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RESUMO

LINS RODRIGUES, A. Cesar. REDES SOCIAIS E CURRÍCULO ESCOLAR:
tensões entre as práticas pedagógicas escolares e a Cibercultura Discente. 2012. 69 f.
Monografia – Escola de Comunicação e Artes, Universidade de São Paulo/Universidade
Federal de Pernambuco, 2012.

A presente pesquisa versa sobre as Redes Sociais, sua importância dentro da
Cibercultura discente e um possível aproveitamento dentro do currículo escolar. A
investigação foi desenvolvida com duas turmas da Educação Básica, uma do nono ano
do Ensino Fundamental e uma do segundo ano do ensino médio, pertencentes a uma
Escola Estadual do município de Cubatão - SP. Admitindo-se que as Redes Sociais têm
uma presença bastante significativa no cotidiano das atrizes e atores que compõem o
universo investigado – fazendo parte, portanto, de sua Cibercultura – procurou-se saber
se as mesmas influenciariam no cotidiano pedagógico, caso fossem incorporadas e quais
seriam as implicações dessa participação. Também foi analisada a familiaridade das/dos
docentes com as Tecnologias da Informação e Comunicação, descobrindo-se que essa
era determinante ao estabelecimento ou não de uma aceitação das Redes Sociais como
uma possibilidade pedagógica no currículo escolar. Realizaram-se entrevistas com
discentes e docentes reveladoras de uma tensão nas relações entre ambos. Descobriu-se
como circulante no ideário docente, o persistente julgamento de que, uma vez
oficializadas no cotidiano pedagógico, as Redes Sociais prejudicariam a aprendizagem
na escola. Isso porque, segundo as/os docentes, alunas e alunos as utilizariam de
maneira indisciplinada, sem conseguir estabelecer um diálogo com os conteúdos do
currículo escolar. Para o desenvolvimento do presente percurso investigativo,
trabalhou-se com a investigação qualitativa, elegendo-se o Estudo de Caso como
método, por conta de todas as peculiaridades apresentadas pelo objeto de pesquisa.

Palavras-chave: Redes Sociais; Cibercultura discente; docentes e currículo escolar.
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ABSTRAC

LINS RODRIGUES, A. Cesar. SOCIAL NETWORKS AND SCHOOL
CURRICULUM: Tension between pedagogic practices in school and students
cyberculture. 2012. 69 f . Monograph – Escola de Comunicação e Artes,
Universidade de São Paulo / Universidade Federal de Pernambuco [School of
Communication and Arts, University of São Paulo / University of Pernambuco], 2012.

This paper reports on social networks, its importance within students cyberculture and
the possibility of working with social media integrated into the school curriculum. The
research was carried out with two groups of students from the basic education, one
group from the ninth grade of junior high school and one from the eleventh grade of
high school, both groups from a state school of the municipality of Cubatão. Admitting
that social networks have a very significant presence on the everyday life of actors and
actresses components of the universe investigated - in actual fact, as part of their
cyberculture - this researcher investigated if those social media would influence the
pedagogic everyday life if they were integrated into the curriculum and what would be
the implications of this integration.
Teachers' familiarity with Information and
Communication Technologies was also analyzed and it was found out that this
familiarity was crucial to the acceptance or not of social networks as a pedagogic
possibility into the school curriculum. Interviews with teachers and students were
carried out revealing tension between them. It was observed among the students the
recurrent and persistent idea that once accepted officially into pedagogic everyday life
social networks would prejudice learning at school. According to teachers, this is so
because male and female students would use social networks in an indisciplined way,
not engaging in or achieving a (constructive) dialogue with the school curriculum
contents . For the development of this investigative course, this researcher worked
with qualitative investigation and elected case study as the method of study, considering
all the peculiarities of the research subject matter.
Keywords: Social network; students cyberculture; teachers and school curriculum
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1. INTRODUÇÃO

Pensar na educação básica da atualidade suscita a emergência de questões
inerentes aos novos aspectos que permeiam a escola contemporânea. A partir da
vigência da constituição de 1988, denominada “Constituição Cidadã”, um grupo mais
que significativo de atrizes e atores, antes não contemplados pelo acesso e permanência
à educação básica, tem esse direito garantido. Os artigos 205 e 206 dizem que a
educação básica deve ser “promovida e incentivada com a colaboração da sociedade,
visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho”. A partir desse pressuposto legal, as diferenças
passam a conviver oficialmente na escola, mesmo que essa não estivesse
estruturalmente “preparada” para a nova empreitada emergente.
Ou seja, as perspectivas monoculturais, representadas hegemonicamente por um
conhecimento “validado” e direcionado a um público exclusivo, passaram a ser
encurraladas por grupos culturalmente heterogêneos, multiculturalmente referenciados e
exigentes de uma depreensão da realidade discente, a qual a escola, até então, não tivera
acesso.
Nesse contexto de surgimento dos novos grupos, novas conformações sociais
emergem. Uma polissemia societária1 se engendra a partir da juventude, impelindo-a a
uma reescritura do mundo, agora numa versão pós-moderna, haja vista o advento do
século XXI.
Se até então a comunidade discente tinha como referencial os valores
tradicionais legitimados pela instituição escolar, atrelando-a a uma condição de
mobilidade controlada, agora descobre nas tecnologias da informação e comunicação
(TICs) o terreno propício à construção dos espaços de liberdade e legitimação, onde
pode exercer uma circulação ingente sob o respaldo da incorporeidade. Face tal cenário,
instrumentos de controle social suficientes no passado – exercidos na família, igreja e
estado – sofrem um duro golpe no tangente à eficiência de sua função reguladora. A
escola como representante do estado numa das vertentes da regulação – não obstante a
1

Utilizo esse termo para melhor referenciar os múltiplos sentidos sociais engendrados a todo o momento
pelas muitas juventudes frequentadoras de nossas escolas, repletas de alternativas linguísticas, gráficas e
gestuais, incessantes na produção criativa de novas formas de estar, ser, sentir e fazer o mundo em que
habitam.
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sua função social de transmissão de conhecimentos e contenção condutas, por meio de
ensinamentos de regras de comportamento para uma vida em sociedade –, tem no século
XXI um conjunto de eventos desconformes às suas práticas, aqui apontadas como
primordiais (mesmo sem se pactuar com tal função) a sua dinâmica de funcionamento.
Fomentada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação – TICs, a
população discente, escopo da função social da escola, ganha um espaço de fuga das
demandas do “biopoder” (FOULCALT, 2000, 1985). Pensa-se tal espaço ou espaços
como uma importante arena de onde a resistência discente vem à tona. Associam-se
esses locais ao que Homi Bhabha classifica como “entre-lugares”, ou seja, lugares que
“fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou
coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos inovadores de
colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade (2007, p. 20)”.
Observa-se toda essa situação como uma nova possibilidade paradigmática da
contemporaneidade. Querendo-se ou não, sutil ou abruptamente os reflexos de tal
contexto têm reverberado por toda a instituição escolar e sobre é isso que se tem
refletido há alguns anos.
Alunas e alunos encontram meios de dar corpo a uma nova interpretação para o
conceito de rede social, estabelecendo essa ressignificação por meio da efetivação de
suas relações pessoais no meio virtual. Esse fato, aliado a outros de cunho social, vem
promover a criação de um novo sentido ao conceito de rede social, deslocando-o de um
caráter exclusivamente sociológico, para uma ocupação do espaço virtual onde sua nova
identidade seria autenticada.
A partir do advento da nova conotação das Redes Sociais no espaço da internet,
por volta de meados para o fim dos anos 1990, percebe-se, de acordo com os escritos de
Pierre Lévy (1999, p. 123), que “a emergência do ciberespaço é fruto de um verdadeiro
movimento social com seu grupo líder (a juventude metropolitana escolarizada)”.
Tomando por base a concepção do Ciberespaço2 como um lugar de livre circulação, o
qual é acessado pelos jovens com frequência e intensidade, talvez se possa pensar na
Cibercultura como um direcionador à “civilização da telepresença generalizada”
(Ibidem, p. 127).
2

Segundo Lévy trata-se do “espaço que liga qualquer ser humano a qualquer outro, que permite a
comunicação das comunidades entre si e consigo mesmas, que suprime os monopólios de difusão e
permite que cada um emita para quem estiver envolvido ou interessado” (1999, p. 119).
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Nesse novo lugar onde a população jovem se faz presente, vive-se a todo o
momento a interconexão como constituinte da humanidade num permanente sem
fronteiras, inserindo os seres e as coisas em igual banho de imersão interativa que
engendra um universal por contato (Ibidem, loc. cit.).
É nesse contexto que a presente pesquisa observa os jovens. E, admitindo os
mesmos como grupo de maior circulação em tal ambiente, torna-se no mínimo, muito
significativo pensar numa escola básica dialogando constantemente com as Redes
Sociais, em se tratando da concepção do processo de escolarização a partir de uma
dimensão bem mais abrangente. Isso porque, parte-se do pressuposto de que a escola
básica, de acordo com as suas bases legais precípuas e princípios estruturantes, acolhe,
em seu contexto particular de formação, todas/os as/os jovens em idade escolar3.
Por conta de tais observações, concordou-se com a relevância da proposição de
uma investigação cujo objetivo foi descobrir a dinâmica das relações que envolvem a
tensão entre as práticas pedagógicas orientadas e legitimadas pelo currículo escolar e a
Cibercultura discente – nesse caso posta à margem dos conhecimentos ditos “legítimos”
dentro do currículo escolar.
Para tanto, além das/dos discentes, também se admitiu a representação das
práticas pedagógicas escolares a partir da figura da/do docente, buscando localizar os
distintos vieses estruturantes de seus conceitos e concepções a respeito da Cibercultura
discente na mais ampla abrangência.
A motivação da inserção dos docentes nesse público-alvo se deu em função do
reconhecimento desse grupo como portador de um papel fundamental na manutenção do
currículo escolar. Percebeu-se tal manutenção engendrada por meio de práticas
discursivas cruciais à manutenção do status quo curricular, cuja circulação dos saberes
discentes – especificamente dos que tratam da sua Cibercultura –, não encontram
espaços de legitimação. Isto posto, o desvelamento dos estratagemas nos quais tais
discursos circulam e se fortalecem dentro do cotidiano pedagógico, figurou como um
dos objetivos específicos da presente investigação
Ainda, no que tange ao currículo escolar e pensando no argumento supracitado
como parte fundamental no desenvolvimento da presente pesquisa, pretendeu-se saber
qual é era a relação estabelecida entre o mesmo e as Redes Sociais. O trânsito pela

3

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende a faixa etária de doze a dezoito anos.
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genealogia curricular somou-se aos escritos como um dos escopos do trabalho aqui
apresentado.
As concepções curriculares associadas às pedagogias disciplinares, corretivas e
psicológicas identificadas por Varela (1995), farão parte das análises aqui suscitadas,
entendendo-se as mesmas como peças fundamentais à montagem do quebra-cabeça que,
segundo o percebido, auxiliou no desvelamento das sutilezas de um “poder capilar”
(FOUCAULT, 1985), atuando sobre os corpos presentes no universo particular de
pesquisa sobre qual o trabalho se debruçou.
Analisou-se como essas transformações atingiram alguns membros da
comunidade escolar – levando em conta o papel da cultura e de sua centralidade
(HALL, 1997, passim) – procurando esquadrinhar as especificidades desses efeitos nas
relações acontecidas entre discentes e docentes em sala de aula e seus reflexos na
dinâmica de relacionamento entre os mesmos.
Para a realização dessa investigação, escolheu-se uma escola estadual do
Município de Cubatão, posto que a mesma atende às modalidades de ensino
fundamental e médio, nas quais se encontra presente o público-alvo do presente estudo,
seja este alunas e alunos compreendidos na faixa etária entre 14 e 18 anos.
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2. OBJETIVO GERAL



A presente investigação teve como objetivo geral descobrir a dinâmica das
relações de poder que envolvem a tensão entre as práticas pedagógicas
orientadas e legitimadas pelo currículo escolar e a Cibercultura discente.

2.2. Objetivos Específicos
 Investigar a visão das/os discentes em relação ao entendimento ou
“incompreensão” da escola em relação às TICs e o aproveitamento de todos os
recursos por elas oferecidos no cotidiano pedagógico;
 Identificar a importância das TICs e Redes Sociais na composição das
identidades discentes;
 Admitindo a presença de práticas discursivas de manutenção do status quo no
meio docente e, considerando tais atrizes e atores de capital importância dentro
da presente investigação, buscou-se desvelar os estratagemas nos quais tais
práticas se fundam para circularem e se fortalecerem dentro do cotidiano
pedagógico;
 Localizar os distintos vieses estruturantes dos conceitos e concepções docentes a
respeito da Cibercultura discente na mais ampla abrangência;
 Saber qual é a relação estabelecida entre o currículo escolar e as Redes Sociais.

2.2. Considerações a cerca do objeto de pesquisa

Como objeto de pesquisa, tem-se a relevância das Redes Sociais no currículo
escolar. Ou seja, buscou-se a análise de como o currículo escolar dialoga com as Redes
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Sociais de relacionamento, observando a marcante utilização das mesmas pelos jovens,
como fator de capital importância para a educação do século XXI.
A complexidade das relações de poder que se vem observando na escola básica
ao longo de, pelo menos, 27 anos do pleno exercício de docência, indiscutivelmente, foi
de importância fulcral para o investimento na presente investigação.
Aliada a essa observação dois fatores têm de ser ressaltados.
O primeiro diz respeito às possibilidades de transformações didáticopedagógicas, esquadrinhadas a partir do curso de especialização em Mídias na
Educação. O contato mais aprofundado com as tecnologias da informação e, por
conseguinte, com todas as opções de utilização das mesmas como importantes meios
para o alcance de uma educação de qualidade, decerto potencializou a busca por um
entendimento maior sobre as relações entre o currículo escolar e cibercultura discente.
A partir de tais conhecimentos, passou a ser palpável a aplicação de novos recursos
enriquecedores da práxis pedagógica.
O segundo se refere à curiosidade em descobrir como essas relações se
desenrolam, em meio a toda trama relativa às relações humanas vivenciadas no dia a dia
da escola. Ou seja, entrada e saída de discentes no espaço escolar; encontros e
desencontros de docentes nesse mesmo espaço; encontros discentes e docentes nos
espaços não-formais da escola – fora da sala de aula –; atuação das equipes
administrativas e pedagógicas; intervenções dos pais e/ou responsáveis; influência dos
sistemas de ensino no estabelecimento de acessos e restrições dentro da escola;
influência do contexto sócio-econômico, político e cultural.
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3. REFERENCIAL TEÓRICO

Em função da pesquisa ter como objeto a relevância das Redes Sociais no
currículo escolar, a linha de pesquisa escolhida foi – Informática e Mídias na
Educação: Convergência Digital e Web 2.0 na escola.
O pensar na possibilidade de diálogo entre as Redes Sociais e o currículo escolar
encaminhou, segundo o entendimento pretendido no presente estudo, para uma análise
mais aprofundada do que vem a ser currículo.

3.1. Currículo

Nos presentes escritos, trabalha-se com a ideia de que a identidade do currículo,
ou seja, aquilo que realmente ele é vai estar diretamente ligada à definição dada ao
mesmo pelos autores e teorias (SILVA, 2010, p. 14). Concorda-se com o referido autor
quando diz que “uma definição não nos revela o que é, essencialmente, o currículo: uma
definição nos revela o que uma determinada teoria pensa o que o currículo é” (Ibidem).
Nessa forma de interpretação – pós-crítica4 – a dimensão histórica tem um peso
considerável ao se pensar em definição de currículo.
O momento histórico vinculado às relações de poder determina quais os pontos
fulcrais da atuação curricular para a aquisição da hegemonia, a partir da obtenção do
consenso (Ibidem, p. 16). A todo tempo um currículo busca criar suportes para fazer
valer os discursos por ele propostos, no sentido de garantir as/aos suas/seus

4

Segundo Silva (2010), dentro da teoria curricular, uma forma de interpretação pós-crítica enfatizaria os
conceitos de identidade, alteridade, diferença, subjetividade, saber-poder, representação, cultura, gênero,
raça, etnia, sexualidade, multiculturalismo e estudos culturais.
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criadoras(es) uma sustentação de seus saberes e culturas com a máxima abrangência
possível. Chama-se a atenção para o fato dessa ação implicar na garantia, pelo menos
hipotética, de um status quo a eles favorável.
Levando-se em conta o fato de o currículo ter como objetivo central a
consolidação de uma dada cultura por ele eleita como a cultura a ser seguida, e por se
ter os Estudos Culturais como referencial teórico fundante da presente investigação, não
seria leviano dizer que o currículo é uma território de conflito entre o desejo expresso
por suas escrituras, as interpretações/aplicações feitas pelos agentes diretos do saber, e
as decodificações atribuídas pelos receptores agentes/pacientes5
Sobre a ideia geral de currículo aqui adotada, partilha-se do que propõem Silva e
Moreira, quando dizem:
O currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão
desinteressada do conhecimento social. O currículo está implicado em
relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e
interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares.
O currículo não é um elemento transcendente e atemporal [...] ele tem uma
história, vinculada a formas específicas e contingentes de organização da
sociedade e da educação (2002, p. 8).

3.1.1. Eixos Centrais na conceituação de currículo

Tendo em vista as considerações de Moreira e Silva (2002) a respeito da teoria
curricular, acatam-se os três temas sugeridos pelos autores como eixos – aqui ditos
Centrais – na teoria curricular: cultura, ideologia e poder.

5

Diz-se dessa forma, por se entender que discentes não são recipientes vazios recebendo e assimilando
que lhes é proposto via currículo. Ao contrário, também resistem, mesmo que, por força de uma
massificação estejam em franca desvantagem nesses atos de resistência.
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A seguir se buscará – por meio de uma breve descrição – o trabalho com a teoria
curricular à luz de um pretenso diálogo entre a mesma e os temas cultura, ideologia e
poder, buscando a possibilidade de avançar no entendimento da importância de tais
temas dentro dos objetivos da presente investigação.

3.1.2. Da cultura

Percebe-se a exegese de currículo sugerida, como encaminhadora à ideia da
existência de uma tensão constante entre os conhecimentos, práticas, linguagens,
atitudes, organizações e gestos propostos, direta ou indiretamente, pelo currículo e a
interpretação – convertida em ações – das pessoas nas quais o currículo se incide e/ou é
incidido. Portanto, não seria irrelevante enunciar que o currículo é um território de luta
por legitimação, tornando-se consonância com a educação tanto um campo fértil e ativo
de produção de cultura, quanto um território constantemente contestado (MOREIRA;
SILVA, 2002, p. 26).
O currículo, no sentido ao qual a presente pesquisa se referencia é lido como um
campo de engendramento simbólico e cultural. Por conta disso, compartilha-se com a
ideia de que também haja a participação dos sujeitos envolvidos no processo, no sentido
de compactuarem desse engendramento,
A educação e o currículo não atuam, nessa visão, apenas como correias
transmissoras de uma cultura produzida em um outro local, por outros
agentes, mas são partes integrantes e ativas de um processo de produção e
criação de sentidos, de significações, de sujeitos. O currículo pode ser
movimentado por intenções oficiais de transmissão de uma cultura oficial,
mas o resultado nunca será o intencionado porque, precisamente, essa
transmissão se dá em um contexto cultural de significação ativa dos materiais
recebidos (Ibidem, p. 27).
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3.1.3. Da ideologia

Em se tratando de ideologia, afasta-se aqui a ideia Althusseriana da educação se
constituir em um dispositivo por meio do qual a transmissão das ideias da classe
dominante sobre a sociedade era garantida, criando nesse percurso uma falsa
consciência, encaminhadora à dicotomia verdadeiro/falso, deixando de levar em
consideração o papel discente, como se todas as crianças assimilassem as ideias
difundidas sem oferecerem resistência; ou como se o currículo planejado e/ou elaborado
conseguisse, de maneira incólume, cumprir o seu papel de manutenção do status quo,
favorecendo sobremaneira à classe dominante (Ibidem, p 21-22).
Cabe ressaltar que o currículo dentro de uma perspectiva voltada à ideologia
também depende e está “implícito em rituais, práticas, dispositivos materiais como
arranjos espaciais etc., isso para não falar da própria materialidade dos signos da
linguagem (Ibidem, 25), logo, o currículo dentro de uma perspectiva ideológica, não
produz seus efeitos sem as resistências proferidas por aquelas e aqueles as/aos quais é
aplicado.

3.1.4. Do poder

O entendimento de currículo dentro da perspectiva de uma educação crítica, tem
como ponto central, a questão do poder, aqui entendida por meio das relações de poder,
ou seja, na perspectiva de “relações sociais em que certos indivíduos ou grupos estão
submetidos à vontade e ao arbítrio de outros” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 28-29).
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Contudo, o fato da submissão de certos grupos à vontade de outros não significa
um trânsito livre de tensões dentro das práticas curriculares. Pode-se inferir que tais
práticas não são realizadas a mercê, única e exclusivamente, das intenções iniciais sob
as quais foram forjadas.
Sendo fruto da construção social, não há uma compreensão de currículo sem o
exame “das relações de poder que fizeram e fazem com que se tenha esta definição
determinada de currículo e não outra, que fizeram e fazem com que o currículo inclua
um tipo determinado de conhecimento e não outro” (SILVA, 2010, p. 135). Admitir o
entremear das relações de poder em conformidade com o currículo é condição, porém
não suficiente, para dar conta dos efeitos curriculares na construção das identidades
discentes. Identificar tais relações descortinando os porquês da presença do poder nos
atos legais e/ou pessoais, assim como nas inscrições lapidadas em rotinas e rituais
pedagógicos cotidianos oficiais e extraoficiais (Ibidem, p. 30), deve figurar na
intencionalidade dos estudos voltados ao entendimento do currículo.
A partir de tais possibilidades de transformação contidas na própria configuração
curricular é que se percebe “interstícios”, por meio dos quais as representações culturais
subalternizadas – nos presentes escritos, diz-se da juventude e de todos os diversos
meios de aprendizagem suscitados a partir das Redes Sociais – podem ganhar condições
de figurarem entre os conhecimentos legitimados pela escola, por meio de seu/s
currículo/s.
Indo adiante nas reflexões sobre as possibilidades de legitimação do
conhecimento discente, os Estudos Culturais, passam a figurar centralmente dentro do
referencial teórico da presente pesquisa, já que a luta pelos grupos não legitimados e
suas culturas faz parte integrante da condição objetal escolhida para o desenvolvimento
da mesma.
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3.2. Estudos culturais

Os estudos culturais em sua genealogia surgem a partir da tentativa de
intelectuais ingleses advindos das classes populares, discordantes das atribuições
conceituais distorcidas, empregadas pela denominada cultura de elite em relação às
culturas popular e de massa, em oposição à concepção elitista de cultura (NEIRA;
NUNES, 2008, p. 187). Caracterizam o seu terreno de ação por três pressupostos
interdependentes e inseparáveis: a inserção na pós-modernidade, o diálogo com uma
perspectiva interdisciplinar e o embasamento de suas ações num projeto político
(Ibidem, p. 192). Têm no Centro de Estudos Culturais, localizado na Universidade de
Birmingham, Inglaterra, em 1964, a sua fundação, buscando se contrapor à cultura
dominante como sinônimo de cultura, propondo um entendimento de cultura como uma
forma de vida global ou de experiência vivida por um grupo social, não havendo
diferença qualitativa entre as culturas de todas as classes sociais (SILVA, 2010, p. 131).
Os Estudos Culturais centram suas preocupações na interligação entre cultura,
significação, poder e identidade, tendo um envolvimento político ao criticarem as
relações de poder permeantes à sociedade, assumindo claramente as causas dos grupos
em desvantagem nessas mesmas relações (Ibidem, p. 134).
A partir da teorização e investigação oferecidas pelos Estudos Culturais,
procurou-se fundamentar as ações de análise da presente pesquisa, por se admitir uma
intersecção entre a situação atual da escola contemporânea e as possibilidades de
reconhecimento dessas diferenças por eles oferecidas.
Pensando nas possibilidades abertas pela própria dinâmica de funcionamento
curricular, segundo a ideia que conduziu os presentes escritos, em relação aos saberes
não-legitimados do repertório cultural discente (e nesses pode-se incluir o vasto knowhow discente sobre as Redes Sociais), corrobora-se com a ideia de que:

Os Estudos Culturais colocam uma forte ênfase em vincular o currículo às
experiências que as/os estudantes trazem para seus encontros com o
conhecimento institucionalmente legitimado. Para as/os defensoras/es dos
Estudos Culturais, os textos não podem ser compreendidos fora do contexto
de sua produção histórica e social. Nem tampouco podem esses textos ser
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divorciados das experiências e conhecimentos das/dos estudantes que
interagem com eles (GIROUX, 2008, p. 97).

A questão da ruptura do currículo escolar para com os saberes discentes e suas
experiências esteve presente em todos os momentos da investigação. Percebeu-se uma
dificuldade muito grande em propor uma inscrição curricular na qual esses saberes
ganhassem representatividade. Entendendo-se as/os docentes como a representação
institucional devidamente autorizada com a qual se teve contato, por também fazer parte
do público-alvo da pesquisa, deparou-se com uma grande resistência no reconhecimento
e mesmo no respeito a tais saberes.

3.3. Multiculturalismo

O movimento multiculturalista surge como uma alternativa de compreensão da
sociedade contemporânea, em função da mesma ser compostas por “identidades plurais,
com base na diversidade de raças, gênero, classe social, padrões culturais e linguísticos,
habilidades e outros marcadores identitários” (CANEN; OLIVEIRA, 2002, p. 61).
Compactua com a visão pós-moderna concebendo a diversidade, a descontinuidade e a
diferença como categorias centrais, em contrapartida à visão moderna e iluminista de
uma identidade essencializada, percebendo-a muito mais como instável e em processo
permanente de reconstrução (Ibidem).
A título de esclarecimento se fará uma breve exposição das formas de
multiculturalismo identificadas por McLaren (1997). Em relação ao multiculturalismo
conservador, o autor, nos diz que se trata de uma perpetuação da hegemonia da cultura
ocidental, mostrando-se como uma forma de neocolonialismo, por ser representante de
uma nova proposta de reconhecimento da tradição colonialista. O sexismo, racismo e o
preconceito de classe acabam por fazer parte do pensamento das/dos adeptas/os aos
pressupostos

dessa

forma

de

multiculturalismo.

Neira

multiculturalismo conservador com maestria, afirmando que:

(2007)

descreve

o
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Segundo a ótica multicultural conservadora, todos (diferentes e iguais) se
beneficiariam, caso inclinassem às glórias da civilização ocidental. Em sua
nova manifestação monoculturalista, os neocolonizadores da cultura
dominante atacam não só os movimentos de libertação, como também
qualquer preocupação política ou institucional pelos efeitos do racismo,
sexismo ou preconceitos de classe. Nesse contexto, os monoculturalistas
tentam abortar o que consideram ataques multiculturais à identidade
ocidental, desqualificando qualquer preocupação com a injustiça social e o
sofrimento dos grupos marginalizados nas escolas e em outras instituições
sociais (2007, p. 71).

No tocante ao multiculturalismo liberal, o autor busca o auxílio de McLaren
(1997) quando diz que existe uma igualdade natural inerente à condição de humanidade
a qual todas e todos estão sujeitos como tal. E, portanto, as diferentes etnias, as raças, os
diferentes gêneros e/ou classes sociais, não têm diferenças relevantes a ponto de colocálas em posições hierarquizadas. Ou seja, “existe uma uniformidade intelectual que
permite às diferentes pessoas, dentro de uma economia capitalista, competir em
igualdade de condições na aquisição de recursos” (NEIRA, 2007, p. 74). Em
conformidade com essa definição o autor exemplifica comentando tratar-se de:

[...] um pluralismo mitigado, expresso apenas na dimensão cultural. A
integração cultural significa aceitação de aspectos da cultura da minoria que
sejam ajustáveis à cultura dominante, mas com a rejeição dos aspectos dessa
cultura que não sejam ajustáveis ou que, de alguma forma, possam ameaçar a
cultura dominante (Ibidem).
[...] Ao dar pouca importância às artimanhas do poder envolvendo a etnia, o
gênero e a classe social, o multiculturalismo liberal acaba vendendo um
currículo de relações humanas que apresenta como equivalentes o racismo do
branco para as outras raças e o racismo de outras raças para os brancos. Tal
postura não explica as relações raciais de poder que permeiam o racismo
branco; afinal, os grupos brancos nas sociedades ocidentais controlam uma
quantidade bem maior de recursos e possuem bem mais prerrogativas de
emprego e ascensão que os demais. Considerando esse aspecto, Giroux
(1998) afirma que pouco importa se os negros odeiam os brancos. Entretanto,
se os brancos odeiam os negros, isso pode influenciar na recusa em contratálos ou promovê-los profissionalmente (p. 76).

Mesmo que, em muitos escritos, os autores multiculturalistas liberais proponham
o estímulo à expressão da autonomia para a formação da identidade, Neira nos alerta
sobre a prática desse tipo de estímulo. Não se pode esquecer que docentes têm
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referenciais político-ideológicos parciais. Não há neutralidade no ato de educar, sendo
esse, antes de quaisquer outras coisas, um ato permeado por ações políticas. Portanto, a
ideia de imparcialidade propagada pelo multiculturalismo liberal passa a ser apócrifa, já
que os seus efeitos refletem diretamente na manutenção do status quo, encobertos pelos
discursos de igualdade em todos os âmbitos da instituição escolar. O que não se pode
esquecer é que tais discursos de igualdade também são utilizados para moldar
“identidades sociais, assegurando formas específicas de autoridade” (GIROUX, 2008, p.
95) e se torna por demais incauto não examinar as formas “como a linguagem funciona
para incluir ou excluir certos significados, assegurar ou marginalizar formas particulares
de se comportar e produzir ou impedir certos prazeres e desejos” (Ibidem).
Numa outra versão, o multiculturalismo pluralista não inquire as posturas
eurocêntricas e descontextualiza socioculturalmente as questões de gênero, raça, etnia,
classe social, tendo a capacidade de perceber a presença de relações de poder entre a
construção de identidades, as disputas por recursos financeiros e as representações
culturais, insistindo no discurso do alcance da simetria na representação simbólica do
Outro (Ibidem, p. 80). Compreende-se, ao contrário, a existência de uma
pseudoevidência no tocante à representação da imagem da/do Outra(o). Tal evento se
apresenta de maneira incontroversa nos meios midiáticos
Quando a imagem da diferença e das/dos que a carregam, as/os diferentes,
chegam a protagonizar algumas cenas, essas estão vinculadas a qualificações
secundárias, cujos papéis a uma primeira vista, causam a sensação de uma real virada na
questão da valorização imagética das/dos mesmas (os). Tais representações não
conseguem dar sustentação a uma positividade das diferenças em caráter permanente.
Ao contrário, fixam a sensação de valorização, não passando, no entanto, de uma
passagem turística e, na maioria das vezes, distorcida pela legitimação no imaginário
popular. Ou seja, sem um distanciamento da estereotipia insistente por conta de quem
controla o formato de identidade de cidadã/cidadão perfeitamente integrada(o) à
sociedade.
Tal condição, idealizada pelos grupos que detêm o poder de estruturação de um
perfil consonante à representação de brasilidade idealizada, dificilmente trará um
equilíbrio equitativo para as minorias, proporcionando-lhes uma real igualdade. Não
basta simplesmente a ocupação sazonal de um espaço, onde o puro e simples respeito às
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diferenças seja difundido. Há que se pensar sim na discussão dos “porquês”
sociohistóricos que definiram e definem as posições assimétricas ocupadas pelos
diversos grupos humanos na sociedade, criando-se, em caráter apriorístico – a partir de
fóruns de discussão nas várias instâncias sociais – mecanismos compensatórios capazes
de sustentar ações diretas contra o que na prática estabelece a desigualdade entre os
grupos humanos.
McLaren também identifica mais uma versão do multiculturalismo essencialista
de esquerda. O autor o analisa como uma versão do multiculturalismo incapaz de
admitir as hierarquizações que permeiam as diferenças culturais, negando as
“complicações de eixos rivais de identidade e poder como a linguagem, a preferência
sexual, a religião, o gênero, a etnia e a classe social” (Ibidem, p. 84). Ele afirma que:

Os limites do multiculturalismo essencialista são bem visíveis na tendência
dos seus defensores de dirigir a atenção a somente uma forma de opressão
considerada fundamental para determinados grupos: certas feministas
radicais veem no gênero a forma essencial de opressão, alguns estudos
étnicos dão primazia à etnia, e os marxistas ortodoxos centram-se na classe
social. O estudo das várias formas de desigualdade e de como a opressão se
constitui por meio de uma rede de entrecruzamentos é considerado pelos
multiculturais essencialistas como um desvio do que é importante e do que é
central na análise cultural. Essa postura impossibilita aos essencialistas de
esquerda articularem uma visão democrática que tenha sentido para ampla
gama de indivíduos e grupos. Em vez de lutar pela articulação e atuar sobre a
base de uma política democrática, segundo Kincheloe e Steinberg (1999), os
distintos grupos de identidade que constituem os campos de ação do
multiculturalismo essencialista vêm se enfrentando para legitimar qual deles
pode reclamar maior vitimismo e mais alto privilégio de opressão (2007, p.
86).

Por fim, o multiculturalismo crítico sugere que se traga à tona a questão da
diferença sem repetir os centrismos (afrocentrismo, eurocentrismo, falocentrismo,
androcentrismo, etc.), indo além da desestabilização dos significados, transformando as
condições sociohistóricas nas quais os mesmos ocorrem (McLAREN, p. 132-133). Nas
palavras desse mesmo autor...
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A práxis multiculturalista crítica, em vez de permanecer satisfeita em apagar
os privilégios das ideologias opressoras que têm sido naturalizadas dentro da
cultura dominante ou com a reafirmação das memórias perigosas que têm
sido reprimidas no inconsciente político do Estado, busca rever os acordos
hegemônicos existentes. Uma práxis multicultural crítica não rejeita
simplesmente o decoro burguês que consignou o Outro imperializado ao
domínio grotesco, mas tenta efetivamente remapear o desejo ao lutar por uma
cultura multivalenciada linguisticamente e por novas estruturas de
experiência nas quais os indivíduos recusam o papel do narrador onisciente e
concebem a identidade como uma montagem polivalente de posições de
sujeitos – contraditórias e sobredeterminadas (Ibidem, p. 133-134).

O Multiculturalismo crítico, junto aos Estudos Culturais, deu o contorno teórico
a presente pesquisa. Buscar a adoção do Multiculturalismo crítico dentro do currículo
escolar pode representar uma forma de resistência a todas as tentativas de transformação
das identidades em únicas. Num currículo multiculturalmente orientado se entende a
questão identitária como uma edificação instável, impermanente (Silva, 2000; McLaren,
2000; Canen & Moreira, 2001; Canen, 2001), não referendada em modelos
hegemônicos preocupados com a manutenção de um status quo, em favor dos grupos
responsáveis pela construção curricular vigente na maioria dos sistemas de ensino do
Brasil. E, nessa perspectiva curricular multicultural, a instabilidade e a impermanência
regem a construção de uma acomodação justa para a cibercultura discente, aqui
considerada como uma forma de resistência capital à legitimação de outros saberes
dentro da escola. Tal movimento se posiciona para além do permitido quando se
constrói pequenas oportunidades sazonais nos momentos relacionados a eventos
comemorativos, nos quais as/os jovens têm a oportunidade de trazer – de forma
autorizada, porém, não oficial – as suas experiências para dentro dos muros da escola.
Entende-se a visão de práxis pedagógica proferida pelo multiculturalismo crítico
em inteira conformidade para com as configurações presentes nas salas de aula da
escola contemporânea.
Portanto, ao se definir os contornos da presente investigação, encontrou-se no
multiculturalismo crítico proposto por Peter Mclaren (2000), um contraponto de análise
ao currículo escolar identificado na escola pesquisada como monocultural, ou seja,
voltado exclusivamente aos interesses específicos de uma única cultura dominante.
Estando de acordo com a premissa de não se poder conceber uma experiência
pedagógica ‘desculturizada’, em que a referência cultural das atrizes e atores do
processo educacional não esteja presente (CANDAU; MOREIRA, 2003, p. 159),

27

argumentou-se que a afinidade discente com as experiências nas Redes Sociais de
relacionamento já fazem parte de um contexto histórico-cultural, no qual se inscreve a
sua cibercultura. E o rechaço por meio das simples negativas de legitimação a essas
experiências no currículo escolar, não é suficiente para emperrar o processo de franca
expansão desses modos e saberes discentes de lidar com o mundo.

3.3.1. Cultura, Cibercultura discente e postura multiculturalista crítica

À conta desse fato, estar em dissonância com cibercultura discente talvez possa
representar um grande problema para escola contemporânea que se diz, de todas as
formas possíveis, propositora e sempre elaboradora de “novas” experiências de
aprendizagens. Contudo, resta a pergunta a respeito das “novas” experiências: são
realmente “novas” e para quem?
Há de se levar em consideração de que tanto os “Outros” quanto as suas
“culturas”, mesmo quando aparentemente fracassam e/ou sofrem as mais variadas
formas de exclusão no universo escolar – durante sua estadia pelo mesmo –
desestabilizam a lógica vigente nesse espaço, produzindo outra realidade sociocultural
(CANDAU; MOREIRA, 2003, p. 160). São aqui identificadas, tais experiências de
contato, como hibridizações culturais, resultantes do que se optou por chamar de
permeabilidades culturais recíprocas, acontecidas em todos os instantes nos quais as
culturas, fazendo uso dos seus variados interlocutores6, esbarram-se umas nas outras,
escapando a um suposto hermetismo almejado por quaisquer grupos, hegemônicos ou
não. Esses movimentos dissipam a falácia de uma cultura essencial ou pura. Ao
contrário, mostra a impossibilidade de uma saída incólume diante das experiências de
contato direto entre os diferentes grupos humanos – uma constante no cotidiano das
escolas públicas e gratuitas de todo o Brasil – e de contato indireto, mediante outras
interlocuções conforme as citadas em nota anterior.

6

Que não necessariamente são somente seus sujeitos, mas, também, todos os caminhos pelos quais essas
manifestações podem se encontrar presentes, por exemplo: textos, músicas, bonecos, práticas rituais ou
míticas, esculturas, pinturas, mídias, etc..
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Tal situação sugere a reflexão sobre o que Woodward (2000) comenta a respeito
dos significados, ao citar Jacques Derrida. Diz a autora:
[...] o significado está presente como um “traço”; a relação entre
significado e significante não é algo fixo. O significado é produzido
por meio de um processo de diferimento ou adiamento, o qual Derrida
chama de différance. O que parece determinado é, pois, na verdade,
fluido e inseguro, sem nenhum ponto de fechamento (p. 53).

Pode-se atribuir à cultura também a não fixidez do significado no sentido de não
estar ligada a uma essência original, sempre sendo cambiante e tendo no hibridismo
cultural a assunção do papel da denominada différance7 de Derrida (1973).
Torres Santomé, analisando a hierarquização cultural presente no currículo
escolar da contemporaneidade diz que “as distintas culturas destacam os caminhos e as
maneiras através das quais os seres humanos dão sentido a suas vidas, constroem seus
sentimentos, crenças, pensamentos, práticas e artefatos” (2008, p. 166), por conta disso,
entende-se que as formas de ser e estar das/os discentes de nossa educação básica
representam muito mais do que modismos ou algo semelhante: na verdade, escrevem
inscrevem suas identidades na história.
Adotar uma postura de enfrentamento às prescrições curriculares monoculturais
vigentes em favor das diferenças culturais, optando-se pela construção de um currículo
multicultural crítico, requer um posicionamento político com um olhar para além de
proposituras conservadoras da desigualdade.
Ainda nesse direcionamento se observou o papel das tecnologias da educação já
não tão novas em nossa sociedade – levando-se em conta a presença constante das
mesmas nas vidas das/dos discentes8–, discutindo “o que entender por um ensino de
qualidade”, a partir do exame da formação dos docentes, na medida em que o uso dos
recursos tecnológicos favoreça, de fato, o questionamento das hierarquizações culturais
dentro do currículo escolar (MOREIRA; KRAMER, 2007, p. 1038).

7

Différance é um neologismo criado por Jacques Derrida: o termo francês é difference, no qual o filósofo
troca o “e” por “a”, sem nenhuma diferença na pronúncia. A diferença é meramente gráfica, para mostrar
que há algo na escrita que escapa à audição. Em sua teoria desconstrucionaista, Derrida inventa essa
terminologia para significar a natureza dividida do signo, ou seja, a différance evita que o signo seja uma
presença total.
8

Diz-se das alunas e alunos da educação básica dos últimos cinco anos até a presente data.
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Por conta dessa motivação, trabalhou-se na análise de dados dentro de uma
perspectiva que suscitasse a possibilidade da construção de um currículo multicultural
crítico, levando em conta o impacto das tecnologias da informação e comunicação na
escola (Ibidem, p. 1039).

3.4. Redes Sociais

Numa concepção geral, Costa (2003) argumenta que rede é uma metáfora que
traduz a “imagem mais usada para designar ou qualificar sistemas ou desenhos
organizacionais caracterizados por uma grande quantidade de elementos (pessoas,
entidades, etc.), dispersos espacialmente e que mantêm alguma ligação entre si” (p. 8).
Dentro de uma concepção específica, Rangel (2007) cita os autores Sluzki
(1996) e Attneave e Ross (1982), nos dizem que as Redes Sociais são estruturadas a
partir de sua dimensão e seu tamanho, estando determinadas pelo número de órgãos e
instituições que a compõem. Acrescenta-se a esses dois elementos um terceiro aqui
julgado como de extrema importância por conta da sua representatividade, esse seria das
pessoas que a acessam individualmente, fixando os seus espaços virtuais flutuantes9.
Tomaél, Alcará e Di Chiara alegam que os indivíduos têm suas função e
identidade cultural nas Redes Sociais de maneira independente e suas interelações vão
construindo um todo em consonância que as representa. Reforçam que, em função da
temática organizativa da rede, emerge a possibilidade da formação de configurações
diferenciadas e mutantes (2005, p. 93).
Ainda falando sobre o acesso individual das pessoas e a construção, por elas, dos
espaços virtuais flutuantes a Rangel nos diz “as Redes Sociais são modificadas na
estrutura por imigrações e emigrações de seus membros, seja por adesão ou saída de
alguns indivíduos ou por mudança de órgãos ou instituições componentes da rede”
(2007, p. 24). Ou seja, os grupos têm uma característica de volatilidade ligada as mais
diversas razões. A autora analisa a transição pelas Redes Sociais como a da própria vida
9

Assim se diz em função da volatilidade que caracteriza tais espaços, sempre flutuando entre os inúmeros
espaços disponibilizados em toda rede.
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do ser humano, dizendo que uma pessoa ao nascer faz parte da família, constituindo a
sua primeira rede social e, com o passar dos anos vai agregando ao seu relacionamento
pessoal outras tantas pessoas nas mais diversas instituições da qual passa a fazer parte –
escola, universidade, grupos de relacionamento, família constituída ao se casar,
independência ao se separar, novas famílias com os novos relacionamentos, mudança de
cidade, trabalho, etc.
No que tange à mudança de Redes Sociais ela diz que “também migramos das
redes quando estas não dão conta de satisfazer as nossas necessidades ou quando
sentimos que os nós da rede demandam muito mais de nós do que podemos receber
delas” (Ibidem, p. 25).
López-Cabanas (1997) e Sluzki (1997) também são citados por Rangel (2007),
para explicar os cinco elementos estruturais das Redes Sociais por eles elencados e
considerados pela autora como de fundamental importância para o entendimento da
dinâmica de funcionamento das mesmas.
O primeiro é o Tamanho – dizendo respeito ao número de pessoas ou
instituições que a compõem, classificando como redes pequenas, médias e extensas; o
segundo é a Densidade – identificada como vínculo e conexão entre os membros da
rede; o terceiro é a Composição e Distribuição – referindo-se aos órgãos e/ou
instituições com os quais a comunidade, grupo, organizações, pessoas, etc., engendram
a rede social; o quarto é a Dispersão – ligado à distância geográfica entre as/os
componentes; e o quinto a Homogeneidade e Heterogeneidade que leva em conta as
diferenças e proximidades sociais e demográficas das/dos componentes (p. 25-26).
Martins, fundamentado nos escritos de Homi Bhabha (2007) quando diz da
necessidade de “passar das narrativas originais e singulares (como as de classe e gênero)
para integrar novas subjetividades produzidas na articulação das diferenças culturais”
(2010, p. 401), traz outra análise de rede social. Ele classifica a contemporaneidade
como fruto de um engendramento de outras modalidades de mobilizações eximidas das
formas tradicionais de mobilização política redefinindo os movimentos, nas sociedades
complexas, como redes invisíveis de grupos, de pontos de encontro, de “circuitos de
solidariedade, que diferem profundamente da imagem do ator coletivo politicamente
organizado” (MELLUCI, 200 apud, MARTINS, 2010, p 401). O autor cita o surgimento
de um novo paradigma sociológico, passando dos movimentos da sociedade moderna
para novos movimentos sociais das sociedades complexas contemporâneas, ganhando
visibilidade “pelo reconhecimento da presença inquestionável de pequenos sistemas
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dinâmicos, denominados Redes Sociais, que funcionam como novos aparelhos
reguladores dos conflitos, tensões e acordos entre indivíduos e grupos minoritários”
(2010, p. 402). Essa é mais uma das interpretações do conceito de Redes Sociais que se
soma às apresentadas e com a qual se optou por fechar a discussão conceitual a respeito
das mesmas.
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4. METODOLOGIA

Por tratar-se de uma importante etapa da pesquisa, pois irá determinar o tipo de
investigação a ser realizada, o universo – a população com a qual se atuará –, os
instrumentos utilizados para coleta de dados, a amostragem e a forma de tabulação dos
mesmos (2001, p. 32); a escolha do método é de crucial importância, a fim de se poder
dar conta de todas as demandas sugeridas, ou seja, o(s) problema(s) de pesquisa.
Especificamente na presente pesquisa, por conta do objeto de investigação e de
todas as suas singularidades, se trabalhou com investigação qualitativa, mais
precisamente com o estudo de caso. Segundo Menga Lüdke e André, esse método se
define da seguinte forma:

Os estudos de caso visam à descoberta. Mesmo que o investigador parta de
alguns pressupostos teóricos iniciais, ele procurará se manter constantemente
atento a novos elementos que podem emergir como importantes durante o
estudo. [...] Enfatizam a “interpretação do contexto”. [...] Buscam retratar a
realidade de forma completa e profunda. O pesquisador procura revelar a
multiplicidade de dimensões presentes numa determinada situação ou
problema, focalizando-o como um todo. [...] Usam uma variedade de fontes
de informação. [...] Revelam experiência e permitem generalizações
naturalísticas. [...] Procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes
pontos de vista presentes numa situação social. Quando o objeto ou situação
estudados podem suscitar opiniões divergentes, o pesquisador vai procurar
trazer para o estudo essa divergência de opiniões, revelando ainda o seu
próprio ponto de vista sobre a questão. [...] Os relatos do estudo de caso
utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível de que os outros
relatórios de pesquisa. [...] A preocupação é com uma transmissão direta,
clara e bem articulada do caso e num estilo que se aproxime da experiência
pessoal do leitor. Pode-se dizer que o caso é construído durante o processo de
estudo; ele só se materializa enquanto caso, no relatório final, onde fica
evidente se ele se constitui realmente num estudo de caso (1986, p. 19-20).

Também se buscou em Gil (1991), Demo (1991), André (2004, 2005), Gatti
(2002) e Thiollent (2005), as referências necessárias para o desenvolvimento da
metodologia. Analisou-se o corpo discente e docente dentro do contexto das relações
escolares, procurando detectar as convergências entre o conhecimento dos mesmos em
relação às tecnologias da informação e comunicação – TICs – e os seus respectivos
cotidianos pedagógicos.
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Como fontes de análises, utilizaram-se os áudios das entrevistas feitas com discentes
e docentes ao longo da pesquisa. Abaixo, seguem as técnicas e critérios eleitos para o tal
desenvolvimento:
 Identificação do Público-alvo - Discentes situadas/os na faixa etária que varia
entre treze e dezoito anos, pertencentes aos oitavos e nonos anos do ensino
fundamental e às três séries do ensino médio; e Docentes atuantes no ciclo II do
Ensino Fundamental e no Ensino Médio.
 Escolha do público – Em relação aos discentes a escolha se deu em função do
mesmo estar em contato constante com as Redes Sociais; No que diz respeito à
escolha dos docentes, assim se fez por haver um entendimento de que tais atrizes
e atores eram os representantes do currículo escolar mais próximos das/os
discentes, podendo-se nomeá-los como interlocutores diretos entre os
conhecimentos legitimados e os saberes não reconhecidos na instituição escolar.
 Instituição de ensino – Escola Estadual Zenon Cleantes de Moura.
Dentro dos pré-requisitos para a existência de uma observação nas abordagens
qualitativas de pesquisa, em se tratando das anotações de campo, uma parte deve ser
descritiva e a outra reflexiva; sendo a parte descritiva uma pormenorização da
sucessão de acontecimentos registrados no campo, dividindo-se em: descrição dos
sujeitos, reconstrução dos diálogos, descrição dos eventos especiais, descrição das
atividades, os comportamentos do observador e a descrição de locais (BOGODAN;
BIKLEN, 1982, passim).
Chamando-se a atenção para o item “descrição de locais”, no qual Lüdke e
André indicam como procedimento de pesquisa, a fim de situar os/as leitores(as) o
mais próximo da realidade possível, “o uso de desenhos ilustrando a disposição dos
móveis, o espaço físico, a apresentação visual do quadro de giz, dos cartazes, dos
materiais de classe podem também ser elementos importantes a serem registrados”
(1986, p. 30-31), tomou-se a decisão de, além da descrição do local onde a pesquisa
foi realizada, acrescentar algumas imagens fotográficas da localização geográfica,
características das comunidades do entorno escolar e os aspectos físicos da
instituição de ensino.
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Há de se ressaltar um total desvinculo intencional de induzir a/o leitora(or) a
quaisquer tipos de julgamentos que não seja os seus próprios. Ao contrário,
concebe-se a possibilidade de fornecer mais instrumentos para uma melhor
interpretação dos dados apresentados, na busca da construção de muitos caminhos
para que leitoras e leitores tenham como aproximarem-se mais e melhor do universo
discente no qual a investigação foi desenvolvida.

4.1. Local da realização do estudo

4.1.1. Aspectos Geográficos

A presente pesquisa desenvolve-se no estado de São Paulo, município de
Cubatão. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no
último senso realizado no ano de 2010, a população oscila em torno de 118.720
habitantes. Limita-se ao Norte: com Santo André e São Bernardo; ao Sul com Santos; à
Leste com Santos e à Oeste com São Vicente. A escola estadual Zenon Cleantes de
Moura se localiza no bairro Fabril, à Rua do Alojamento 137, sopé da Serra do Mar na
Rodovia Anchieta.
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4.1.2. Localização do município

4.1.3. Considerações a respeito do bairro Fabril

O bairro Fabril passou por um processo de crescimento de maneira desordenada,
dando origem a uma quantidade significativa de sub-habitações. Tal fato gerou um
relativo processo de favelização, certamente influenciando na construção do conceito de
urbanidade vigente entre sua população. Percebe-se ser esse um dado importante para
um melhor entendimento do contexto estudado.
Cerca de 50% das residências são feitas de madeira ou pelo menos têm parte de
sua estrutura em madeira. Uma boa parte dessas casas margeia o trecho de serra da
Rodovia Anchieta. Todas essas estão em área de preservação ambiental, portanto,
infringindo a legislação federal que proíbe quaisquer tipos de construção em áreas
preservadas. No ano de 2010 o Projeto Serra do Mar, de iniciativa do Governo do
Estado de São Paulo, iniciou a desocupação das áreas de preservação permanente, a fim
de retirar as famílias em alto risco de vulnerabilidade social ocupantes dos mananciais
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que abastecem a Baixada Santista e retomar a cobertura vegetal mantenedora da
estabilidade das encostas.
Não fosse somente esse o problema, tem-se o agravante de todas essas
construções estarem sob um risco constante de desabamento, intensificado com as
chuvas que acontecem regularmente na área. A irregularidade das construções trás ao
longo de uma série de outras conseqüências, uma rede de esgoto e de água clandestinas
fato que corrobora para um alto índice de doenças acontecidas em decorrência da falta
de infraestrutura de saneamento básico. Constata-se tal fato com nitidez na escola
pesquisada, principalmente nas alunas e alunos das séries iniciais do ensino
fundamental. Elas e eles apresentam doenças de pele e outras tantas decorrentes da falta
de cuidados primordiais com água e esgoto. Quando se checa nos prontuários dessas
atrizes e atores, identifica-se que uma boa parte de suas moradias encontra-se dentro
dessa subestrutura de saneamento básico.
Julgou-se ser importante desenhar esse painel, para um melhor entendimento do
público-alvo da presente pesquisa, já que todas e todos são oriundos dessas
comunidades e, em sua franca maioria, têm seus tempo de estudo concentrado na escola
pesquisada.
Seguem algumas imagens dos bairros atendidos pela escola, para que se tenha
uma melhor familiarização com o contexto da pesquisa.

Imagens do bairro Fabril10

10

Com o surgimento da Companhia Fabril de Papel (que teve sua construção iniciada em 1914 e
interrompida pela Primeira Guerra Mundial, continuando em 1918 até a inauguração em 1924, e só em
1932 se tornou Cia. Santista de Papel), foi também instalada uma vila operária, com escola, igreja,
mercearia, padaria, clube, cinema, além de quase 200 casas (registros de 1941). Até o início da década de
1960, cerca de 75% dos trabalhadores daquela fábrica residiam na vila, com suas famílias.
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Além do Bairro Fabril, lugar onde se localiza a escola pesquisada, mais quatro
bairros têm a sua população atendida pela escola, são eles os bairros Grotão, Cota 95,
Cota 100 e Água Fria.
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Imagens do bairro Grotão11

Imagens dos bairros cotas 95 e 10012

11

Depressão entre os morros das cotas 95 e 100, considerado um sub-bairro do bairro Fabril.

12

Áreas das encostas da Serra do Mar, definidas pela altura em relação ao nível do mar (cota).
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Imagens do bairro Água Fria13

4.1.4. Aspectos físicos do prédio

O prédio é composto por 23 salas de aula, 1 sala de informática, 1 biblioteca, 1
refeitório, 2 pátios, 2 banheiros de alunos, 1 banheiro de funcionários, 2 banheiros de
13

Região de várzea, sujeita a inundações, e próxima ao manancial aqüífero representado pelo Rio
Cubatão.
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professores, 1 secretaria, 1 sala dos professores e 1 casa do zelador. Dispõe de uma série
de anexos que foram construídos concomitantemente ao aumento da demanda
populacional, bem semelhante à forma de expansão do bairro onde se situa a escola.
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4.2. Demais aspectos metodológicos

 Entrevistas – trabalhou-se com entrevistas semiestruturadas e abertas, recurso
que permite uma maior flexibilidade ao pesquisador em relação às impressões
das/os entrevistadas/os no que tange ao objeto em pauta. As/os entrevistadas/os
foram as/os alunas/os de uma turma de 9º ano e uma turma do 2º ano do ensino
médio, juntamente com os docentes que atuavam especificamente nessas turmas.
Em função de se estar lidando com uma pesquisa educacional, a elaboração das
entrevistas foi pensada segundo o que indicam os referenciais utilizados
(DEMO, 1991; GIL, 1991, 1999; GATTI, 2002; THIOLLENT, 2005);
 Quanto aos questionários – lançou-se mão desse recurso metodológico
somente com as/os docentes. Utilizaram-se questionários mistos, compostos por
perguntas fechadas e abertas.
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5. DISCUSSÃO

A complexidade das relações de poder que se vem observando na escola básica
ao longo de, pelo menos, 27 anos do pleno exercício de docência, indiscutivelmente, foi
de importância fulcral para o investimento na presente investigação.
Aliada a essa observação dois fatores têm de ser ressaltados.
O primeiro diz respeito às possibilidades de transformação didático-pedagógicas
esquadrinhadas a partir do curso de especialização em Mídias na Educação. O contato
mais aprofundado com as tecnologias da informação e, por conseguinte, com todas as
opções de utilização das mesmas como importantes meios para o alcance de uma
educação de qualidade, decerto potencializou o desejo de busca por um entendimento
maior sobre as relações entre o currículo escolar e cibercultura discente. Percebe-se a
questão curricular na escola como de difícil compreensão e transitando por um campo
de tensão constante entre três prerrogativas funcionando em caráter de imanência: o que
se legitima como ensinamento; o que se ensina; e o que é apreendido.
Nesse sentido recorre-se a Hall (2006) – como analogia no auxílio à
compreensão do currículo escolar aqui adotado, especificamente quando o autor se
refere à cultura popular, proferindo que o currículo “é a arena do consentimento e da
resistência” (246). E é no trânsito entre o consentimento e a resistência que cibercultura
discente figura como resistência simbólica, apropriando-se de espaços desautorizados,
onde constrói seus territórios fluídicos. Esse movimento de resistência discente, no caso
específico da presente pesquisa, traz a aliança ao elemento tecnológico para poder
tornar possível a sua existência.
Tal circunstância acentua as dificuldades a serem enfrentadas no currículo
escolar, tanto por qualquer tecnologia encontrar barreiras ao adentrar a escola, quanto
pelo fato das TICs serem entendidas como desafios complementares, em função de sua
natureza desestabilizadora do ritmo do fazer historicamente engendrado e mantido na
vida escolar (KUIN, 2009, p. 4).

Ressalta-se que a partir desses conhecimentos,

tecnológico, passou a ser palpável a aplicação de novos recursos enriquecedores da
práxis pedagógica.
O segundo refere-se à curiosidade em descobrir como as relações de poder se
desenrolam, em meio a toda trama relativa às relações humanas vivenciadas no
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cotidiano escolar. Ou seja, entrada e saída de discentes no espaço escolar; encontros e
desencontros de docentes nesse mesmo espaço; encontros discentes e docentes nos
espaços não-formais da escola – fora da sala de aula –; atuação das equipes
administrativas e pedagógicas; intervenções dos pais e/ou responsáveis; influência dos
sistemas de ensino no estabelecimento de acessos e restrições dentro da escola;
influência do contexto sócio-econômico, político e cultural.
Tais motivações, que não foram poucas e nem de baixa relevância, estimularam
a presente investigação e aliadas a outros tantos fatores, acabaram por dar o tom do
trabalho proposto.
Em seguida, algumas considerações importantes a respeito da investigação,
todas examinadas durante o período da pesquisa de campo, serão relatadas como
confirmações de algumas desconfianças em nível de resistência, despertadas ao se dar
um pouco mais de atenção ao comportamento discente em relação às Tecnologias da
informação e Comunicação – TICs.

5.1. Interstícios de instabilidade da práxi pedagógica

O período de observação empírica de pelo menos cinco anos, havia levantado
suspeitas sobre a eficiência da atuação da escola em relação às alunas e alunos, no
tocante à imposição de determinadas regras para a manutenção da “ordem”, aqui
entendida como sinonímia de status quo.
Na procura pelo entendimento das relações de poder entre alunas/os e a escola,
querendo-se identificar a contrapartida discente aos mecanismos de regulação, deparouse com situações semelhantes à apontada por Costa (2008) quando diz das “outras
formas de habitar o território escolar na contemporaneidade” (p. 269), por conta de
“crianças e jovens que, mesmo inscritos no espaço escolar, têm uma relação modificada
com os controles reguladores socialmente induzidos, mostrando-se cada vez mais
inacessíveis e indiferentes à vigilância, às sanções e ao controle (Ibidem)”.
Constatou-se uma ameaça ao poder em exercício nas relações escolares
(vigilância, disciplina e regulação/controle) sob as/os discentes, pelas/os demais atrizes
e atores diretamente ligadas/os a eles – não somente as/os docentes, mas também
direção, orientação educacional e coordenação pedagógica – no universo específico da

44

pesquisa. Classificaram-se tais eventos como interstícios de instabilidade da práxi
pedagógica, entendendo os espaços de conexão à rede mundial de computadores, como
o local e o tempo aonde esses eventos se engendram, transitam pelas relações de poder e
se legitimam, instituindo uma contraordem, na qual o paralelo sobrepõe-se ao oficial,
por conta de um, diga-se, inoficioso validado.
Citam-se as falas de duas alunas do 9º ano, ao comentarem que docentes “não
aceitam a utilização das Redes Sociais”, contudo elas/eles não deixam de tirar as
dúvidas constantemente via Redes Sociais e lá o aprendizado é mais consistente: Eles
não aceitam que a gente utilize as informações das Redes Sociais ou dos sites... Sempre
acham que não são nossa... mas, eu me comunico com ela pra perguntar sobre os
trabalhos que estamos fazendo... Sempre a gente se comunica pra perguntar essas
coisas; eles só dizem que a gente tem que pensar, pensar e que as Redes Sociais não
são pra pensar; Perguntou-se – e quando vocês estão nas Redes Sociais, um ajudando
ao outro, vocês não estão pensando? É óbvio... a gente fica com aquilo na cabeça, a
gente aprende mesmo.
Ou seja, mesmo sem qualquer anuência por parte das/dos docentes, alunas e
alunos continuam a acessar as Redes Sociais, lançando mão do livre trânsito por esses
espaços, para exercer total e pleno direito de arbitrar sobre as questões curriculares do
seu universo pedagógico. Quando dizem que nas Redes Sociais “a gente aprende
mesmo”, percebe-se uma crítica às instituições de ensino, pois nas mesmas, partindo da
premissa estabelecida por essa fala, talvez elas e eles – discentes – não aprendam
mesmo.
A percepção dos interstícios foi de importância fulcral para o entendimento da
dinâmica de funcionamento da resistência discente, inferindo-se que a partir destes
espaços é que os acordos tácitos entre discentes e escola são estabelecidos. Porém, não
se deve esquecer que as formas de controle exercidas pela escola são formas de governo
e, como tal, por mais paradoxal que seja se deve estar atento, percebendo o ato de
governar-se como o “aprender a fazer uso da liberdade, de uma liberdade que nem é
pura nem está livre de contaminação, mas que surge das aprendizagens sociais, das
regulações e dos espaços intersticiais criados por elas” (DUSSEL; CARUSO, 2003, p.
44, grifo nosso).
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Pensando nas TICs , especificamente nas Redes Sociais de relacionamento,
como subsídios das cibercultura discente, destaca-se que as mesmas provêm a vantagem
de um estar presente corporalmente como uma representação falaciosa do sujeito dentro
daquele espaço (escolar) não considerado como seu. Talvez essa seja a alternativa
contemporânea das/os jovens da escola pesquisada e de uma parcela considerável das
escolas públicas brasileiras, para burlar as sanções e o controle tomados como algumas
das funções primordiais da escola.
O mergulho em espaços virtuais ocasionalmente propicia a catarse tão almejada
durante os momentos de vivência no cotidiano pedagógico, fazendo parte do repertório
da resistência discente. Sem contar que a liberdade de criação de mundos próprios
dentro desses espaços legitima suas identidades, justamente por sobrar-lhes o domínio
de todos os saberes que a escola, na figura dos docentes, em sua grande maioria
conforme o descoberto na presente pesquisa, não domina. Nesse caso, recorre-se a fala
de uma das alunas, quando ao responder sobre o interesse de alguma/algum docente em
utilizar as Redes Sociais dentro das aulas, faz as seguintes colocações: utilização da
rede social não... Eles falam dos sites pra fazer trabalho, mas a rede social, não. Eles
nem ligam pra isso... É porque eles não estão muito na nossa idade, eles estão, idosos
assim... E acham que isso não é importante...
Procurou-se buscar a versão docente a respeito das Redes Sociais, obtendo-se as
seguintes respostas às perguntas relacionadas ao conhecimento e utilização das Redes
Sociais: das/dos docentes entrevistadas/os, 90% temem que as Redes Sociais na escola
desvirtuem a atenção das alunas e alunos; dos que conhecem, 100% reconhece que
alunas e alunos dominam as Redes Sociais e dos 20% dos que não conhecem as Redes
Sociais, suspeitam de que alunas e alunos dominem, pois, segundo as palavras de um
deles “é coisa de adolescente que tem tempo para isso” A partir desses depoimentos,
chegou-se a conclusão de que a maioria das/os docentes não têm conhecimento técnico
suficiente para utilizarem as Redes Sociais como possibilidade de aprendizagem no
ensino regular e, por esse motivo, procuram atribuir às mesmas um caráter desagregador
no sentido da contenção disciplinar e da capacidade de manutenção do foco nos
conteúdos escolares propostos pelo currículo. Pautadas/os em uma perspectiva
tradicional de ensino, as/os docentes têm uma grande dificuldade de percepção dos
recursos das TICs como potencializadores das práticas pedagógicas. A não ser por uma
semiutilização de caráter estritamente instrumental, como acesso à rede mundial de
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computadores somente para pesquisas direcionadas, jogos “didáticos” fornecidos pelos
“pacotes” de sistemas de ensino milagrosos, implantados pelas respectivas políticas
educacionais dos municípios aos quais estão subordinadas/os por seus vínculos
empregatícios, elas e eles têm dificuldade em conceber a si mesmos a oportunidade de
utilizarem os conhecimentos discentes para se apropriarem dos saberes informais
pululantes nos espaços juvenis extraescolares.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No ensejo de uma conclusão, por mais provisória que seja, há de se levar em
conta que a utilização das Redes Sociais pelas/os jovens tem sido por demais
significativas, não devendo, portanto, ficar alijada das ações e intenções relacionadas à
melhoria da qualidade da educação em nosso país. Isso posto, analisa-se sua
implantação no currículo escolar como ponto pacífico a uma educação que se queira
com qualidade e em consonância com a legitimação das culturas discentes.
Por conta desse pressuposto, procurou-se entender as conexões entre as Redes
Sociais e o Projeto Político Pedagógico, pensando nesse como um documento no qual
as representações não-oficiais e/ou transversais14 compositoras do currículo extraescolar possam ter um espaço de legitimação às suas “culturas negadas e silenciadas”
(SANTOMÉ, 2008, p.158) ao longo do processo de escolarização.
Infelizmente não foram identificadas conexões entre os escritos do projeto
político pedagógico da escola investigada e o aproveitamento com qualidade das TICs.
O máximo percebido foi uma parca referência às salas de computação15, sugerindo que
as mesmas fossem organizadas para uma utilização em horários de intervalo das turmas.
No entanto, após conversas não oficiais com alunas, alunos, funcionários da limpeza,
inspetores e professores, descobriu-se que a sala de informática era utilizada para as
reuniões dos Horários de Trabalho Pedagógicos, por alguns docentes, alguns alunos préselecionados e coordenação.

14

Chama-se a atenção para uma possível armadilha vinculada à transversalidade. Percebe-se desde o
advento dos temas transversais – Parâmetros Curriculares Nacionais – que importantíssimos saberes
populares e manifestações culturais não legitimadas, tem ficado no caminho de uma inserção definitiva no
currículo escolar, justamente por estarem relegados à categoria de Temas Transversais. Nesse caso – que
presume-se, seja a maioria – tais saberes e manifestações perdem força política ficando restritas ao que
Lins Rodrigues classifica de Fetiches de Restrições Excêntrico Comemorativas (Cf. LINS RODRIGUES,
2010, p. 145 ).
15

Termo utilizado pela comunidade escolar sempre que se fazia referência à sala de informática.
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Esse fato, dentre outros, mostrou-se como uma grande barreira no emprego dos
recursos das TICs, especificamente das Redes Sociais na escola, deixando de
disponibilizar importantes ferramentas pedagógicas a toda comunidade escolar.
A partir de tal constatação, percebeu-se o que Basso aponta como uma
“utilização funcional das tecnologias e dos dispositivos, sem que isso represente
diferenciações às atuais estruturas educativas” (2009). Segundo a autora a consequência
desse tipo de utilização funcional na educação é somente uma expansão burocráticodisciplinar à capacidade digital dos dispositivos, ou seja, uma “pura tecnologização da
prática educativa” (Ibidem). Basso (2009) reforça a possibilidade do encontro de novos
percursos discursivos e práticas pedagógicas, estendendo-se para além da configuração
funcional desses dispositivos numa integração educação/tecnologia, todavia, a questão
curricular permeia essas interações, já que o produto da educação institucionalizada tem
no currículo escolar o seu artefato delimitador do enquadramento discente nos grupos
identitários e de influência direta ou indireta na construção das subjetividades dessas(es)
atrizes e atores.
No percurso investigativo de entendimento da dinâmica permeante às ações
pedagógicas da escola pesquisada, buscou-se o entendimento das relações de poder que
emaranhadas nas tensões entre os jovens discentes, docentes e regulamentos escolares,
sob a ótica do conceito foucaultiano de “governamentalidade” (VEIGA-NETO; LOPES,
2007, p. 954), no que diz respeito às proibições da utilização das Redes Sociais no
espaço escolar.
Partindo dos baixos índices de aproveitamento escolar apontados pelas
avaliações de larga escala (SARESP16, Prova Brasil17, ENEM18), mesmo levando em

16

Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo. Tem por objetivo desenvolver
um sistema de avaliação de desempenho dos alunos do Ensino Fundamental e Médio. Abrange,
obrigatoriamente, todas as escolas da rede estadual e todos os alunos do ensino regular matriculados na
2ª, 4ª, 6ª e 8ª séries do EF e na 3ª série do EM, além dos alunos das escolas municipais e particulares que
aderirem à avaliação. Compreende as disciplinas de: Língua Portuguesa e Matemática, e a área de
Ciências
Humanas
(História
e
Geografia).
Disponível
em:
http://faq.edunet.sp.gov.br/faq.asp?pesq=1&intCodassun=1580&intClass=75&intAgrup=75. Acesso em:
13/06/2011.
17

Prova Brasil é um exame complementar que compõe o Sistema de Avaliação da Educação Básica.
Abrange estudantes das redes públicas e privadas do país, localizados em área rural e urbana,
matriculados na 4ª e 8ª séries (ou 5º e 9º anos) do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino
médio. São aplicadas provas de Língua Portuguesa e Matemática. A avaliação é feita por amostragem.
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consideração todos os perigos da homogeneização que as mesmas suscitam, julga-se
que o diálogo entre as Redes Sociais e o currículo escolar seria de suma importância, no
tocante a um encaminhamento da reversão desse quadro desfavorável de
aproveitamento escolar.
Concordando-se com entendimento de que, por estarem presentes de maneira
incisiva na cultura juvenil, as Redes Sociais sejam um elo entre a proposta de
escolarização pleiteada pela sociedade e os modos de ser e estar na vida social adotados
pelos jovens contemporâneos. Nessa direção se concebem as relações entre o currículo
escolar e a utilização das Redes Sociais pelas/os discentes da educação básica como de
fulcral importância no contexto de escolarização contemporânea, não podendo,
portanto, esses dois importantes componentes estarem dicotomizados. Ademais as
Redes Sociais têm um caráter de cooperação mútua pouco visto no ambiente escolar.
Por serem espaços frequentados espontaneamente pelos usuários e destituído de
hierarquizações, as/os transeuntes presentes estabelecem pactos não proclamados de
ajuda recíproca e confiança em encontrar tal ajuda. Pode-se citar uma fala de um dos
alunos do ensino médio, quando é interrogado a respeito da possibilidade de alguma
coisa dentro das Redes Sociais que pudesse melhorar o seu aprendizado. Ele diz o
seguinte: nós poderíamos pedir ajuda, questionado sobre quem seria essa pessoa
responde, a uma pessoa que saiba aquele problema ali... e essa pessoa vai estar aonde?
Do outro lado da rede... Em qualquer lugar.
Não obstante às especulações de senso comum feitas a respeito dessa relação
entre as Redes Sociais e o currículo escolar, admitiu-se a emergência de um estudo
aprofundado, porém, sob a ótica das tensões cotidianas acontecidas no cotidiano
pedagógico. Para tanto, a interpretação do currículo escolar sob o exame dos estudos
culturais e multiculturalismo crítico trouxe a fundamentação necessária, direcionando os
escritos e respectivas conclusões por ora expostas.

Nesses estratos, os resultados são apresentados para cada unidade da Federação e para o Brasil como um
todo. Disponível em: http://provabrasil.inep.g ov.br/. Acesso em: 13/06/2011.
18

É um exame individual realizado em todo o Brasil com o objetivo de avaliar os conhecimentos dos
alunos que estão concluindo, ou que já concluíram o ensino médio. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=310&id=13318&option=com_content&view=article. Acesso
em: 13/06/2011.
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Admitindo-se a existência de um questionamento ao tratamento privilegiado
dispensado aos elementos da cultura dominante no currículo escolar (NEIRA, 2011, p.
39), pode-se pensar na educação multicultural como excelente contraponto,
promovendo meios para abertura de espaços no currículo escolar, nos quais os
conhecimentos advindos das culturas ditas subordinadas sejam legitimados (Ibidem).
Nesse sentido o entendimento de Cibercultura Discente trazido pela presente pesquisa,
encaixa-se dentro do quadro das culturas subordinadas e tal posição, além de confirmála como cabível em um currículo multiculturalmente orientado, pensando num espaço
onde a mesma seja legitimada, também a situa como forte alternativa de aproximação
das/os discentes a escola.
No tangente à discussão dos conhecimentos legitimados pelo currículo,
instituídos como verdades inquestionáveis, também se pode pensar na Cibercultura
Discente em perfeita sintonia com os pressupostos dos Estudos Culturais, já que ela é
concebida como insurgente e, por suscitar a desnaturalização da proposta curricular
tradicional vigente na escola investigada, teve a propriedade de impelir à elucidação e
profunda análise do que era ensinado, a fim de se descobrir, segundo apontam
Kincheloe e Steinberg (1999, passim) o escondido no óbvio.
O embate entre as práticas pedagógicas escolares e a Cibercultura Discente passa
pela reflexão sobre o papel exercido por uma escola comprometida com a criação de
espaços democráticos nos quais o objetivo principal estaria associado ao de Costa,
quando diz que esse seria:

[...] mostrar que nossa vontade de saber e de poder não conseguiu,
ainda, engendrar um repertório discursivo e um conjunto de práticas e
estratégias pedagógicas capazes de capturar certos tipos de sujeitos...
que habitam fronteiras, que perambulam em um entra-e-sai pelas
cartografias consagradas, que pairam sobre nossas noções mais caras
de direito, justiça, felicidade, rachando a ética do bem e do mal, do
certo e do errado. Parece que há uma gurizada na escola procurando
fazer da vida uma obra de arte (2008, p. 270).

As/os jovens discentes desse universo particular de pesquisa não se distanciam
de um contexto bem comum numa considerável parcela das escolas do estado de São
Paulo. Por vezes são alvos das queixas das/dos docentes que interrogam seus
comportamentos e clamam por uma retomada da famosa “disciplina” em dissonância
com o conceito de democracia por elas e eles tão reivindicados no século passado.
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A questão da transgressão atrelada ao conceito de juventude circulante no meio
escolar precisa ser questionada. Talvez uma profunda reflexão sobre o papel da escola
na vida dessa parcela da população tenha de ser posta em prática, ou mesmo uma
profunda reformulação da atribuição de relevância ao pretendido como conhecimento a
ser ensinado e aprendido precise viger.
Não obstante a todas essas reflexões, a investigação desenvolvida chamou a
atenção para as estratégias de resistência desenvolvidas ao longo da passagem dessas e
desses jovens pela escola. Uma sucessão de artimanhas discentes promovendo caminhos
diversos aos propostos pela instituição se mostraram presentes em todos os campos do
cotidiano escolar. E enxergá-los foi, em primeira instância, uma questão de
reconhecimento dos seus saberes, com toda propriedade cabível aos mesmos.
Pode-se dizer que muitas das vezes quando se aparentava certa apatia em relação
aos mecanismos de regulação, de maneira não perceptível aos olhos menos atentos, a
inventividade se fazia presente. Na verdade, tacitamente, por estratégia, as/os discentes
deslocavam seus avatares para dentro dos espaços blindados às sanções do regimento
escolar, ativando via TICs seus Ciberespaços.
Fazendo menção às reflexões docentes também aqui analisadas, percebeu-se –
além da precariedade em se tratando da apropriação das TICs como caminho às Redes
Sociais – uma verdadeira paúra em enxergar esses recursos como aliados. Pelas
conversas relatadas apresentadas e as não apresentadas nesses escritos, anui-se que o
domínio pleno das tecnologias pelos discentes se tornou, até certo ponto, uma ameaça
ao exercício da docência.
Um dos maiores argumentos ouvidos como justificativa para a não liberação da
utilização das Redes Sociais na escola – em maior incidência no meio docente, mas,
também no meio discente, como se pode constatar nas entrevistas realizadas –,
vinculava-se a um possível mau uso das mesmas por parte do alunado. Mas o que seria
um mau ou bom uso das mesmas? À luz de qual referencial se estaria justificando tal
propositura?
Marinho, Tárcia, Enoque e Vilela (2009), propõem que “a escola precisa
assumir, para si, responsabilidade de ser o espaço para a inserção digital voltada para
uma formação maior do cidadão, sua porta de entrada para a cibercultura”, pois em
pesquisa, atestam a inclusão digital de jovens – geralmente classificados como não
incluídos digitalmente por serem oriundos de periferias das grandes cidades – que
encontram nas Lans Houses o que nesses escritos se classifica como hangares de suas
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ciberculturas; no sentido de serem os seus pontos de partidas e chegadas, portos e
aeroportos de suas viagens a lugares onde se constroem e reconstroem a si mesmos, por
meio das diversas autorias individuais e coletivas que lhes são permitidas ao adentrarem
na dimensão ciber. Os autores chamam a atenção para a falta de um personagem de
extrema importância nesses espaços onde exercem suas autorias, seja este a/o docente.
Daí a importância da escola assumir a obrigação da inserção digital em seu espaço.
Porém, para importante tarefa, muito mais do que a simples assunção da
“responsabilidade de ser o espaço para a inserção digital” (MARINHO; TÁRCIA;
ENOQUE; VILELA, 2009), entende-se que antes da escola, os espaços de formação
docente, chamando a atenção especial para as Universidades como principal, deveriam
materializar essa ideia de maneira precípua em seus cursos de graduação e pósgraduação das diversas licenciaturas. Ou seja, incorporar em suas políticas de formação
o estudo aprofundado das TICs e todos os recursos pedagógicos suscitados pelas
mesmas – ressaltando, dentre eles, a Web 2.0 e a partir dessa as Redes Sociais – em
seus currículos.
Por toda essa motivação, entende-se a argumentação de um suposto “mau uso
das Tecnologias da Informação e Comunicação” – citado nos depoimentos
anteriormente mencionados – como inconsistente e sem condições de justificar a
permanência de sua não liberação no espaço escolar.
Finalizando, sinaliza-se para necessidade de flexibilização do currículo escolar,
no tocante a incorporação da Cibercultura discente. Nessa direção, confirmou-se a
potencialidade das Redes Sociais, podendo ser utilizadas como recurso-elo,
engendrando uma nova dinâmica na relação entre comunidade discente, docentes e
demais membros da comunidade escolar. A admissão dessa possibilidade pode
desvincular a escola do que Cortesão e Stoer (1999) classificam como “Daltonismo
Cultural”, traduzido por Moreira (2002, p. 25) como à falta de sensibilidade à
heterogeneidade, ao arco-íris de culturas que a escola tem nas mãos quando trabalha
com seus alunos, enxergando-os como idênticos com necessidades e saberes
semelhantes, ou seja, descartando a riqueza das diferenças e as novas possibilidades por
elas criadas.
Consente-se o reconhecimento das diferenças e dos diferentes saberes não
legitimados no currículo escolar como um caminho para o que Connell (1993) classifica
como “Justiça Curricular”. Nessa perspectiva o currículo escolar é construído sob a
égide de três princípios: 1 – respeito aos interesses dos menos favorecidos; 2 –
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participação e escolarização comum; 3 – produção histórica da igualdade. Discorrendo a
respeito do conceito de Justiça Curricular de Connell, Moreira e Candau acrescentam
que:

O critério da justiça curricular é o grau em que uma estratégia pedagógica
produz menos desigualdade no conjunto de relações sociais ao qual o sistema
educacional está ligado. Considerando as especificidades e a complexidade
do panorama social e cultural deste início de século, sugerimos que a
concepção de justiça curricular se amplie e se compreenda como a proporção
em que as práticas pedagógicas incitam o questionamento às relações de
poder que, no âmbito da sociedade, contribuem para criar e preservar
diferenças e desigualdades. Quer-se favorecer, como consequência, a
redução, na escola e no contexto social democrático, de atos de opressão,
preconceito e discriminação (2003, p. 157).

Decerto não se tem a pretensão de atribuir a tal proposta o posto de verdade
absoluta ou de receita para a solução do fracasso escolar. Ao contrário, percebe-se a
existência de uma polissemia em torno dessa questão suscitando tantas alternativas
quanto o número de experiências. Entretanto, suspeita-se que ao trazer a Cibercultura
discente para o currículo escolar os laços de afetividade entre as/os jovens e a escola
podem se estreitar. E, tal estreitamento, já seria uma condição – mesmo insuficiente –
para a iniciação da escola nessa contemporaneidade anunciada de forma tão dissonante
ao conjunto de normas, regras, conhecimentos, jeitos e trejeitos escolares
institucionalizados. Entende-se essa forma tradicional de existir da escola acaba por
afastá-la de seus principais componentes, sejam esses os jovens: atrizes e atores em
seculares protagonistas da personagem discente.
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ANEXOS

ENTREVISTA 2º ANO A – Ensino Médio
Optou-se pelas as iniciais de cada nome, a fim de preservar a identidade de cada
entrevistada/o.
As perguntas grifadas em azul foram pré-elaboradas, as grifadas em verde foram
formuladas em decorrência das respostas dadas pelas alunas e alunos.
As iniciais representam os nomes de cada discente. As acompanhadas de “f”,
representando as alunas e as demais os alunos.
M. 17; H. 16; D.f 18; N. 15; Db.f 15; J. 18; L.R.f 16;
Vocês sabem o que são as Redes Sociais de relacionamento?
Db – como assim?
As Redes Sociais de relacionamento!
Todas/os – bate papo, MSN, Orkut, Facebook
Vocês utilizam essas Redes Sociais?
Todas/os – sim
Pra que?
M – pra se comunicar com outras pessoas, fazer amigos, conhecer pessoas novas...
H – pra bater papo com os amigos
D f– se manter informado também, as vezes de alguma coisa que está acontecendo e a
gente não sabe. Através da internet...
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Qual é o instrumento dessa rede social que você mais utiliza para se manter informada?
H – Google
M – Twitter, Orkut
Vocês acham que essas Redes Sociais de relacionamento deveriam ser utilizadas aqui na
escola?
Todas/os – não, só a internet com um site onde cada um tivesse sua senha, entrasse e
deixasse algum tipo de trabalho.
Por que vocês acham que essas Redes Sociais não são utilizadas aqui nessa escola?
M – falta de grana...
Mas precisa de grana para utilizar as Redes Sociais?
H – eu acho que é falta de vontade mesmo.
Vontade de quem?
H da escola; Db do governo; L R f nem todos os alunos fazem por merecer para entrar
na sala de computação.
E como é fazer por merecer para entrar na sala de computação?
D – se comportar
M – eu acho que é falta de interesse mesmo do governo. O governo não se interessa
mesmo por essa escola. Não tem interesse em colocar computação. Não tem interesse
nos alunos e tal.....
Mas, vocês acham que uma matéria que fosse muito difícil pra vocês, poderia ficar
diferente se fosse utilizada dentro das Redes Socias?
Db – com certeza....
Por exemplo, que matéria?
H – matemática; D f – química
Como essas matérias poderiam melhorar sendo utilizadas dentro de uma rede social?
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H – na internet a gente busca exemplos das contas parecidas e a gente vai olhando e
conseguindo aprender com aquela que tá ali já montada, entendeu..
E isso dentro da rede social?
H – já é mais complicado, né...
Por quê?
- sem resposta....
Vamos pensar no Twitter, Facebook ou Orkut, como é que poderia acontecer alguma
coisa nessas Redes Sociais que pudesse melhorar o aprendizado de vocês?
Db – nós poderíamos pedir ajuda
Mas, a quem vocês pediriam?
M – a uma pessoa que saiba aquele problema ali.
E essa pessoa vai estar aonde?
H – do outro lado da rede; M – em qualquer lugar.
E vocês já tentaram conversar com os professores de vocês a respeito dessa
possibilidade?
Todas/os – não
Db – você tem que dar a ideia pra gente, né...
Por quê?
D – por que a gente não vai chegar e dizer que quer fazer uma coisa porque sempre
não pode
M – tem professor aí que é meio cavalo, já sai dando coice. Aí não dá certo, né...
Vocês acham que isso seria uma boa ideia?
Todas/os – seria
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ENTREVISTA 9º ANO “D” – Ensino Fundamental
Optou-se pelas as iniciais de cada nome, a fim de preservar a identidade de cada
entrevistada/o.
As perguntas grifadas em azul foram pré-elaboradas, as grifadas em verde foram
formuladas em decorrência das respostas dadas pelas alunas e alunos.
As iniciais representam os nomes de cada discente. As acompanhadas de “f”,
representando as alunas e as demais os alunos.

Ma 13 anos - f; Mik 13 anos ; Let 14 anos – f; Vit 14; Rai 14 – f
Vocês sabem o que são as Redes Sociais de relacionamento?
T – Sim
Pedem dar um exemplo?
T – twitter, Orkut, MSN, Facebook ....
Vocês utilizam, sempre?
T – todo dia, toda hora. Se pudéssemos utilizaríamos 24 horas por dia.
Para que serve uma rede social de relacionamento?
Ma – para você se comunicar com quem está longe
Vit – para fazer novas amizades
Let – visitar as pessoas que você não vê há muito tempo também
Mik – expressar os sentimentos – no twitter
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As Redes Sociais de relacionamento poderiam ser utilizadas na escola? O que vocês
acham?
Mik – lógico que sim....
Let – a gente aprende muito mais nessas redes do que na escola
Como, de que maneira isso poderia acontecer?
Vit – a gente poderia tirar uma hora por dia para entrar na rede. E não ficar só na
lição, lição, lição....
Mas, vocês acham que essas Redes Sociais de relacionamento poderiam ajudar a ensinar
as matérias que vocês aprendem na sala de aula?
T – talvez, mas as Redes Sociais são mais entretenimento....
Mas as aulas não poderiam virar um entretenimento?
Vit – poderia se o professor explicar, de uma maneira que a gente goste de ouvir, ao
mesmo tempo ensinando.
Já que vocês falaram aqui que usam as Redes Sociais de relacionamento pra conversar
sobre vários assuntos, conhecer coisas que estão acontecendo, colocar coisa com e sem
intenção, enfim, isso não poderia estar dentro das matérias de maior ou de menor
dificuldade?
Ma – poderia e a gente até usa essas coisas
Vit – por exemplo: eu me comunico com ela pra perguntar sobre os trabalhos que
estamos fazendo
Mik – sempre a gente se comunica pra perguntar essas coisas.
Vocês sabem que existem os sites, vocês sabem que existem as Redes Sociais de
relacionamento. Vocês utilizam os dois. Por que então que a escola não está utilizando
isso? Essa escola está utilizando isso?
Todas/os – não
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Então o que se passa na cabeça de vocês quando pensam sobre o porquê da escola não
utilizar as Redes Sociais. Vocês têm alguma ideia?
Ma – ah! Por que a sala de informática está parada. Por exemplo, quando o
computador pega, eles não põem o sinal para internet
Mik – os professores acham que sempre a gente vai abusar. Que a gente nunca vai
fazer o que eles estão pedindo e vai ficar navegando....
Let – eles têm medo que a gente use tudo só pra se divertir e não queira mais saber da
lição
Então vocês acham que as Redes Sociais de relacionamento na escola não vão dar
certo?
Mik – poderia
Vit – mas, teria de ter regras para ver que horas poderia usar.
Mas, vocês têm algum professor que demonstra a vontade de utilizar esse instrumento
nas aulas?
Todas/os – da rede social não
Todas/os– eles falam dos sites pra fazer trabalho, mas a rede social, não. Eles nem
ligam pra isso....
Agora vocês acham que eles não ligam por quê? Por que eles não gostam? Por que eles
não conhecem?
Mik – é porque eles não estão muito na nossa idade
Vit – eles estão, idosos assim... e acham que isso não é importante
E se vocês falassem pra eles dessa força, dessa importância das Redes Sociais, para
utilizá-las nas lições: vocês acham que poderia dar certo?
Todas/os – ah! Depende. Eles não aceitam que a gente utilize as informações das Redes
Sociais ou dos sites. Eles sempre acham que não são nossas.
Vit – eles só dizem que a gente tem que pensar, pensar.....
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Mik – e que as Redes Sociais não são pra pensar
Mas, quando vocês estão nas Redes Sociais, um ajudando ao outro, vocês não estão
pensando?
Mik – é óbvio
Ma – a gente fica com aquilo na cabeça, a gente aprende mesmo.
Mas, vocês acham que aprendem mais nas Redes Sociais ou na sala de aula?
Mik – na sala de aula muito mais, apesar de que, na rede social a gente tira muitas
dúvidas, muitas dúvidas mesmo
Ma – a gente não tem certeza de uma coisa que aprendeu na aula, daí a gente vai lá na
rede e encontra tudo, tudo mesmo.
Let – a gente pergunta aos amigos, pergunta também a professores, igual no Yahoo...
Então.... Quando vocês perguntam a professores e também aos amigos de vocês, as
coisa que vocês não aprenderam na sala de aula, vocês aprenderam mais na rede social
ou na sala de aula?
T – na rede social
Vit – mas, lá a gente pode trocar ideia e ler quantas vezes quiser. Não é que nem lá na
sala que a gente tem de ler uma vez só e entender.
Ma – os professores também não vão ter paciência de explicar tantas vezes por dia. Lá
não. Toda hora tem alguém pra te ajudar e você pode perguntar quantas vezes quiser
Então espera aí: eu que estou ficando louco ou é vocês? Por que vocês me falaram que
se aprende muito mais na sala de aula!!!!
Mik – a gente aprende na escola, mas se quiser tirar as dúvidas mesmo, daquilo que
não aprendeu, a gente vai lá e aprende tudo certinho.
E quando a gente aprende, aprende mesmo a gente fica com dúvida?
Todas/os – rs, não
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Vit – por exemplo, matemática. A gente aprende a montar a conta, mas fica em dúvida
na hora de usar o sinal. A gente vai lá e tira as dúvidas todas.
Pra finalizar, vocês acham que por uma rede social vocês podem conseguir melhorar
uma coisa que não está legal numa escola?
Todas/os – Sim
Como vocês fariam isso?
Let – por exemplo: um aluno que tenha muitas dúvidas ou que não queira aprender. Lá
na rede social ele vai se interessar mais. Por que aqui na escola ele só vai ficar
escrevendo, escrevendo... e lá não. Ele vai estar se distraindo. Sendo ajudado por
outras pessoas ele vai ter mais interesse.....
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PROFESSORES

Selecionamos vinte professoras e professores que atuavam com o grupo discente
pesquisado. Os mesmos davam conta do conjunto de disciplinas cursadas pelos
discentes, sendo elas Língua Portuguesa, Matemática, Física, Química, Ciências,
Biologia, Inglês, Educação Física, Artes, História e Geografia.
Com esse grupo optou-se por realizar a aplicação do seguinte questionário misto:
1. Você conhece as Redes Sociais de relacionamento? ( ) sim ( ) não
2. Alguma vez já fez uso das mesmas?

( ) sim ( ) não

3. Se não conheceu tem interesse em conhecê-las?

( ) sim ( ) não

4. Já pensou em trabalhar com elas em suas aulas?

( ) sim ( ) não

5. Vocês acham que suas alunas e alunos dominam as Redes Sociais?
6. O que vocês acham das Redes Sociais na escola?
7. Elas podem ajudar no ensino e na aprendizagem?

Pergunta 1 – 70% conhecia
Pergunta 2 – 60% fez uso.
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Pergunta 3 – 100% dos que não conheciam não faziam questão de conhecê-las por
motivos que iam desde “não ter tempo para essas coisas”, até por “não verem nada de
atrativo nas Redes Sociais, preferindo um contato tete a tete”.
Pergunta 4 – apenas um dos vinte professores pensou em trabalhar com as Redes
Sociais em suas aulas, mas, segundo ele mesmo, lhe faltava conhecimento técnico.
Pergunta 5 – dos que conhecem, 100% reconhece que alunas e alunos dominam as
Redes Sociais e dos 20% dos que não conhecem as Redes Sociais, suspeitam de que
alunas e alunos dominem, pois, segundo as palavras de um deles “é coisa de
adolescente que tem tempo para isso”.
Pergunta 6 – 90% temem que as Redes Sociais na escola desvirtuem a atenção das
alunas e alunos. Segundo um deles “já é difícil fazer com que eles prestem atenção às
aulas, ainda mais com essas coisas. Aí é que vai degringolar de vez....”. 10% acham
que se poderia tentar essa experiência, mas com um trabalho de conscientização e o
estabelecimento de muitas regras de utilização elaboradas pela direção e corpo docente.
Pergunta 7 – 90% acham que não e 10% pensa que talvez, mas não saberiam como fazêlo.

