferramentas tecnológicas. 

Quando comentam que utilizam o Google para pesquisar sobre temas diversos, 

entre eles, os temas escolares, os alunos demonstram que conhecem a dinâmica desse 

tipo de pesquisa. Alguns chegam a afirmar que hoje o Google é rápido e mais fácil de 

pesquisar, se comparado com os livros. Os alunos veem a Internet e o Google como um 

avanço no acesso à pesquisa, como se essas ferramentas tecnológicas significassem o 

futuro das antigas pesquisas em livros. 

A realidade apresentada no senso comum mostra que os jovens são usualmente 

identificados como grupo social que mais se adapta às inovações tecnológicas. Com isso 

a todo momento estão reconfigurando suas formas de identificação. Com o convívio 

com inúmeros colegas, vizinhos e parentes participantes de uma estrutura fetichista da 

mercadoria, muitos jovens não teriam condições financeiras de acompanhar a crescente 

oferta de itens de consumo socialmente valorizados, como computadores e smartphones 

de última geração - fruto de um mercado liberal baseado na propriedade privada onde o 

individualismo cria uma falsa sensação de liberdade ao possuírem esses aparelhos ao 

emigrarem suas relações de amizades para o mundo virtual. “(...) A sensação de 

liberdade que se tem na Internet é fantasiosa, como propõe Lovink (2003, p. 9). 

Primeiro, porque o espaço cibernético não deixaria de ser um espaço típico de 

socialização, e todo processo socializador impõe limites, ao mesmo tempo que abre 

outros. Não é viável, socialmente falando, conviver sem regras comuns’’ (2007, p. 9). 

Diversas pesquisas já demonstraram como os jovens são estigmatizados no 

senso, sendo apresentados como “problemáticos”, “desinteressados”, e alguns 

professores revelam incorporar em suas práticas, essas abordagens como formas de pré-

conceitos. Segundo o autor Hermano Vianna são comuns definições da juventude como 

“(...) um estado de rebeldia, revolta, transitoriedade, turbulência, agitação, tensão, mal-

estar, possibilidade de ruptura, crise psicológica, conflito (em outros textos encontramos 

as palavras instabilidade, ambigüidade, liminaridade, flexibilidade, inquietude)” (1997, 

p. 12). 

Em termos comparativos, os professores todo o tempo fazem comentários a 

respeito do fato, de que os alunos não sabem pesquisar no Google, mas os alunos dizem 

que ao pesquisar no Google, nunca copiam as primeiras respostas que aparecem e que 

buscam mais “profundamente” os temas de seu interesse.  
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Como pode ser observado nos trechos abaixo: 

 

“Não, ultimamente eu tenho pesquisado bastante, eu procuro saber, ler 

pra depois avaliar.” (Aluna) 

 

“(...) avalio os resultados do Google para ver qual seria o melhor para 

se fazer uma pesquisa.” (Aluno) 

 

Há, portanto, uma contradição entre as falas dos alunos e dos professores, pois 

para os jovens estudantes, a Internet é a ferramenta que lhes possibilita viajar, ou 

melhor, navegar pelas redes sociais, principalmente, mas também jogar e realizar buscas 

de seu interesse e que dão prazer. O Google é diferente, usado para pesquisas escolares 

ou para encontrarem definições e conceitos, que não conhecem e precisam para 

interpretar conteúdos escolares. 

Logo, os alunos não falam abertamente nessa diferenciação, mas a sugerem: 

 

“(...) Assim, não é pesquisa no Google, é mais pra mexer mesmo.” 

(Aluna) 

 

 

“É uma fonte que ajuda muito pra ajudar a gente a pesquisar.” (Aluno) 

 

 

Percebe-se nas falas dos alunos que eles veem o Google como um instrumento 

de pesquisa, diferente da Internet que é a rede para “tudo”, inclusive pesquisar. 

Pelas falas dos alunos, percebe-se que eles não conseguem estabelecer de forma 

clara e reflexiva, a distinção entre a Internet, que é a rede mundial de comunicação 

informacional e a pesquisa na Internet, que é uma atividade que requer outra postura, 

com um roteiro pré-definido para que o aluno saiba o que vai pesquisar. 

Por outro lado, em muitos momentos da entrevista com os professores, estes 

alegam que não utilizam o Google como um recurso de pesquisa didático – pedagógico, 

mas ao mesmo tempo criticam os alunos, ao afirmarem que as pesquisas feitas por eles 

são ruins. Quando afirmo que os professores não consideram o Google como um 

recurso didático e/ou pedagógico há uma disparidade entre a fala de alguns com aquilo 

que na prática acontece. Há um preconceito pela rapidez enquanto ao uso do 

mecanismo, fazendo nos acreditar que essa nova forma de aprendizado seja negativa. 
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“Eles só sabem pesquisar no Google, é tudo ali, quando se pede 

trabalho é só dali que eles retiram.” (Professora de Matemática) 

 

 

 

“Aqui por exemplo nessa escola eu trabalho mais com ensino 

fundamental, então a gente não deixa eles escravos de Internet, eu 

tento fazer que eles trabalhem, leiam, procurem livros nem sempre na 

Internet porque na Internet eles ficam mal-acostumados, vão lá, tiram, 

copiam e colam e acabou; então eu não gosto muito dessa questão, eu 

prefiro que eles procurem em livros, mas eles utilizam também sem 

problema.” (Professora de Matemática) 

 

 

 

“Pois é porque tipo assim os alunos infelizmente eles não sabem usar 

a Internet como uma ferramenta, por conta mesmo de não ter esse 

hábito né por conta de cultura, por conta de várias questões, e muitas 

vezes é aquela coisa bem sucinto é aquela coisa que eles vão lá abrem 

aí aparece o primeiro site, eles vão lá e buscam, eu acho que os 

trabalhos são ruins de um modo geral por conta deles não saberem 

usar a Internet como ferramenta.” (Professora de Educação Física) 

 

 

“Sim, eu acredito que seja uma ferramenta assim positiva só que a 

questão da Internet faz com que os alunos não usem mais tanto os 

livros da biblioteca, então por um lado o Google ele acelera toda uma 

informação mas os outros ficam até a gente mesmo professor, fica 

muito viciado ao Google e não vai a uma enciclopédia, livro, a um 

clássico pra poder ler, debruçar-se na leitura.” (Professora de Língua 

Estrangeira e Inglês) 

 

 

O que acontece é que toda essa questão tecnológica é muito nova tanto para 

professores quanto para alunos, há muito que se discutir sobre essas novas ferramentas 

dentro de todo o processo de ensino-aprendizagem, só uma coisa é certa: é preciso 

elaborar diretrizes norteando as práticas de uso para todos esses recursos disponíveis no 

universo on-line. 

 

No entanto, o grande desafio não é técnico, nem tecnológico, mas de ordem 

política, pois em jogo está habilidade de saber pensar em ambiente digital. 

Compreensão é, afinal, o ponto crucial da leitura... Precisamos ir além do 

livro para as ferramentas digitais e desenvolver habilidades de alfabetização 

que incluem habilidades analíticas críticas que capacitam os cidadãos a usar 

tecnologia eficiente e eticamente (Withrow, 2004 p. 8). 

 

Fica evidente nas falas dos professores, como também dos alunos, que a escola 

não possui “sala de informática” e, que os alunos não têm como ter acesso às 
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tecnologias, no espaço escolar. Por outro lado, a maior parte tem acesso por celular, mas 

mesmo assim, as consultas ao Google, não são por intermédio do trabalho pedagógico 

dos professores. 

Uma outra questão que foi objeto de reflexão ao longo do período do estágio e, 

que a pesquisa confirmou, foi a realidade vivida pelos alunos das escolas públicas, que 

vivem no cotidiano, situações de privação de determinados bens materiais, entre eles o 

computador. Sabemos que no Brasil, a desigualdade social faz com que ricos e pobres 

vivam lado a lado, mas sob condições econômicas diferenciadas. A pesquisa mostrou 

que nem todos têm acesso às novas tecnologias: 

 

“Acesso à Internet sim, mas computador não.” (Aluna) 

 

 

“Só um celularzinho.” (Aluno) 

 

 

Cinco alunos possuem computador em casa com acesso à Internet, cinco não 

possuem computador mas acesso sim. Sete alunos disseram ter smartphone. 

Sobre essa questão da desigualdade no acesso a determinados bens de consumo, 

estudos realizados por Bourdieu (1979) acerca do consumo enquanto instância de 

distinção social, mostra que o consumo, mais do que meramente expressar, estabelece 

variações entre grupos sociais. É ele quem diz: 

  

Os indivíduos são motivados pela necessidade de reproduzir um padrão 

coletivo de preferência baseado em demarcação de classe. (...) o 

entendimento do significado social do consumo, não pode ser analisado em 

termos de satisfação de necessidades biológicas, na verdade envolve signos, 

ideias, valores que são usados como meios de diferenças, um grupo social do 

outro (p. 17). 

 

Esta abordagem aponta para o fato de que esses alunos não possuem computador 

em casa, nem celular sofisticado, o que os torna muitas vezes incapazes de ter acesso às 

pesquisas na Internet. Na verdade, as desigualdades sociais impedem que muitos alunos 

oriundos das classes populares tenham acesso às tecnologias de última geração. Isto 

mostra que os resultados dessas pesquisas ficam comprometidos em relação à qualidade 

do acesso e, consequentemente, dos resultados. 
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Há que se destacar ainda, a omissão do Estado, como mantenedor da escola, pois 

em um dos recortes da entrevista com os professores, um deles chegou a comentar que 

houve época em que “cada sala tinha um computador a ser usado pelo professor”, mas 

que com o tempo, isto acabou e nem mesmo a sala de Informática, acessível aos alunos 

permaneceu. 

No tocante à questão geracional na análise do uso da tecnologia pelos 

professores e alunos, percebe-se que na fala dos professores, há um certo cuidado com 

referência à utilização da Internet e do Google, pois mesmo reconhecendo a importância 

dessas ferramentas, alguns professores revelaram não fazer uso constante desses 

recursos tecnológicos. Já os alunos, demonstram natural intimidade com essas 

ferramentas, demonstrando serem nativos digitais. 

Conforme analisa Marc Prensky “Nossos alunos mudaram radicalmente. Os 

alunos de hoje não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional foi criado” 

(2001, p. 1). 

Assim, em termos comparativos é preciso reconhecer que em muitos momentos 

dos registros da pesquisa, a fala dos professores se mostrou contrária dos alunos, 

constatando a realidade: os professores não utilizam o Google como recurso didático e 

os alunos não realizam melhores pesquisas, já que não são orientados nesse sentido. 
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Considerações Finais 

 

O reconhecimento de que a rede mundial de computadores, a Internet, 

democratizou o acesso aos instrumentos tecnológicos, sobretudo a partir de aparelhos 

celulares, e que a maior parte da juventude possuiu um smartphone, e não 

necessariamente um computador, para obter informações, pressupõe-se que a escola 

deveria utilizar essa fonte como instrumento pedagógico para as pesquisas escolares. 

Contudo, os resultados da pesquisa revelaram que grande parte dos alunos 

utilizam o Google para realizar suas pesquisas, quando sentem necessidade de conhecer 

um conceito novo ou mesmo algo que desconhecem, diferentemente dos professores 

que pouco lançam mão desta ferramenta para pesquisas em sala de aula, ou mesmo fora 

dela. 

Conforme sinaliza Pierre Lévy (2000) quando diz dessa espaço das redes virtuais 

criado pela cibernética, o uso cotidiano das novas tecnologias é na realidade algo 

irreversível, que deve ser cada vez mais aprimorado. Assim, mesmo que o acesso às 

tecnologias mais sofisticadas esteja distante dos alunos das escolas públicas, a maioria 

nasceu nesses tempos digitais, tendo maior facilidade na utilização dessas ferramentas 

tecnológicas, do que as gerações que não foram educadas nessa perspectiva. 

A pesquisa também mostrou, que mesmo que o “Google” tenha restrições, por 

ser um produto alvo de críticas, realizado por grupos internacionais, que possuem 

interesses econômicos e disputam o mercado das tecnologias informacionais, como toda 

fonte de informação, deve ser sempre testado em sua veracidade, bem como ser 

acessado através do olhar crítico de seus usuários, por conter no resultado de suas 

buscas, todos os tipos possíveis, inclusive as de informações facilmente manipuladas. 

A pesquisa com os professores, conforme apontaram os resultados discutidos no 

corpo do trabalho mostraram que muitos docentes ainda não utilizam o Google como 

um recurso pedagógico que tornaria as pesquisas feitas na escola ou nos trabalhos 

solicitados em algo mais estimulante e prazeroso, na medida em que os jovens do 

mundo atual utilizam os recursos tecnológicos.  

Muitas vezes a escola básica se mostra “ultrapassada” para o mundo de hoje, 

insistindo em práticas reprodutoras, que pouco estimulam os alunos a pensarem e 

buscarem novas possibilidades de aprendizagens. Se efetivamente, os professores 

utilizassem estratégias pedagógicas através dessas novas ferramentas tecnológicas, 
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inclusive usando o buscador Google e seus outros serviços como forma de mediação de 

novos conhecimentos, as aulas ou a pesquisa orientada seriam bem mais interessantes. 

As mudanças sociais acarretadas por todas essas novas tecnologias estão sendo 

incorporadas aos estudos acadêmicos (como o uso do Datashow), apontando para novas 

realidades sociais, como revelou a pesquisa, que mostrou que a juventude, independente 

de classe social, gênero, valores culturais, religiosos vê a tecnologia como caminho para 

a aprendizagem, que é significativa para os jovens desses tempos complexos. 

Por fim, a tecnologia e seus avanços cada vez mais incorporados as nossas vidas, 

já é uma realidade concreta, a web, um mundo de pura conexão, livre de qualquer 

refreamento de assunto, nos dá a possibilidade de nos reunir virtualmente com pessoas e 

assuntos dos mais variados, e com isso tem nos mostrado quem somos nesse profundo 

mal-entendido sobre o que significa ser humano no mundo real. Nossos educadores 

precisam incorporar os produtos tecnológicos com compreensão sobre o uso desses 

novos caminhos ou acabarão por privar os alunos das escolas públicas de um futuro 

promissor e compatível com seu tempo histórico. 
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Anexos 

 

Anexo I 

Questionário professores 

 

1 – Há quanto tempo trabalha como Professor do Ensino Médio? 

2 – Costuma usar a tecnologia no seu dia-a-dia? Como? 

3 – Qual a importância da tecnologia para a educação? 

4 – Tem o hábito de fazer pesquisa no Google ou em outro site de pesquisa? Qual?  

5 – Utiliza a Internet para fazer pesquisa com seus alunos? 

6 – Como você avalia a importância do Google como fonte de pesquisas? 

7 – Você considera o Google como um recurso didático? 

8 – Como você avalia o uso do Google como fonte de pesquisa pelos alunos? 

9 – Como percebe, de forma geral, o uso que os alunos fazem da Internet? 

10 – Você ensina seus alunos a fazerem o uso do computador para pesquisas? Se sim, 

como? 
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Anexo II 

Questionário alunos 

 

1 – Possui computador em casa? E acesso à Internet? 

2 – Costuma utilizar o Google ou algum outro site como ferramenta de pesquisa? E para 

pesquisas escolares? 

3 – Como avalia a importância do Google como fonte de pesquisa? 

4 – Costuma fazer pesquisas na Internet sobre quais temas? 

5 – Possui smartphone? 

6 – Usa o Google Chrome como buscador padrão no seu celular e/ou computador? 

7 – Usa o Google Chrome como navegador padrão no seu celular e/ou computador? 

8 – Costuma realizar pesquisas no Google em aula ou em horário de intervalo? Sobre 

quais temas? 

9 – O que acha da expressão “Dá um Google”? Qual o significado dela? 

10 – Você costuma utilizar os primeiros resultados que aparecem na busca? 

11 – Como seus professores avaliam a utilização do Google para pesquisas escolares? 

12 – Eles incentivam ou orientam o uso do Google ou de outros sites de pesquisa para a 

realização de atividades escolares? 

13 – Como avalia a utilização do Google na sua turma? E da Internet de forma geral?  

 

 


