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APRESENTAÇÃO
Esta investigação surge como desdobramento de uma pesquisa de iniciação
científica desenvolvida durante os anos de 2005 e 2007, cujo objetivo era compreender
quais os significados da escola para os jovens estudantes do Ensino Médio da cidade de
São Paulo.1 Naquele trabalho pôde-se perceber que a mídia tinha um papel fundamental
na vida desses jovens e que esse aspecto estaria fora da escola, ou não era discutido por
ela. De certa forma, a mídia estaria presente em todos os outros contextos da vida dos
alunos daquela escola, menos na escola.
A partir desta constatação, ingressei no programa de pós-graduação da
Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo em 2009 para investigar de que
maneiras se dariam as relações entre escola e mídia.2 Porém, com as discussões feitas
tanto com o orientador, como nas disciplinas durante o mestrado, percebi não haver
possibilidade de se pesquisar um tema tão amplo quanto esse, já que a mídia se compõe
de todos os aparatos culturais os quais veiculam imagens, sons e textos, advindos da
indústria cultural, como cinema, televisão, rádio, e, mais recentemente, o computador
(Kellner, 2001). Assim, partiu-se para uma melhor definição da problemática da
pesquisa.
Além das discussões nas disciplinas feitas para cumprir os créditos obrigatórios
para a formação no mestrado, coaduna-se minha experiência como professora de
Educação Básica no município de São Paulo, em escolas públicas. Pude observar que na
escola algo muito presente é a internet, pois ela figura como fonte de conhecimento para
os alunos, de forma que, quando têm de fazer um trabalho escolar, quase sempre
recorrem à internet como fonte de saber. Ou seja, em conversas com meus colegas de
trabalho, ou durante a correção de trabalhos pedidos nas aulas ministradas por mim na
escola (na época era professora orientadora de sala de leitura) constatei nos trabalhos
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Pesquisa com o título “Os significados da escola para os alunos: alguns casos numa escola
pública em São Paulo”, com bolsa da FAFE (Fundação de Apoio à Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo), orientada pelo Professor Doutor Jaime Francisco Parreira Cordeiro.
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Com bolsa da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com
vigência de 10/2010 a 02/2012.
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entregues pelos alunos, sem exceções, ser a internet a fonte de pesquisa, ou melhor, os
textos veiculados por ela.
Ademais, outro fator me chamou a atenção: grande parte desses mesmos alunos
possuíam páginas de relacionamento na internet. Em minha vivência como internauta
(pois também possuo páginas em sites de relacionamento) percebi que, além de a
internet ser, para esses jovens, fonte de saber, é também uma forma de sociabilidade,
pois é outro espaço de interação com os colegas e outras pessoas pertencentes ao seu
círculo social, como seus professores e vizinhos, além de colegas que não são da escola.
Dando um exemplo, depois que passei a dar aulas para jovens (alunos com idade
superior a 10 anos de idade), passei de 130 amigos no Facebook, para quase 700: muitos
alunos me adicionaram como amiga nesse site de relacionamento, num período de
apenas um ano de experiência docente com esse público. Ou seja, os jovens têm uma
vivência muito intensa com a internet, sendo este mais um espaço no qual transitam,
entretanto, a escola parece não se dar conta disso.
Nesse sentido, passei a me preocupar com as formas pelas quais as tecnologias
da informação e comunicação se relacionam com a tarefa educativa. A internet é um
meio no qual existem diversas linguagens, veiculadas de maneiras acessíveis
demandando habilidades cuja aprendizagem são quase intuitivas, pois foram
apreendidas de uma maneira que aparece como natural, dada pelo uso. Assim, ao
perceber que os jovens além de possuírem esses conhecimentos, relacionavam-se muito
intensamente com a internet para dar conta de praticamente todas as dúvidas e saberes
que queriam buscar, passei a refletir sobre em que medida a escola estaria aberta a
aproveitar essa cultura incorporada em seu interior para mobilizar a aprendizagem dos
alunos.
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INTRODUÇÃO
A internet atualmente figura como meio de comunicação importante para se
compreender as relações estabelecidas entre as pessoas e o mundo que as cerca. Ela é
responsável, junto com outros meios comunicacionais (como a televisão, o rádio, o
telefone), por constituir maneiras diferentes de construção de relações entre humanos.
São tecnologias que fazem surgir outras relações com o vivido, fomentando
aprendizagens mediadas entre as interações dos seres humanos e o meio em que vivem.
Por isso mesmo, todas as esferas do social recebem influências da popularização
desses meios, reformulando ou gerando a possibilidade de alterações nas maneiras como
cada instituição exerce sua função.
Pensando-se exclusivamente no processo de ensino, são usadas tecnologias
instrumentais, simbólicas e organizadoras que servem para modelar o desenvolvimento
dos indivíduos e as formas como estes apreendem o mundo. A escola tem algumas
funções:
As funções básicas da educação correspondem à necessidade, por um
lado, de transmitir conhecimentos, habilidades e técnicas
desenvolvidos durante anos e, por outro, para garantir uma certa
continuidade e controle social mediante a transmissão e promoção de
uma série de valores e atitudes considerados socialmente
convenientes, respeitáveis e valiosos. (Sancho, 2001, p. 39)

Ou seja, a escola tem como função transmitir conhecimentos fomentadores da
aprendizagem de técnicas, habilidades e saberes relacionando-se com o mundo na
medida em que promoveria uma continuidade social. Nessa relação com o mundo
implicada pela educação escolar é preciso salientar que as tecnologias da informação e
comunicação poderiam dar acesso a diversas formas de informação, inaugurando uma
maneira diferente de obter conhecimentos.
Assim, entende-se que a internet pode funcionar como um ambiente propiciador
de uma relação com informações que podem servir à escola no intento de educar as
novas gerações, possibilitando ocorrer um uso desse meio mais significativo do ponto
de vista da aprendizagem. Pensando na escola como instituição cuja função social é
transmitir conhecimentos especializados (no sentido daqueles que só poderiam ser
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aprendidos ali, e não em outros ambientes, como a família, ou o trabalho) e que
poderiam ser potencializados (tornando-se mais significativos para os jovens) com o uso
didático da internet, pensou-se na possibilidade de se estudar como, de fato, dá-se a
relação entre internet e escola na tarefa de educar os jovens.
A maneira escolhida para tentar compreender essa relação foi investigar como os
alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública do município de São Paulo
faziam pesquisas escolares e como esse uso era recebido pela escola. Em outras
palavras, a partir da maneira como os jovens fazem suas tarefas de casa pôde-se elucidar
os usos feitos por eles na internet para fins educacionais. Ou seja, foi por meio da
investigação dos usos que os jovens fazem da internet para estudar que se buscou
perceber como a escola se relaciona com esse meio: se ela sofre alteração ou não a partir
da presença cultural da internet em seu ambiente (cultura esta vinda dos alunos).
Para melhor delimitar o objeto da investigação, propôs-se como objetivo de
compreender quais os usos feitos pelos jovens, numa escola pública no município de
São Paulo, de um dos recursos disponíveis na rede, as ferramentas de busca (pois elas se
configuram no meio pelo qual se pesquisa na internet) e quais as relações entre esses
usos e a escola. Ou seja, pretendeu-se compreender de que maneira os jovens utilizam
essas ferramentas para dar conta de seus afazeres e trabalhos escolares, e, por sua vez,
como a escola recebe esse uso. Assim, para compreender essa relação, a investigação
seguiu duas linhas: pesquisar quais usos os jovens fazem dos sites que possuem
ferramentas de busca (e como pôde ser percebido, o Google, é o site mais utilizado) e os
modos como a escola, ou os professores, solicitam trabalhos escolares, quais
encaminhamentos e orientações são feitos, além de tentar saber como os professores
recebem esses trabalhos. Vale ressaltar que essa investigação foi realizada através da
ótica dos alunos, isto é, por meio das falas dos jovens entrevistados.
Dito isso, mostrou-se necessário investigar como a tecnologia é utilizada para as
finalidades específicas da escola na sua tarefa de transmissão de saber. Aqui, nesta
pesquisa, propôs-se como objetivo problematizar o uso da internet como fonte de
conhecimento na esfera escolar, mediante o olhar dos jovens, pois são os personagens
que mais a utilizam. Ou seja, perceber como os jovens utilizam os sites de busca para
elaborar trabalhos escolares e como isso está relacionado com a escola.
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Assim, esta pesquisa tem três questões centrais:
•

Quais usos os jovens fazem da internet, mais especificamente dos sites de busca que
utilizam para estudar ou fazer tarefas escolares requisitadas pelos professores?;

•

Como e em quais circunstâncias esses usos são feitos?;

•

Por que utilizam da maneira descrita?
Essas três questões centrais desdobraram-se em outras, pois como a proposta foi

compreender como esse uso é feito e as formas pelas quais ele é ou não absorvido pela
escola, desde o início da pesquisa, percebeu-se ser preciso compreender também se a
escola questiona e orienta esse uso, ou se ele apenas passa por ela sem ser objeto de sua
reflexão.
Esse olhar para a internet não como pura tecnologia, mas como forma de
expressão cultural relacionada com o mundo ao seu redor, imprimindo marcas nos
sujeitos que a utilizam e entram em contato com seus conteúdos, fez questionar de quais
maneiras, ou circunstâncias, ocorrem o uso das informações veiculadas pela internet na
escola, em outras palavras, quais os caminhos trilhados pelos jovens durante uma
pesquisa na internet?; o que é feito com o material encontrado pelo aluno quando ele
chega na escola?; por fim, de que modo a maneira como é feita a pesquisa pode
interferir nos resultados, na execução e na leitura feita do material?
A internet veicula algumas informações e apresenta determinadas ferramentas
que podem ser absorvidas sem problemas pela escola, como por exemplo, as
enciclopédias virtuais, já que elas possuem a mesma estrutura dos modelos escolares
habituais de relação com o conhecimento, ou seja, de um conhecimento acumulativo,
proposicional, com o qual a escola sabe trabalhar e os alunos já conhecem bastante pela
experiência. Nesse sentido, o conhecimento se aninha aos objetivos escolares
justamente porque se refere às enciclopédias impressas, não alterando o modo como as
pesquisas escolares são feitas há muito tempo pelos alunos e nem as formas pelas quais
os professores propõem esses trabalhos.
No entanto, a internet é mais do que isso. Ela se configura como um meio o qual
proporciona uma diversidade de ferramentas que poderiam acrescentar novas relações
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no interior da escola, no sentido de que a navegação na internet propiciaria relações que
vão além da apreensão proposicional do mundo. A internet relaciona-se com a vida dos
mais jovens de uma maneira mais próxima à sua cultura cotidiana, podendo servir de
ponte entre os conhecimentos escolares e os saberes do mundo experimentado por
outros meios sociais.
Então, parte-se aqui da hipótese de que a internet introduz uma alteração na
forma como se dá a relação com o conhecimento. Na medida em que ela veicula
informações de uma forma diferente, mais móveis, dinâmicas, utilizando recursos
mistos, como imagens, sons, vídeos, links que levam a diversos caminhos ou textos, ela
opera uma alteração na forma como se dão as leituras feitas pelas pessoas que a
utilizam, requerendo novas habilidades e procedimentos de apreensão dessa informação,
podendo estabelecer diversas formas de leitura de um texto, ou seja, não há aqui uma
leitura linear, mas sim, formas múltiplas e individuais de construção de conhecimento.
Isso traz, no entanto, outro problema para a escola: como lidar com jovens que podem
estabelecer diferentes trajetórias na execução de uma tarefa?
Neste trabalho, pretende-se tentar compreender (i) como os conhecimentos
adquiridos pelos jovens através das relações estabelecidas com a internet reverberam na
escola, no processo educativo cotidiano; (ii) se essa aprendizagem passaria despercebida
na escola, como uma forma cultural invisível, ou (iii) se ela é utilizada pela escola e
problematizada, como conteúdo a ser discutido, tentando compreender de quais formas
a escola utiliza (ou não) essa cultura construída a partir da interação do jovem com a
internet. As habilidades requeridas pela simples tarefa de ler um texto já eram
oferecidas pela escola – como selecionar o que é importante, fazer relações com outros
textos –, mas hoje exigem modificações, na medida em que os procedimentos de leitura
dos textos digitais requerem que estas habilidades sejam aprendidas de maneiras
diferentes, uma vez que o texto não é linear e faz com que leituras personalizadas
surjam. Além disso, na internet há uma infinidade de textos disponíveis e por isso, é
necessário ensinar aos alunos a confiabilidade de determinados textos em relação a
outros, por exemplo. Entretanto, esse conhecimento adquirido pelos alunos parece não
ser utilizado pela escola, pois ela trataria de um tipo específico de conhecimento –
quando se concentra excessivamente nos aprendizados proposicionais – não levando a
uma intervenção mais ativa do aluno.
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Outra hipótese desta investigação parte do pressuposto de que, embora os
educadores não pareçam estar, na sua maioria, preparados para trabalhar com essa
tecnologia, eles acabam propondo tarefas as quais os alunos apenas têm de fazer uma
atividade operacional. Em outras palavras, os trabalhos e atividades escolares não
permitem aos alunos mobilizarem-se para o conhecimento, porque são percebidas por
eles como tarefas desprovidas de sentido, sendo assim, eles não se esforçam para fazer
algo diferente. É como se a internet expusesse um conflito escolar: a falta de sentido das
atividades propostas aos alunos.
Antes do computador, relembrando como se executava uma tarefa escolar
anteriormente, quando era preciso fazer uma pesquisa escolar, utilizavam-se livros e
enciclopédias como fontes e a tarefa era basicamente a mesma: copiavam-se os verbetes
das enciclopédias ou textos dos livros. O modo como a internet é costumeiramente
mobilizada pelos alunos para dar conta das tarefas da escola se vale, de modo geral, da
mesma operação: os alunos copiam digitalmente os verbetes das enciclopédias virtuais.
A questão que se coloca é se essa operação, de fato altera-se com a internet ou se
mantém inalterada.
A prática de pesquisa não surgiu com a internet, mas esta ferramenta deixa mais
evidente a falta de sentido de práticas arraigadas da escola. O modo como a internet é
utilizada apenas torna mais claro quais os entendimentos do que significa educar e de
qual seria o papel da educação. Sendo assim, é possível perguntar: ato de aprender se
resume nas tarefas de registro e memorização ou ele deveria ser mais que isso?
Para apreender essa relação, é necessário compreender o jogo de forças que ela
exprime, além de uma contextualização temporal e histórica, para compreender o jogo
de poderes entre internet e escola.
Na sociedade em que vivemos, várias instâncias se relacionam na tarefa de
educar e socializar as novas gerações. As instituições clássicas, tais como escola e
família, hoje dividem uma responsabilidade pedagógica com outras instâncias
fornecedoras de modelos de conduta e saberes. Ou seja, atualmente, há outras instâncias
formadoras dos sujeitos, que não advêm das instituições mais arraigadas socialmente,
como a família e a escola (SETTON, 2002). Além disso, os discursos institucionais
estariam vivenciando um momento de crise, pois perdem sua importância, ou a têm
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relativizada por outros discursos circulantes culturalmente. Tal dinâmica reverbera em
todas as estruturas sociais.
Stuart Hall (2001) afirma que as velhas identidades (fonte de estabilidade do
mundo social) estão em declínio, fazendo surgir novas identidades, que fragmentam o
indivíduo moderno, visto até o momento como sujeito unificado, resultando naquilo que
se convencionou chamar de “crise de identidade”.
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis,
com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos
temporariamente. (HALL, 2001, p. 13)

Na verdade, o processo de globalização acirra essas alterações sociais, gerando
um impacto na identidade cultural formada atualmente. A sociedade se estrutura a partir
de conceitos reelaborados pelo sucessivo intercâmbio entre as nações que a globalização
proporciona, tornando-as sociedades de mudanças constantes, rápidas e permanentes,
descontínuas. Globalização seria, de acordo com Hall, processos atuantes em escala
global, que atravessam fronteiras e conectam comunidades e organizações, formando
novas combinações de espaço-tempo, transformando o mundo em algo mais
interconectado.
A tecnologia materializada no computador e na internet altera nossas percepções
de distância e de tempo, fazendo parte da vida de todos nós. De forma que ao se
investigar sobre a representação dessas alterações sociais no mundo atual, faz-se
necessário delimitar como se configura esse novo tempo. Com os avanços tecnológicos,
a sociedade passou a estruturar-se de maneira diferente da modernidade vivida
anteriormente, o que altera as relações sociais e humanas de uma maneira geral.
O jogo das relações sociais altera-se, fazendo com que os compromissos de
longo prazo percam sentido, pois é preciso estar sempre em movimento. A identidade
também tem de ter essas características,
A liberdade de escolha, eu lhes digo, é de longe, na sociedade pósmoderna, o mais essencial entre os fatores de estratificação. Quanto
mais liberdade de escolha se tem, mais alta a posição alcançada na
hierarquia social pós-moderna. As diferenças sociais pós-modernas
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são feitas com a amplitude e estreiteza da extensão de opções realistas.
(BAUMAN, 1998, p. 118-119)

O conceito de cultura permanece o mesmo? Para Bauman ela é construção, ou
seja, não seria uma estrutura global e total, surgindo de práticas e processos. Sendo
assim, se vivemos num novo tempo, as estruturas culturais também se alteram.
Mas Bauman (2001) utiliza uma metáfora interessante para pensar no momento
histórico vivido na atualidade. Ele se caracteriza por possuir fluidez, como nas
substâncias líquidas. Estamos vivendo uma transformação, em que as referências
existentes anteriormente se desmancham e a comparação é mais universal do que com
os grupos de referência anteriormente pré-determinados. Assim, viveríamos num mundo
de modernidade líquida.
A modernidade líquida alterou a condição humana em cinco eixos: emancipação,
individualidade, o tempo/espaço, o trabalho e a comunidade (esses conceitos alteram
seus significados). Mas, principalmente, a mudança mais marcante é a relação que
estabelecemos com o tempo/espaço. A modernidade começa quando espaço e tempo
tornam-se separados da prática da vida, podendo ser teorizados separadamente. O tempo
passa a ter história, com uma passagem veloz, torna-se flexível, por conta dos avanços
tecnológicos, meios de transporte e as distâncias percorridas num determinado tempo
são relativas.
Além dessas, outras duas características tornam a nossa modernidade diferente:
as certezas nas crenças são derrubadas, e a passagem do coletivo/dissolução do coletivo
para tornar-se individual.
Sermos indivíduos é a marca da sociedade moderna, “a sociedade dando forma à
individualidade de seus membros, e os indivíduos formando a sociedade a partir de suas
ações na vida, enquanto seguem estratégias plausíveis e factíveis na rede socialmente
tecida de suas dependências” (BAUMAN, 2001, p. 39). Mas o que é esse movimento de
individualização da sociedade moderna?
Resumidamente, a “individualização” consiste em transformar a
“identidade” humana de um “dado” em uma “tarefa” e encarregar os
atores da responsabilidade de realizar essa tarefa e das conseqüências
(assim como dos efeitos colaterais) de sua realização. Em outras
palavras, consiste no estabelecimento de uma autonomia de jure
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(independentemente de a autonomia de fato também ter sido
estabelecida). (BAUMAN, 2001, p. 40)

Na sociedade em que vivemos, diferentemente do passado, para sermos o que
somos é preciso exercer essa função ou papel, ou seja, nossa identidade não é mais
definida pelo laço, mas sim tornamo-nos o que somos através de uma construção e
condição socialmente vivenciada. A posição social deixa de ser heterônoma, fixa, passa
a ser fruto da autodeterminação.
Uma outra face do movimento de individuação é a desintegração da cidadania.
Quando a liberdade perde seu sentido, pode tornar-se indiferença. As necessidades
individuais são colocadas acima do coletivo. A esfera pública transforma-se na esfera
do privado, onde os problemas privados tornam-se mais importantes que os problemas
comunitários. A esfera privada é invadida pela esfera pública, publicizada, divulgada. O
espaço público agora se ocupa com questões antes de foro privado, redefinindo a esfera
pública, “como palco em que dramas privados são encenados, publicamente expostos e
publicamente assistidos” (BAUMAN, 2001, p.83). Ocorre a extinção da política tal
como pensada até agora, “o modo como as pessoas individuais definem individualmente
seus problemas individuais e os enfrentam com habilidades e recursos individuais é a
única ‘questão pública’ remanescente e o único objeto de ‘interesse público’” (p. 85).
Outro fator importante da sociedade em que vivemos é a compulsão pelo
consumo, comprar passa a ser uma atividade existente em todas as áreas da vida.
As identidades também se tornam (ou são) fluídas. Só aparentam ser estáveis e
sólidas quando se observa a biografia vivida, ou seja, quando observamos de longe. Há
ainda a possibilidade de se comprar identidades, “Numa sociedade de consumo,
compartilhar a dependência de consumidor – a dependência universal das compras – é a
condição sine qua non de toda a liberdade individual, acima de tudo da liberdade de ser
diferente” (BAUMAN, 2001, p. 98). Mas essa identidade não é fornecida apenas pelo
mercado, há também os meios de comunicação de massa que fornecem modelos de
conduta “A vida desejada tende a ser a vida ‘vista na TV’. A vida na telinha diminui e
tira o charme da vida vivida: é a vida vivida que parece irreal, e continuará a parecer
irreal enquanto não for remodelada na forma de imagens que possam aparecer na tela”
(p. 99). A coerção toma formas de sedução.
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Os laços entre os seres humanos são frágeis e transitórios porque os indivíduos
estão cada vez mais focados em seus objetivos pessoais. Além disso, os laços
estabelecidos inspiram insegurança e o desejo de estreitamento (para formar uma
comunidade). As relações humanas passam a ser reguladas pelos novos valores
vigentes,
Elas são “relações virtuais”. Ao contrário dos relacionamentos
antiquados (para não falar daqueles com “compromisso”, muito
menos dos compromissos de longo prazo), elas parecem feitas sob
medida para o liquido cenário da vida moderna, em que se espera e se
deseja que as “possibilidades românticas” (e não apenas românticas)
surjam e desapareçam numa velocidade crescente e em voluma cada
vez maior, aniquilando-se mutuamente e tentando impor aos gritos a
promessa de “ser a mais satisfatória e a mais completa”.
Diferentemente dos “relacionamentos reais”, é fácil entrar e sair dos
“relacionamentos virtuais”. Em comparação com a “coisa autêntica”,
pesada, lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de
usar, compreender e manusear, entrevistado a respeito da crescente
popularidade do namoro pela Internet, em detrimento dos bares para
solteiros e das seções especializadas dos jornais e revistas, um jovem
de 28 anos da Universidade de Bath apontou uma vantagem decisiva
da relação eletrônica: “Sempre se pode apertar a tecla de deletar”
(BAUMAN, 2004, p. 12-13)

Há alterações nas noções de tempo e espaço. Os lugares passam a ser cercados,
já que a segurança é sentida e exigida como primordial. A comunidade torna-se outra
coisa: é apenas para aqueles que podem pagar o preço.
Marcas de espaço e tempo experimentados de maneiras diferentes e individuais
são o templo do consumo, porém, trazem o sentimento dos consumidores de fazerem
parte de uma comunidade. Existem, também, lugares “vazios” nas cidades, cada um de
nós faz um mapa mental dos lugares pelos quais passamos ou não.
Em termos humanos, espaço seria o percurso percorrido num determinado
tempo, e tempo seria o que se precisa para percorrer um espaço “a modernidade é o
tempo em que o tempo tem uma história” (BAUMAN, 2001, p. 129), pois na
modernidade, com a ciência, espaço e tempo se separam, deixam de ser encarados como
algo coligado tal qual anteriormente. Mas muda-se algo quando a distância deixa de ser
medida a partir de caracteres humanos (como as pernas/passadas de um animal ou de
um homem), os veículos diminuem as distâncias e, por consequência, o tempo “é
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diferente do espaço porque, ao contrário deste, pode ser mudado e manipulado; tornouse um fator de disrupção: o parceiro dinâmico no casamento tempo-espaço” (p. 130).
Nos dias atuais, de modernidade leve,
A mudança em questão é a nova irrelevância do espaço, disfarçada de
aniquilação do tempo. No universo de software da viagem à
velocidade da luz, o espaço pode ser atravessado, literalmente, em
“tempo nenhum”; cancela-se a diferença entre “longe” e “aqui”. O
espaço não impõe mais limites à ação e seus efeitos, e conta pouco, ou
nem conta. Perdeu seu “valor estratégico”, diriam os especialistas
militares. (BAUMAN, 2001, p. 136)

A instantaneidade introduzida com o software reduz o tempo à insignificância e
as fronteiras perdem o sentido. Instantâneo tem uma dupla conotação: realização
imediata e também, exaurindo ou fazendo com que desapareça o interesse.
O fato é que vivemos num mundo diferente, que está se estruturando a partir de
outros valores, como o consumismo, a individualidade, e a virtualidade das relações.
Não há como negar que as bases sólidas estruturantes do mundo moderno
desmancharam-se.
Além disso, as mudanças são acompanhadas por uma intercomunicação entre as
nações, vivemos numa sociedade globalizada, onde cada vez mais as culturas se
comunicam e se alteram através de intenso intercâmbio, acarretando em culturas
híbridas.
Sendo assim, hibridação seria, de acordo com Canclini (2008), “processos
socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma
separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (p. XIX). Isso
ocorre discretamente, porque vem em pequenas estruturas, ou seja, da criatividade
individual e coletiva, no decorrer do cotidiano, remodelando práticas para adequação às
novas condições de produção e mercado. Hibridação é, portanto, um processo de
reconversão cultural.
Com essa reconversão, a maneira de compreender a identidade se altera, “Em
um mundo tão fluidamente interconectado, as sedimentações identitárias organizadas
em conjuntos históricos mais ou menos estáveis (etnias, nações, classes) reestruturam-se
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em meio a conjuntos interétnicos, transclassistas e transnacionais” (CANCLINI, 2008,
p. XXIII).
A tecnologia acirrou os processos de hibridação com a geração de hipertextos e
o encurtamento de distância, e assim, as inovações tecnológicas são importantes para se
compreender o mundo em que vivemos. A escola encontra-se nessa tensão entre o
tradicional e o atual cultural múltiplo. A escola coleciona saberes que deveriam ser
revistos enquanto saberes de valor, ou melhor, deveria rever ou reposicionar-se diante
do mundo híbrido no qual vivemos.
Nessas dinâmicas mundiais alteradas, a tarefa de educar as novas gerações
coloca-se de uma maneira diferente, pois ela passa a se relacionar com uma
multiplicidade de fontes culturais. Dito de outra forma, a escola como instituição
responsável pela transmissão de uma cultura, de um saber acumulado historicamente,
vê-se não mais como a única veiculadora de um saber que possui valor. Outras
instâncias veiculam outros saberes, com muito mais velocidade e de forma mais atraente
que a escola.
A internet, por exemplo, é um meio cultural no qual estão sendo veiculados
textos, imagens, sons, vídeos o tempo todo para quem tiver um computador conectado.
Ela congrega em si diversas formas tecnológicas digitais, que podem ter usos bastante
diversificados, além de possuir ferramentas que induzem a um determinado tipo de uso.
É um meio amplo com usos particulares, que necessita ser investigado para se conhecer
melhor como é utilizado, para se compreender como as pessoas se relacionam com esse
meio de comunicação.
Os textos veiculados pela internet podem conversar com a escola, na medida em
que na internet, apesar de sua diversidade, existem materiais que podem servir de
instrumento para reflexão no interior das instituições de ensino. As tarefas podem ser
múltiplas, porém, um exemplo claro de sua aplicabilidade é na execução de uma
pesquisa escolar.
Uma pesquisa escolar seria uma prática pedagógica com o papel de fazer o aluno
buscar algo, aprofundar-se num assunto determinado pelo professor para extrapolar as
questões levantadas em sala de aula,

15

A pesquisa escolar estaria no centro do processo pedagógico, no qual
mais importante do que a exposição oral dos conteúdos do ensino,
numa sequência fixa e predeterminada, seria, a partir do interesse dos
alunos, a elaboração e coordenação de situações de aprendizagem pelo
professor. (BERNARDES; FERNANDES, 2002, p. 3)

Assim, a pesquisa escolar é uma tarefa a ser executada pelos alunos e proposta
pelo professor. No entanto, duas questões se colocam: a primeira delas é que os
professores necessitariam ter clareza quanto ao o que propor aos alunos, ou seja, o
professor precisa ter o hábito de fazê-la, para, então, propor um trabalho que não beire
uma tarefa mecanizada e executada por parte dos alunos apenas para cumprir uma
imposição; outra questão colocada é de ordem estrutural, para se fazer uma pesquisa é
preciso ter materiais de consulta.
Nos dias atuais, encontramo-nos num momento de pluralidade de linguagens,
pois com o computador, e mais especificamente, com a internet, esse conhecimento não
se centra mais apenas nos livros, está disseminado numa diversidade de textos e formas
de acesso. Compreender as diversas formas pelas quais isso acontece pode permitir
compreender melhor como se dá o processo de formação dos jovens na atualidade. Ou
seja, embora a relação com a cultura digital seja um aspecto constitutivo da juventude
atual, isso é pouco evidenciado ou tratado pela escola. Como a presença desses artefatos
culturais interfere na formação dos sujeitos? Por meio da ótica da internet. Por isso,
neste trabalho, pretendeu-se compreender a relação estabelecida pelo usuário entre o uso
dos sites de busca e as tarefas escolares, para, assim, comparar com seus outros usos
(que foram mapeados e analisados comparativamente com os usos feitos para a escola).
A MTV (Music Television – emissora de televisão aberta voltada para o público
jovem) publica estudos de audiência desde 1999, tendo elaborado alguns dossiês (os
utilizados aqui são dois, de 2005 e 2008) sobre os jovens, que constituem o seu público
preferencial. A faixa etária escolhida nesses levantamentos abrange dos 15 aos 30 anos3.
Quanto ao uso de tecnologia feito pelos jovens investigados nos dossiês, a pesquisa
indicou um acesso crescente, sendo que a grande maioria dos jovens já possuía celulares
3

O espetro etário dos Dossiês é muito mais amplo do que o apresentado nesta investigação, cuja
pesquisa abrangeu jovens de 13 a 17 anos.
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e 76%, utilizavam a internet regularmente (MTV, 2005, p. 11), afirmando, ainda, que a
rapidez com a qual a tecnologia modificou o cotidiano dos seus usuários é fundamental
para entender essa juventude.
A comunicação se altera na era da tecnologia:
A comunicação entre os jovens definitivamente ganhou novas
linguagens, canais alternativos específicos, e hoje é possível
selecionar e usar o canal perfeito de acordo com o que se quer dizer,
como se quer dizer, para quem se quer dizer e em que tempo se quer
dizer. (MTV, 2005, p. 26)

Isso implica, do ponto de vista dos produtores dos conteúdos da mídia, na
necessidade de promover alterações na linguagem, o que acaba criando novas formas de
comunicação ou, pelo menos, alterando substancialmente esses processos. A internet
seria fundamental para essa mudança, pois nela essas novas linguagens são veiculadas e
apropriadas pelos jovens de uma maneira intensa.
Outra marca apontada pelo estudo acima citado foi a expansão dos sites de
relacionamento. Na época da publicação do Dossiê 3 (2005), o Orkut estava surgindo e,
desde essa data, o número de sites de relacionamento aumentou. Hoje existem diversos
sites similares, como o Facebook, LinKdin, My Space, Badoo, entre outros. Mas o
estudo já sinalizava que esse seria o meio de interação preferido pelos jovens.
A internet aparece nas falas dos jovens investigados pela MTV como o “jeito
mais gostoso de ficar informado” – “meio que tem o melhor conteúdo informativo”
(DOSSIÊ 3, 2005, p. 33). Configurando-se numa ferramenta para o jovem estar em
contato mundo que o rodeia, pois ela aparece como forma privilegiada de se apreender
os acontecimentos cotidianos.
É como se uma nova geração se constituísse a partir da relação estabelecida com
os meios digitais. Os jovens pós modernos nascem num momento em que as tecnologias
da informação e comunicação estão largamente disponíveis e, por isso, aprendem um
conjunto de habilidades que estruturam suas formas de pensar e agir de um modo
radicalmente diferente do das gerações anteriores. A internet é o meio que materializa
todas as tecnologias digitais da informação e comunicação, pois carrega em si vídeos,
imagens, sons e textos, afeta todos os setores da vida, inclusive o papel e a forma como
se executa e se reflete sobre a aprendizagem. Grande parte dos jovens, mesmo aqueles
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sem acesso ao computador em casa, tem alguma fluência nos meios digitais. Desse
modo, interessa saber como essa fluência cultural, que modifica formas de pensar e agir,
se relaciona com o saberes consagrados da escola.
Numa pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura, com o intuito de mapear o
consumo cultural brasileiro (BRASIL, 2009), aponta que o Brasil é o país, junto com a
França, o qual as pessoas passam mais tempo diante da internet: 19 horas, em média,
por mês. Afirma-se também existir um universo estimado de 13 milhões de usuários
ativos em domicílios (nesta investigação não há indicadores quanto ao perfil de classe e
de renda desses usuários). As atividades mais acessadas, de acordo com a pesquisa, são:
ler e-mails e fazer buscas, pesquisas pessoais (não especificam, nos dados, quais os
tipos de pesquisa pessoais ou buscas, deixando indicativos para uma investigação a ser
realizada), ler notícias e utilizar aplicativos de conversa em tempo real, como o MSN e
ICQ. Com o início da disseminação do uso da Web, houve uma diminuição do uso da
televisão, porém a pequisa não deixa claro em qual faixa etária ou setor da população de
nosso país. A pesquisa ainda aponta os jovens como a categoria que mais faz uso da
internet no país, correspondendo a mais da metade do universo da pesquisa, cuja faixa
etária abrange dos 12 até 34 anos (p. 130-133).
Num levantamento um pouco menos recente do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) – Sistema de informações e indicadores culturais (2003-2005) –
há algumas informações relevantes. Em 1995-1996, mais de 90% das famílias não
possuíam microcomputador; já em 2002-2005, esse número caiu para 78,1% (p. 74).
Olhando os dados inversamente, do total da população, em dez anos, o índice de acesso
passou de 6,9% para 21,9%, indicando um crescimento de 15 pontos percentuais.
São Paulo é a região a concentrar mais computadores em domicílios, 27,1%.
Nessa pesquisa há, ainda, um indicador relevante: a posse dos computadores depende da
renda. Assim, quanto maior a renda, mais se percebe a presença do computador – 62,1%
das famílias com renda de mais de 15 salários mínimos possuíam computador no ano de
referência 2002-2005, (IBGE, 2005, p. 78). Já entre as famílias que recebiam até dois
salários mínimos o índice é de 2,1% no mesmo período.
Mesmo sendo um setor que cresceu expressivamente, o acesso ao computador
ainda se mostra restrito por renda. Embora seja preciso ter em mente que o uso não
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depende unicamente da posse de um computador em casa, mas sim do acesso em locais
próximos à residência, como lan houses, telecentros, ou casa de vizinhos e parentes,
como foi possível identificar nesta investigação, pois os jovens aqui entrevistados que
não tinham computador em casa, acabavam acessando em outros locais, principalmente
na casa de vizinhos ou parentes e na própria escola.
As questões que pautaram esta investigação vieram também da minha
observação e convívio constante, no cotidiano, com crianças e jovens, tratando-se,
portanto de um saber proveniente da ação profissional, incorporado durante o trabalho
docente. Para Tardif (2000), esse tipo de saber ganha sentido e tem força justamente por
vir de um cotidiano vivido e experimentado, que permite perceber o quanto a escola e os
meios informacionais e comunicacionais fazem parte do cotidiano dos alunos. Surge,
assim, uma interrogação quanto às formas as quais se processa a relação entre meios
culturais tão diversos. Assim, percebeu-se a importância de investigar de que forma os
jovens fazem uso dessa tecnologia, uma vez que, desde a infância, estão sendo formados
para seu uso. Essa formação, mesmo não sendo tão sistemática como a que a escola
pretende oferecer, também fornece modelos educativos. A escola precisa se repensar
enquanto instituição formadora e construtora de cultura, pois ela divide, hoje, essa tarefa
com outras instituições e instâncias socializadoras.
Para compreender melhor a temática aqui discutida, empreendeu-se uma
pesquisa de caráter qualitativo. Ou seja, tentou-se apreender o universo de significações
e relações contidas no contexto estudado. Como instrumentos de pesquisa, foi utilizado
questionários, entrevistas e levantamento bibliográfico para ajudar na compreensão do
objeto de investigação.
Assim, a partir das hipóteses já expostas, partiu-se para a investigação de como
os jovens fazem uso da internet e do computador, para fazer seus trabalhos escolares e
lições de casa. Porém, vale ressaltar mais uma questão: os computadores não estão
inseridos apenas no espaço exterior à escola. Hoje, as escolas (tanto as públicas quanto
as particulares, em menor ou maior grau) têm computadores inseridos em seus
cotidianos diários. Os alunos têm aulas de informática (como é o caso da escola pública
que foi objeto desta investigação), além de horários diversos para acessar o computador
durante o período escolar.
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A investigação foi inicialmente pensada para ser feita com alunos do ensino
médio. Por isso, busquei informações nos sites das Secretarias de Educação, tanto do
Estado quanto do município de São Paulo, para compreender de que formas os
computadores estariam disseminados nessas redes. Constatei que uso dentro da escola
não é voltado para o ensino de como usar o computador, ou seja, não serve para
compreender como hardware e software funcionam, mas sim para se fazer um uso
escolar do computador, de se fazer apropriações de seus conteúdos disponíveis, bem
como as ferramentas nele inseridas (onde a internet é vista como objeto privilegiado,
pois é nela que figura grande parte do conteúdo do computador relativo à educação).
Assim, antes de buscar uma unidade escolar, foi feito um levantamento de dados
acerca de como as escolas, tanto municipais quanto estaduais de São Paulo, lidavam
com a inserção do computador em seu cotidiano. Uma primeira aproximação se deu
entrando em contato, via telefone, com a Diretoria de Ensino da Região Centro-Oeste
(coordenadora das escolas estaduais dessa região) da rede estadual da cidade de São
Paulo, além de verificar no site desta Diretoria se havia esclarecimentos quanto ao
assunto. No contato por telefone, foi informado que todas as escolas dessa região
possuíam salas de informática funcionando. Porém, quando foram solicitadas outras
informações mais especificas quanto ao seu funcionamento, foi fornecido outro telefone
no qual seria possível falar diretamente com a pessoa responsável por essas salas. Entrei
em contato e agendei uma entrevista com a responsável pela coordenação das salas de
informática.
A entrevista foi feita na seção de coordenação das salas de informática na região,
localizada numa escola próxima à USP, na entrada do Instituto do Butantã. A entrevista
durou de cerca de uma hora e não foi gravada. Durante a sua realização, estava
ocorrendo a seleção dos jovens que fariam parte do Projeto Acessa. Nessa entrevista, a
coordenadora Jaqueline informou que todas as escolas da região (exceto uma) possuem
computadores ou salas de informática. São 74 escolas que possuem sala de informática,
sendo 37 integrantes do Projeto Acessa.
O Projeto Acessa funciona desde 1998 e é voltado para os alunos do Ensino
Médio, dos quais alguns são selecionados para ser estagiários fora de seus períodos de
aulas. Esses alunos recebem uma bolsa-auxílio e têm como função gerenciar o ambiente
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da sala de informática. A tarefa principal é liberar o computador para o uso dos alunos
fora de seus períodos de aula (os alunos podem utilizar 30 minutos por dia). Não há um
professor responsável pelo uso dentro da sala, mas quando um professor deseja utilizála, o aluno estagiário deve disponibilizá-la. Quem é responsável por acompanhar esse
estagiário é a escola, que controla sua frequência e como se efetiva o uso. Além disso, o
estagiário recebe uma espécie de formação prévia com a finalidade de instruí-lo para o
exercício de seu estágio e da forma como proceder para que ocorra a inclusão digital (de
acordo com o site, o intuito é promover o acesso do jovem ao computador), e, ainda,
pode desenvolver projetos com os outros alunos da escola, como montar um site ou blog
da escola. O projeto recebe verbas da União, mas também recorre a parcerias com
empresas privadas, como a Intel e a Telefônica.
Na Prefeitura de São Paulo, de acordo com o site da Secretaria de Educação, a
maneira como são geridas as salas de informática é um pouco diferente. Todas as
escolas de ensino fundamental e médio do município (1418) possuem salas de
informática. Cada sala tem 21 computadores para serem utilizados pelos alunos uma vez
na semana em seu horário de aulas regular, além de contarem com horários de pesquisa
os quais a sala fica aberta para o uso dos alunos. Há um professor responsável por estas
aulas (POIE – Professor Orientador de Informática Educativa), o qual deve articular
seus projetos com outras duas áreas de designação na escola, a saber, a Sala de Leitura
(cujos alunos têm uma aula por semana, em uma sala pensada para se fazer o incentivo
e primeiro contato com a literatura) e a Sala de Apoio Pedagógico (à qual os alunos vão
no contraturno receber aulas de reforço escolar, voltado para os estudantes que estão no
segundo ciclo do Ensino Fundamental, ou seja, do 6º ao 9º ano), além de fazer a ponte
entre o que está sendo dado em outras disciplinas regulares com os conteúdos da sala.
Além disso, na rede escolar da Prefeitura de São Paulo, todas as escolas de
ensino fundamental receberão novas tecnologias, quais sejam tablets, netbooks (no ano
de 2012 os professores estão recebendo cursos para utilizar as ferramentas em sala de
aula, bem como informes mensais estão sendo divulgados na rede para informar como
está sendo o processo de implementação dessas tecnologias na escola) e internet via
wireless. Alguns segmentos de professores já estão fazendo formação para poderem
utilizar esses equipamentos, bem como para que atuem como multiplicadores em suas
escolas, possibilitando a formação de seus colegas docentes.
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Como esta investigação centra-se nos procedimentos de pesquisa e estudo dos
jovens alunos através do uso da internet, percebeu-se que a ferramenta de busca mais
utilizada é a contida no site Google, e desse modo foi necessário buscar informações
sobre ele. Inclusive foi perguntado aos alunos se conheciam outros sites de busca e, em
suas falas, afirmaram utilizar o Google porque o avaliam como o melhor, pois traz as
respostas mais específicas quando se tem de fazer alguma investigação na internet. Um
aluno citou já ter tentado utilizar o buscador do site Yahoo, porém, segundo ele, as
respostas são muito aleatórias, demandando um trabalho maior ao se fazer uma pesquisa
e, assim, preferia o Google, pois este indica respostas mais específicas em suas buscas.
O Google figura como a maior empresa de buscas no mundo (BARRETO,
DICAS INFO GOOGLE, Ed. 91, p. 9). Trata-se de uma empresa multinacional fundada
em 1998, que oferece serviços online e softwares. Sua sede fica nos Estados Unidos. Ele
hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet, obtendo
lucro por meio da publicidade veiculada nas suas páginas. Foi fundado por Larry Page e
Sergey Brin, fruto de seus projetos de doutorado na Universidade de Stanford. A missão
autoproclamada da empresa foi “organizar a informação mundial e torná-la
universalmente acessível e útil” (GOOGLE, WIKIPÉDIA, 20124). A empresa processa
bilhões de solicitações de pesquisa.
O rápido crescimento do Google fez com que se incorporassem a ele uma série
de produtos, que vão além das buscas. A empresa oferece diversos softwares online,
como o e-mail Gmail, ferramentas de redes sociais, como o Orkut, o Google Buzz e o
Google+, aplicativos ligados ao trabalho, como o Google Chrome, o programa de
organização e edição de fotografias, o Picasa, e, recentemente, a televisão digital. Há
ainda os sistemas operacionais Android e Chrome OS (utilizados no iPhones, iPads e
netbooks). O Google é classificado como o website mais visitado do mundo, e a marca
mais poderosa também. Além disso, a empresa adquiriu, em 2006, o Youtube (site de
compartilhamento de vídeos).
A empresa é o maior site de buscas do mercado, “Segundo a Net Applications, o
mecanismo detém 82,8% do setor. O Yahoo!, segundo colocado, atinge apenas 6,42%.
4

GOOGLE. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em <
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google> Acesso em: 30 de julho de 2012.
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Atrás dele vem o chinês Baidu com 4,89%, o Bing com 3,91%, o Ask com 0,52% e a
AOL com 0,39%” (MOREIRA, DICAS INFO GOOGLE, p. 23, Ed. 91). Porém, sofre
diversos processos judiciais, nos Estados Unidos e na União Europeia, por exemplo, que
acusam a empresa de tentativa de impor um monopólio no setor.
Para os fins da investigação aqui desenvolvida, o Google será tomado como uma
ferramenta de busca na internet que, de certa maneira, faz parte do cotidiano escolar,
uma vez que os alunos a utilizam com frequência. Esse fato pôde ser percebido já
durante a primeira etapa da investigação de campo, cujos dados constam mais adiante,
no capítulo 3. Essa importância do Google para os alunos foi evidenciada tanto para
usos escolares, quanto para usos pessoais, restando compreender como a escola lida em
sua rotina com o uso dessa tecnologia.
Pensando em termos mais gerais, já existem pesquisas indicando que o uso do
computador abrange mais de um terço da população brasileira (75,9 milhões de
pessoas), sendo o Brasil o 5º país mais conectado do mundo (REVISTA INFO
ONLINE, 20125). Assim, mesmo que os países da América Latina tenham algum atraso
em relação ao uso tecnologia, (ou seja, é preciso ter claro que na América Latina
existem outros problemas a serem superados junto com a instalação das novas
tecnologias), pode-se perceber que esse uso já faz parte da vida de grande parte da
população brasileira, principalmente dos jovens.
Para Tedesco (2004), há, ainda, outra questão a ser considerada quando se pensa
em tecnologia e educação. É preciso ter em mente também que a inserção das novas
tecnologias no processo educativo altera o papel do professor, além de a escola ter um
papel

fundamental

de

via

de

acesso

às

populações

mais

desfavorecidas

economicamente, no que diz respeito ao acesso das tecnologias da informação.
Dessa forma, diante de um mundo organizado de maneira mais dinâmica,
estruturado de forma diferente, onde as tecnologias da informação e da comunicação
exercem um papel importante de fonte de modelos de conduta, bem como de
informações que servem de referencial ao saber para os conhecimentos aprendidos,
5

Agência Brasil. In: Revista Info online. Disponível em <
http://info.abril.com.br/noticias/internet/brasil-e-o-quinto-pais-mais-conectado-do-mundo22042012-7.shl > Acesso em: 22 de abril de 2012.
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acredita-se necessário compreender em que medida se estabelece uma relação entre a
cultura escolar e a cibercultura veiculada pela internet. Desse modo, torna-se importante
perceber se há uma comunicação entre esses diferentes saberes culturais e refletir sobre
se há uma abertura da escola em relação às contribuições trazidas pela internet ao
processo educativo.
Para investigar o tema das relações entre escola e internet, partiu-se para uma
pesquisa de caráter qualitativo, buscando observar através da experiência de um
pequeno universo (neste caso, de uma escola) como se dá um determinado problema
social: a relação entre internet e escola. Utilizaram-se como instrumentos de coleta de
dados a análise de questionários e entrevistas, cujos roteiros foram elaborados pela
pesquisadora. Os questionários objetivavam traçar um perfil mais geral dos alunos
pertencentes à escola e as entrevistas possibilitaram um aprofundamento das temáticas.
Para apresentar a investigação, este trabalho estrutura-se em três capítulos. No
capítulo um discute-se como a literatura acadêmica vem tratando o tema, abordando as
três categorias as quais este trabalho se refere: internet, escola e juventude. A internet é
encarada enquanto cultura que faz parte do mundo contemporâneo, alterando as relações
que se estabelecem com o mundo, atuando como instância fornecedora de modelos de
saber e de identidade. A escola, enquanto instituição de transmissão de conhecimentos,
possuidora de uma cultura própria, relaciona-se com outras formas culturais, trazidas,
principalmente, pelos jovens que a frequentam. Os jovens presentes na escola nos dias
de hoje, relacionam-se tanto com a cultura da internet quanto com a cultura escolar, e
apresentam-se como geração que possui características singulares, alteradas,
exatamente, pela relação com os meios digitais.
Já no segundo capítulo, apresentam-se os dados encontrados por meio da
aplicação dos questionários, visando traçar um perfil geral da escola e dos alunos que a
frequentam. As questões propostas no questionário propiciaram uma visão das formas
pelas quais a internet é experimentada pelos jovens em seus diversos aspectos (como
forma de obtenção de saberes e como forma de relação com outros jovens em outros
momentos fora da escola), além disso, possibilitou perceber em que momentos usam a
internet, por quanto tempo, se os jovens possuem computador, bem como usos mais
gerais feito por eles, não apenas relacionados com o ato de estudar. Foi possível
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identificar também impressões acerca da escola que estudam, como estudam (quais
fontes de saber utilizam para estudar) e o que os agrada na escola.
No terceiro capítulo, discute-se os dados encontrados nas entrevistas,
aprofundando alguns temas levantados pelos alunos ao responder o questionário, bem
como as estratégias utilizadas pelos jovens para estudar. Através da análise das falas dos
alunos foi possível perceber quais relações estabelecem com a cultura escolar e com a
cultura da internet, através da discussão acerca das atividades escolares. Pode-se
perceber que as atividades escolares são vistas pelos alunos como possuindo pouco
sentido, acarretando num empenho diminuído na execução das tarefas do estudo. Em
contrapartida, a internet surge como meio carregado de sentido, onde os jovens podem
exercer atividades autonomamente, possibilitando aprendizagens mais significativas que
as realizadas pela escola.
Nas considerações finais, apresenta-se uma discussão sobre o que pôde ser
percebido através das entrevistas e questionários, indicando como a internet poderia
servir como ferramenta potencializadora da aprendizagem.
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CAPÍTULO 1 – RELAÇÕES ENTRE INTERNET E ESCOLA: ECOS
DE UM TEMPO A SER VIVIDO
A internet é um meio surgido nos anos 1960, com finalidades militares e
estratégicas, para facilitar a comunicação entre universidades e órgãos do governo nos
Estados Unidos e que, com o passar do tempo foi se popularizando, à medida do
aumento dos computadores para uso doméstico.
A internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é
hoje o que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a
Internet poderia ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao
motor elétrico, em razão de sua capacidade de distribuir a força da
informação por todo o domínio da atividade humana. Ademais, à
medida que novas tecnologias de geração e distribuição de energia
tornaram possível a fábrica e a grande corporação como os
fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a Internet
passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da Era da
Informação: a rede. (CASTELLS, 2003, p. 7)

Em 1969 foi criada a Arpanet, uma rede específica da ARPA, que era uma
organização militar para mobilização do conhecimento universitário dos Estados Unidos
visando à conquista de superioridade tecnológica em relação à União Soviética. A
Arpanet era um programa que visava permitir à vários computadores, de diversos
centros de pesquisa, comunicarem-se online.
A partir de 1990 a internet deixou de ser de domínio militar.
No início da década de 1990 muitos provedores da Internet montaram
suas próprias redes e estabeleceram suas próprias portas de
comunicação em bases comerciais. A partir de então, a Internet
cresceu rapidamente como uma rede global de redes de computadores.
O que tornou isso possível foi o projeto original da Arpanet, baseado
numa arquitetura em múltiplas camadas, descentralizada, e protocolos
de comunicação abertos. Nessas condições a Net pôde se expandir
pela adição de novos nós e a reconfiguração infinita da rede para
acomodar necessidades de comunicação. (CASTELLS, 2003, p. 15)

Cada computador com conexão à internet representa um nó da rede. Foram
vários os movimentos ocorridos ao mesmo tempo (a criação de diversos sistemas
operacionais, várias universidades se conectando) que contribuíram para o
estabelecimento da internet.
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Portanto, a Arpanet, a principal fonte do que viria a ser afinal a
Internet, não foi uma consequência fortuita de um programa de
pesquisa que corria em paralelo. Foi prefigurada, deliberadamente
projetada e subsequentemente administrada por um grupo
determinado de cientistas da computação que compartilhavam uma
missão que pouco tinha a ver com estratégia militar. Enraizou-se num
sonho científico de transformar o mundo através da comunicação por
computador, embora alguns dos participantes do grupo se
satisfizessem em simplesmente promover boa ciência computacional.
Em conformidade com a tradição da pesquisa universitária, os
criadores da Arpanet envolveram estudantes de pós-gradação nas
funções nucleares de projeto da rede, numa atmosfera totalmente
relaxada do ponto de vista da segurança. Isso incluía o uso da Arpanet
para conversas pessoais de estudantes e, segundo consta, discussões
sobre oportunidades para compra de maconha. A lista de
correspondência eletrônica mais popular da Arpanet era SF-Lovers,
dedicada aos fãs de ficção científica. Além disso, a transição para a
Internet civil, e depois para sua privatização, foi administrada pela
National Science Foundation, com a cooperação da comunidade
acadêmica dos cientistas da computação, desenvolvida ao longo dos
anos em torno do IPTO. Muitos desses cientistas acabaram
trabalhando para grandes corporações na década de 1990.
(CASTELLS, 2003, p. 21-22)

Mas, ainda assim, não se pode dissociar a internet do movimento impulsionado
pela corrida eletrônica da Guerra Fria. Em suma, os fatores que culminaram com a
popularização dos computadores conectados tiveram sua origem, nos Estados Unidos,
em instituições governamentais militares e importantes universidades e centros de
pesquisa.
Na primeira metade da década de 1970, uma comunidade de jovens
californianos inventou o computador pessoal. Tinham dois objetivos (os quais de em
certa medida conseguiram alcançar): instituir novas bases para a informática e
revolucionar a sociedade, buscavam, com isso, novas formas de comunicação que as
mídias clássicas (televisão e rádio) não possibilitavam.
O microcomputador fora composto por interfaces sucessivas, em um
processo de pesquisa cega, no qual foram negociados, aos poucos,
acesso a redes cada vez mais vastas, até que um limite fosse
estabelecida com os circuitos sociotécnicos da educação e do
escritório. Simultaneamente, estes mesmos circuitos começavam a se
redefinir em função da nova máquina. A “revolução da informática”
havia começado. (LÉVY, 1993, p. 48)

O fabricante de computadores pessoais Apple, em 1984, incrementou a
integração entre a comunicação e a informática, generalizando o hipertexto e a
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multimídia interativa. A evolução histórica da máquina mostra como o computador foi
se tornando um mecanismo de massa, através de mecanismos simples que criam
interfaces fáceis de serem empregadas, por exemplo, “as mesmas representações e os
mesmos comandos eram sistematicamente usados em várias aplicações” (LÉVY, 1993,
p. 52).
Além disso, a informática altera não só o que Lévy chama de ecologia cognitiva,
mas também, e principalmente, nossos processos de subjetivação, individuais e
coletivos.
O espaço das interações sensório-intelectuais, a ecologia cognitiva que
enquadra a vida mental dos indivíduos, talvez seja menos perceptível,
de imediato, que o espaço físico, mas ainda assim temos o dever de
torná-la habitável. (...) com um ambiente operacional desejável, aberto
às explorações, às conexões com o exterior e as singularizações.
(LÉVY, 1993, p. 57).

O uso da informática gera novas formas de relação entre as pessoas,
relacionando-as com as interfaces (recursos que nos possibilitam acessar computador).
Esse movimento relacional entre máquina e humano possibilita a construção de novos
sentidos para o ato comunicacional. Porque, de acordo com o autor, todas as criações da
humanidade, geram maneiras originais de utilizar os elementos pré-existentes,
descobrem novas possibilidades, “Criação e uso são, na verdade, dimensões
complementares de uma mesma operação elementar de conexão, com seus efeitos de
reinterpretação e construção de novos significados” (LÉVY, 1993, p.58).
São novas formas de comunicação geradas a partir do uso do computador, e
mais especificamente, por causa da internet. Elas alteram a comunicação na medida em
que uma escrita coletiva vai se formando, pois todos ao acessar e publicar informações
na internet vão contribuindo para a elaboração de um texto coletivo “dessincronizada,
desdramatizada, expandida, como se crescesse por conta própria seguindo uma
infinidade de linhas paralelas, e portanto sempre disponível, ordenada e objetivada
sobre a tela” (LÉVY, 1993, p. 66-67).
No caso da internet, os usuários são fundamentais porque são eles os principais
produtores de conteúdo. Ela conseguiu manter-se aberta, sem um poder centralizado,
mas com o caos da descentralização operando como forma de aprendizagem e de
compartilhamento, “A Internet é, acima de tudo, uma criação cultural” (LÉVY, 1993, p.
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32). É um artefato cultural contribuidor para que novas formas de apreender o mundo
sejam estabelecidas pelos usuários.
Além disso, é preciso destacar que a internet, atualmente, com as tecnologias
digitais, cada vez mais opera com algo que pode ser chamado de convergência das
mídias, ou seja, o computador conectado a rede congrega em si todas as mídias (mesmo
compreendendo-o como não sendo um fenômeno midiático, pois teve origens
diferentes). Nele residem modelos diversos de cultura, é um aparato material e
simbólico veiculador e produtor de mercadorias de caráter cultural (SPOSITO, 2009, p.
63), formando uma cultura, que poderia ser chamada de digital.
[referindo-se à mídia, mas é uma definição que se interconecta, não se
reduzindo apenas à televisão, rádio] ou seja, a totalidade da produção
de cultura (material e simbólica) que chega até nós pela mediação de
uma tecnologia eletrônica ou digital, sejam elas emissoras de TV,
rádio, Internet ou mesmo as impressas. Uma produção de cultura
realizada de maneira industrial, sistematicamente veiculada por um
conjunto de instituições do campo editorial, fonográfico, televisivo,
radiofônico, cinematográfico, bem como a publicidade e a fotografia,
pois, em seu conjunto, possibilitam uma ampla circulação de
referências de estilos identitários. (SPOSITO, 2009, p. 64)

O vínculo principal da socialização humana é a linguagem. É com ela que nos
socializamos e nos tornamos membros da sociedade. É ela que nos dá a capacidade de
aprender,

reter

e

transmitir

significados

socialmente

reconhecidos,

pensar

abstratamente, e, principalmente, refletir. Além disso, a socialização é um processo
dialético, recíproco, o qual o indivíduo participa ativamente e, portanto, há limites
dados pelo organismo da criança. Nesse sentido, a socialização tem, de um lado, limites
dados pelo aspecto biológico, mas que, por outro, não se resume a ele, sendo
extrapolado pelas circunstâncias sociais que atuam para orientar, dar base, para o
processo de socialização, como é o caso da educação.
Ao falarmos sobre educação, já deixamos implícito que a socialização
não chega ao fim no momento em que a criança se torna um
participante integral da sociedade. Na verdade, poderíamos dizer que a
socialização nunca chega ao fim. O que acontece numa biografia
normal é apenas que a intensidade e o alcance da socialização
diminuem depois da primeira fase da infância. Os sociólogos
estabelecem distinção entre socialização primária e a socialização
secundária. A socialização primária é o processo por meio do qual a
criança se transforma num membro participante da sociedade. A
socialização secundária compreende todos os processos posteriores,
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por meio dos quais o indivíduo é introduzido num mundo social
específico. (BERGER, 1977, p. 213)

Assim, pode-se compreender que o processo de socialização está intimamente
ligado às instituições formadoras, pois são elas as fornecedoras dos modelos para que
ingressemos e façamos parte dos mecanismos sociais. É através dessa apreensão dos
valores que cada instituição nos ensina e nos humaniza, no sentido antropológico do
termo, e passamos a fazer parte de uma história da humanidade começada muito antes
de nosso nascimento.
É a partir das instituições culturais que nos socializamos e apreendemos modelos
de conduta e valores que regem a sociedade a qual vivemos. É como se as várias
culturas (entendida, aqui, como conjunto de signos que se estruturam e dão base para
um fazer e pensar humanos) se interconectassem para constituir a identidade de um
sujeito social. Um dos aspectos da socialização é a troca comunicacional entre as
pessoas, ou seja, uma das bases do processo de constituição do sujeito social é a
comunicação centrada na linguagem (seja ela qual for). Cada instituição possui uma
cultura própria, que divulga e ensina seus modelos, através dos signos e símbolos
compartilhados. Escola e família seriam duas instituições fundantes de veiculação de
modelos de conduta para as novas gerações. No entanto, outras instâncias (centradas na
veiculação de ideias e linguagens) compartilham com essas duas instituições o papel de
socialização.
A cultura da mídia é em nossos dias uma dessas instâncias socializadoras, ou
seja, ela é uma das instituições que contribui na formação dos novos sujeitos sociais,
fornecendo modelos de conduta aos mais jovens. A internet, enquanto propagador dessa
cultura (mesmo que não se esgote nisso) faz parte desse processo. Lahire (2004) afirma
que hoje nos formamos através de pluralidade e heterogeneidade “de disposições
incorporadas por cada agente nas sociedades com forte diferenciação social, nas quais a
família não tem mais o monopólio da educação legítima das crianças” (p. 318). Com
isso, para ele, existem outras instâncias socializadoras além das tradicionais.
As mídias como o rádio ou a televisão transformam profundamente a
relação que os indivíduos mantinham com a cultura do lar, doméstica
(mais do que a cultura de saídas) que progressivamente se instalou. E
também, de uma certa maneira, um poderoso meio de controle
(certamente indireto e não intencional) das populações (basta ver o
deserto em que se transformam as ruas das grandes cidades nas noites
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de grandes jogos de futebol televisionados). Levando-se em conta o
tempo passado pelas crianças diante da televisão ou ouvindo o rádio,
ninguém duvida que isto modificou as condições de socialização
infantil. Mas é difícil fazer das mídias agentes autônomos de
socialização, uma vez que os efeitos das mídias são eles próprios
mediatizados e filtrados pelos pais e pela escola: não se assiste da
mesma forma à televisão em meios sociais diferentes, em função da
situação escolar (boa ou má) etc. As mídias, portanto, só tem o poder
que lhe damos: elas só exercem seu poder com a cumplicidade tácita
dos adultos que permitem que se assista a elas ou que a elas assistem.
(LAHIRE, 2004, p. 319-320)

Entretanto a mídia não é a única instância socializadora, ela divide esse papel
com outras instâncias. A autora M. G. J. Setton discute essa questão. No artigo Família
e escola: um campo com novas configurações (2002), a autora afirma existir uma
relação de interdependência entre três instâncias socializadoras – família, escola e mídia
– na formação do indivíduo contemporâneo. Assim, objetiva investigar como se dá o
processo de socialização contemporâneo a partir de uma nova configuração cultural,
com a mediação da coexistência de diferentes instâncias produtoras de valores e
referências culturais; considerando família, escola e mídia como instâncias
socializadoras interdependentes neste processo de formação do indivíduo. Há uma
dinâmica nessa relação, cujas instâncias são formadas por sujeitos que se pressionam
mutuamente no jogo simbólico da socialização.
Há uma nova ordem social regulada por um universo cultural amplo e
diversificado, embora fragmentado, que configura uma cultura mundializada, formada
pelos meios de comunicação de massa, “a educação no mundo moderno não conta
apenas com a participação da escola e da família. Outras instituições, como a mídia,
despontam como parceiras de uma ação pedagógica”. Família, escola e mídia, “por
possuírem naturezas específicas, são responsáveis pela produção e difusão de
patrimônios culturais diferenciados entre si” (SETTON, 2002, p. 109).
Com a internet, a mundialização foi ainda mais acentuada, pois ela permitiu a
conexão de cada indivíduo ao mundo de uma maneira particular, única (o computador é
um aparato para ser usado por indivíduos), mas que, ao mesmo tempo, opera o
desenvolvimento de um grupo, uma vez que possibilita a comunicação de muitos-commuitos.
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Cada uma dessas instâncias tem o seu papel. A família, em primeiro lugar,
exerce dois papéis principais: o psicológico e a herança (transmissão de um patrimônio
econômico e cultural, que fornece a identidade social). Há que se levar em conta a
existência de algumas configurações familiares distintas, com diversidade de recursos,
comportamentos, posicionamentos sociais que interferem nas trajetórias pessoais.
Já a escola é vista como responsável pela “transmissão de um saber consagrado,
útil para a manutenção de uma ordem baseada na divisão do trabalho social” (SETTON,
2002, p.112). Porém, a escola há muito tempo é voltada para as massas, o que torna suas
relações internas mais complexas.
Dessa forma, a escola não se apresenta como eixo organizador de
experiências; reflete, em seu interior, uma complexidade de interesses
intra e extra-escolares (DUBET, 1996). Não responde ao projeto
integrador de Durkheim (1995). Não consegue conciliar as suas
antigas funções de educar (transmitir valores), selecionar
(qualificando distintamente o público) e socializar (adaptá-los a uma
realidade social). Não deixando de ser uma instituição do saber e da
produção do conhecimento, a escola perde seu papel organizador, pois
não detém mais o monopólio das referências identitárias (DUBET,
1996). Sujeita a uma variedade de público e pouco preparada para
enfrentar os desafios que cada um deles lhe propõe, a escola se
enfraquece enquanto agência da socialização, responde e serve de
forma fragmentada às expectativas diferenciadas de seu público.
(SETTON, 2002, p. 112)

A mídia configura-se como instância multiforme. Ela comporta três dimensões,
a produção (técnica para a criação, mensagens e recursos humanos), a recepção e a
difusão. E, além disso, possui um caráter pedagógico:
(...) sabe-se que a cultura de massa ao circular informação e
entretenimento transmite também valores e padrões de conduta
diversificados. Considerar o caráter pedagógico da cultura de massa é
salientar que a ampla circularidade dos bens culturais juntamente com
a difusão das informações contribuem para o surgimento de novas
formas de interação educativa (Giddens, 1994). É possível pensar os
sujeitos sociais podendo orientar suas práticas e ações, podendo
refletir sobre a realidade, constituí-la e experimentá-la a partir de
outros parâmetros que não sejam mais exclusivamente locais,
presentes na escola e na família. Assim, as trajetórias individuais e
coletivas não seriam mais definidas, traçadas e vividas apenas a partir
de experiências próximas no tempo e no espaço. Ao contrário, os
sujeitos teriam contatos, seriam atingidos por modelos e referências
produzidos em contextos fisicamente distantes e dispersos. É possível,
pois, identificar a orientação das práticas estimuladas por referências
identitárias pulverizadas, mas apropriada por todos, numa
configuração única, sujeita aos condicionamentos sociais, às
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experiências vivenciadas no universo familiar e escolar, produto da
interdependência entre as agências da socialização. (SETTON, 2002,
p. 113-114)

A partir do século XX, portanto, estabelece-se uma nova configuração social,
com o surgimento da cultura de massas. Difusora de preceitos, estilos de vida e,
principalmente, com forte caráter socializador, a mídia partilha com a família e a escola
uma responsabilidade pedagógica, sendo, também, fornecedora de modelos identitários.
No caso específico da cultura da mídia, durante muito tempo vista como simples
impositora de modelos, há que se ter em mente que os receptores, os usuários e os
ouvintes, não são passivos no processo. Eles interpretam o que leem, ouvem e assistem
de acordo com suas experiências de vida e conhecimentos. Ou seja, mesmo que uma
ferramenta induza um determinado uso, ou um programa de televisão já tenha seus
conteúdos veiculados de maneira pronta, o receptor tem autonomia de interpretação e de
construção de novos usos e leituras daquilo que lhe é proposto e, então, de construir
seus próprios significados, embora essa autonomia demande um processo de apreensão
crítica e da aprendizagem de uma leitura crítica desses meios pelos quais o nosso
cotidiano está permeado.
Numa sociedade estruturada como a nossa, o espaço público ganha novos
contornos, deixando de discutir questões relativas ao bem público, de interesse de todos
os cidadãos, passando a discutir questões de foro privado, como se a vida fosse um
espetáculo a ser assistido, lido e ouvido nos mínimos detalhes. Vivemos num mundo
povoado de mensagens:
Este “entulho” imagético é o que faz tantos autores falarem num
mundo povoado de imagens “inflacionado”, cuja quantidade de
imagens que passam por nós e pelas quais passamos é tão grande
quase pode dizer que vivemos em uma “cultura de passagem”.
Imagens que passam, como todas as outras coisas. Os filmes passam
nas telas dos cinemas, nos vídeo-cassetes e na televisão. As modas
passam assim como passam as músicas e as imagens da imensa
fábrica de passagens que é a mídia. Passamos por lugares, por
experiências, por situações. A paisagem passa fora dos meios de
transporte, passam pessoas. Os sujeitos passam pelas instituições, mas
milhões de outras coisas passam pelos sujeitos. Passam os
pensamentos, o tempo passa. Passam os afetos. E o que fica de todas
essas coisas por que passamos e o que passam por nós? As coisas
passam, algumas vezes voltam e quase sempre vão embora, mas tudo
o que passa sempre deixa a sua marca. Marcas que de-formam, re-
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formam, produzem novos formatos, reproduzem formas de
formalizam alguma coisa de seu significado. (GOMES, 2001, p. 200)

Assim, as relações entre os seres humanos também se alteram, e passam a ser
mediadas por imagens e mensagens veiculadas pelas mídias. Por isso, é preciso pensar
nas mídias criticamente, ou seja, se faz necessário educar as novas gerações para que
percebam todos os meandros dessa cultura e possam interpretá-la com maior fluidez.
Kellner e Share (2008) chamam a atenção para o fato de que “a juventude está
crescendo num mundo mediado, muito diferente do de qualquer geração anterior” (p.
688), que constrói um mercado de consumo exclusivo às crianças e jovens. Isso nos
obriga a ensinar às crianças a pensar criticamente o mundo mediado, as mensagens. Tais
alterações estariam mudando a maneira como as pessoas pensam, reestruturando a
sociedade tanto no nível global quanto no âmbito local.
Na verdade, o que se buscou problematizar aqui é a existência, no mundo atual,
de diversas instâncias que operam ou se interpenetram no papel de socialização do
jovem e da criança. Os modelos das instituições clássicas não mais correspondem a um
modelo fechado de ser humano. Este, hoje, constitui-se a partir de várias fontes, entre as
quais a cultura da mídia e a internet assumem um papel importante. .

E SPECIFICIDADES DA I NTERNET
As tecnologias eletrônicas da informação alteraram nossas dinâmicas de vida,
reestruturando nossas relações com a cultura. Marcadamente, o computador tornou-se o
exemplo da técnica que altera a realidade (pensando-se nos usos que se fazem dele).
Não há como negar que ele, conjuntamente com a internet, instaurou novas relações
humanas e com o conhecimento. Modificou nossas relações com o mundo, com os
outros e como nos relacionamos com nós mesmos. Reestruturou nossa configuração de
pensamento a tal ponto que vem alterando nossos conceitos mais fundamentais, ou seja,
nossas noções de tempo e espaço, tornando-as mais fluídas e fragmentadas. Do ponto de
vista dos mais jovens, a internet é um meio já instituído, presente em suas vidas desde
praticamente sempre, pois já nasceram com sua existência, quase como uma “segunda
pele”, como um capital incorporado (BOURDIEU, 1998).
Existem dois fatos importantes quando se fala em internet:
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Em primeiro lugar, que o crescimento do ciberespaço resulta de um
movimento internacional de jovens ávidos para experimentar,
coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as
mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos
vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas
a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos
planos econômico, político, cultural e humano. (LÉVY, 1999, p. 11)

O que a internet inaugura, então, é uma nova forma de interação das pessoas, de
veiculação de informações que teve início com as mídias clássicas (televisão, rádio),
interligadas com os processos de comunicação (como o telefone), que alteraram as
formas de relação entre as pessoas aproximando as fronteiras. Ou seja, não é a internet
sozinha que modificou a sociedade, mas um conjunto de fatores que culminou
popularização do computador e da internet.
Pierre Lévy (1999) utiliza-se de uma metáfora de dilúvio: há, com a internet,
uma chuva de informações, possibilitada pelas telecomunicações, além de haver uma
chuva demográfica (“boom demográfico”), “Não há nenhum fundo sólido sob o oceano
de informações. Devemos aceitá-lo como nossa nova condição. Temos que ensinar
nossos filhos a nadar, flutuar, talvez a navegar” (LÉVY, 1999, p. 15).
A partir desse oceano é formada uma cultura, a cibercultura, caracterizada pelas
relações que se dão no ciberespaço. Ciberespaço é o mesmo que rede, ou seja, um meio
de comunicação surgido através dos computadores conectados mundialmente,
abarcando tanto as informações que por ele circulam quanto os seres humanos que o
utilizam. Cibercultura, portanto, são as técnicas, práticas, atitudes, formas de
pensamento, linguagem, valores decorrentes do acesso/uso/crescimento do ciberespaço.
O que é veiculado no ciberespaço é chamado de hipertexto. É, portanto, um
texto em formato digital que pode ser modificado, reelaborado, tornando-o mais fluido.
Além disso, liga-se a outros textos através de links que podem ser acessados em tempo
real na tela, constituindo, assim, um hiperdocumento.
Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por
conexões. Os nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou
partes de gráficos, sequências sonoras, documentos complexos que
podem ser eles mesmos hipertextos. Os itens de informação não são
ligados linearmente, como uma corda com nós, mas cada um deles, ou
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a maioria, estende suas conexões em estrela, de modo reticular.
Navegar em um hipertexto significa portanto desenhar um percurso
em uma rede que pode ser tão complicada quanto possível. Porque
cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira. (LÉVY, 1993, p.
33)

Para Lévy (1993), o hipertexto revolucionou as formas de relação com o texto. É
uma rede de interfaces, que acarreta numa leitura não linear, que possui uma
especificidade: a velocidade, ou seja, a instantaneidade do clique. Essa instantaneidade
gera “um novo sistema de escrita, uma metamorfose da leitura, batizada de navegação”
(p. 37).
Da navegação geram-se sentidos, pois a relação estabelecida entre o usuário e os
textos lidos pode ser multifacetada. Atribuir sentido é, basicamente, uma associação;
interpretar algo e conectá-lo à outros textos e, portanto, igual a construir um hipertexto.
Pessoas diferentes podem atribuir diferentes sentidos para a mesma mensagem, isso
porque mesmo que o texto já esteja dado, pode constituir num hipertexto
completamente diferente, o que é relevante nesta operação é a rede de relações
construídas para que a mensagem seja apreendida por alguém. Em outras palavras, para
que as coletividades compartilhem os sentidos, não basta receber a mesma mensagem.
Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros seres, cruzar
um pouco por sua história, isto significa, entre outras coisas, construir
uma bagagem de referências comuns, uma rede hipertextual unificada,
um contexto compartilhado, capaz de diminuir os riscos de
incompreensão. (LÉVY, 1993, p. 72-73)

Na internet a rede estrutura-se, principalmente (mas não unicamente), através de
textos escritos. Assim, a oralidade perde espaço para a palavra escrita, e com linguagens
cada vez mais próprias e singulares. Além disso, a cultura centrada na escrita instaura
uma nova prática de comunicação: o discurso separa-se de seu emissor, ou seja, ele
independe do momento em que foi produzido, não necessita da mediação humana. O
fundamental passa a ser, então, o fato de o sujeito poder atribuir sentidos diferentes ao
que se lê.
É um meio de comunicação que contém imagens, sons, vídeos e textos,
requerendo novas habilidades de leitura e escrita, e, com isso, novas formas de ler e
escrever são geradas. Nesse sentido, a internet, apesar de ser um meio de comunicação,
que contém diversas formas de veiculação da informação e compartilhamento de
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conteúdos das mídias, ela tem uma característica fundamental que a difere: a autoria.
São novas formas de interação com a informação, de se relacionar com o texto, pois se
pode alterá-lo, reelaborá-lo, de diversas formas, numa construção coletiva, uma vez que
todos os usuários poderiam passar a produzir textos digitais. Podemos desmontar um
texto, lê-lo em partes, gravar uma aula sem nem precisar mais ter o contato com a folha
de papel, pois já é passada diretamente para o computador. Assim, as relações com o
texto tornam-se mais fluídas. São novas formas que “induza[em] vínculos mais fluídos
entre os textos, entre os estudantes e o Saber” (CANCLINI, 2008, p. 305).
Além disso, vivemos num mundo onde as relações se dão através de meios
virtuais. Essa virtualização implica do desprendimento do “aqui e agora”, e assim, pode
ser, muitas vezes, a não presença de algo, ou seja, é a desterritorialização de algo ou
alguém. A virtualização também inventa novas velocidades, trazendo alterações para os
espaços-tempos, que passam a ser entendidos como mais fugazes, pois têm de ser
rápido, vivido no aqui e agora, o lugar determina o tempo da ação imediata.
Existem diversas virtualizações, como a do corpo (graças as tecnologias,
podemos estar em diferentes lugares ao mesmo tempo, além de criar aparatos que
modificam nosso corpo, possibilitando visões internas, próteses, ou seja, criando novas
formas de nos construir, de nos remodelar); mudanças nas formas de percepção do
mundo ao nosso redor; a virtualização do texto (que pode ser constantemente
atualizado, pois independe da impressão, misturando-se leitura e escrita, que deixam de
ser atos separados); econômico (onde o conhecimento torna-se uma moeda de troca
virtual).
Quero dizer que a internet se estrutura por meio de diversos fatores,
caracterizando-a como um meio possuidor de uma cultura própria, que altera nossos
modos de leitura e escrita e, enfim, a nossa relação com o mundo ao nosso redor. Na
medida em que a internet opera uma alteração na forma pela qual estruturamos nosso
pensamento, pois reconfigura nossa linguagem (enquanto meio de relação com os
símbolos e signos que nos cercam, modificando sentidos de conceitos e ideias), ela
figura como lugar que contribui para nosso processo de constituição, nos socializamos
nela e com ela. São modelos, portanto, que transbordam as relações estabelecidas com a
internet e passam a fazer parte do mundo social.
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E SCOLA E CULTURA ESCOLAR
Escola e cultura são duas esferas da realidade que se relacionam. Educação, num
sentido amplo, seria o ato de formar ou socializar alguém. Como se constitui num ato,
numa ação, ela é feita por alguém para alguém. Não é algo isolado ou estanque, é
dinâmico e dialógico, tendo por objetivo a “transmissão, a aquisição de alguma coisa”
(FORQUIN, 1993, p. 9), de um conteúdo, qualquer que seja, isto é, uma cultura, ou algo
que a contém. Já cultura é o “conjunto das disposições e das qualidades características
do espírito ‘cultivado’”, mas também pode ser, do ponto de vista sociológico, “o
conjunto dos traços característicos do modo de vida de uma sociedade, de uma
comunidade ou de um grupo” (p. 11).
A transmissão cultural da escola não se centra em nenhuma das duas acepções
de cultura acima. Cultura para a transmissão cultural da educação é “essencialmente, um
patrimônio de conhecimento e de competências, de instituições, de valores e de
símbolos, constituído ao longo de gerações e característico de uma comunidade humana
particular, definida de modo mais ou menos amplo e mais ou menos exclusivo”
(FORQUIN, 1993, p. 12). É a transmissão de um patrimônio cultural construído durante
a história da humanidade, obra esta que é coletiva e não é monopólio individual do
“homem cultivado”; é uma herança coletiva, que não é fronteira exclusiva de uma
nação, é da humanidade. E assim, é o traço que torna o homem em ser humano,
tornando-o um “ser de cultura”.
Entretanto, a educação tem como conteúdo principal a cultura e se justifica por
meio dela, “a educação não é nada fora da cultura e sem ela” (FORQUIN, 1993, p. 14);
e a cultura, por sua vez, é manifestada pela educação, ou seja, há uma relação de
reciprocidade entre ambas.
O currículo escolar representa uma seleção cultural fora da escola, ele vem da
sociedade. A escola, mesmo que não selecione os conteúdos curriculares, dá a eles um
arranjo pedagógico, reelaborando os conteúdos culturais. A educação, assim, transmite
algo da cultura (não a sua totalidade), são apenas elementos da cultura. Ela não ensina
tudo, seleciona uma pequena parcela de conhecimentos a serem transmitidos às novas
gerações. Ou seja, a escola elabora um currículo que deve conter os conteúdos mínimos
a serem aprendidos para que um ser se humanize. Além de ser apenas parte, ela
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modifica esse conteúdo cultural, fazendo a transposição didática. Há, assim, a
constituição de uma cultura escolar. A educação é uma seleção de alguns elementos da
cultura:
Educar, ensinar é colocar alguém em presença de certos elementos da
cultura a fim de que ele deles se nutra, que ele os incorpore à sua
substância, que ele construa sua identidade intelectual e pessoal em
função deles. Ora, um tal projeto repousa necessariamente, num
momento ou noutro, sobre uma concepção seletiva e normativa da
cultura. Não se poderia justificar a educação, fundamentar o currículo,
a partir unicamente do conceito sociológico ou etnológico de cultura
que este conceito não pode fornecer critérios de escolha, ele não
permite preferir, discriminar, enquanto que toda educação e todo o
ensino repousam precisamente sobre um princípio de preferência e de
discriminação. (FORQUIN, 1993, p. 168)

Além disso, a escolha do que será transmitido tem embutido um conceito de
valor.
Educar alguém é introduzi-lo, iniciá-lo, numa certa categoria de
atividades que se considera como dotadas de valor (“worth whilw”),
não no sentido de um valor instrumental, de um valor enquanto meio
de alcançar uma outra coisa (tal como o êxito social), mas um valor
intrínseco, de um valor que se liga ao próprio fato de praticá-las
(como se vê por exemplo no caso da arte); ou ainda favorecer nele o
desenvolvimento de capacidades e de atitudes que se considera
desejáveis por si mesmas, é conduzi-lo a um grau superior (mesmo
que esta superioridade seja relativa) de realização. (FORQUIN, 1993,
p. 165)

A escola é uma das responsáveis pela socialização dos jovens das novas
gerações. Instituição que possui uma cultura própria, formada por seus atores, em seu
cotidiano, através de negociações e conflitos.
A escola tem uma cultura própria. Os elementos que desenham essa cultura são
os seus atores (famílias, professores, gestores, e alunos), os discursos, as linguagens e as
práticas (comportamentos consolidados através do tempo). A escola é uma instituição
única no mundo social, não pode ser comparada à outras. Além disso, é uma instituição
que serve de base para a sociedade moderna.
A escola possui um conjunto de normas, práticas, ideias e procedimentos
incorporados em seu cotidiano, formando sua cultura interna, cumprindo, assim, a
função de promover a incorporação de seus sentidos e inculcar seus valores. A escola
seria, enfim,
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(...) uma instituição da sociedade que possui suas próprias formas de
ação e de razão, construídas no decorrer da sua história, tomando por
base os confrontos e conflitos oriundos do choque entre as
determinações externas a ela e as sua tradições, as quais se refletem na
sua organização e gestão, nas suas práticas mais elementares e
cotidianas, nas salas de aula e nos pátios e corredores, em todo e
qualquer tempo, segmentado, fracionado ou não salas. (F. SILVA,
2006, p. 206)

Essa cultura escolar se relaciona com contextos culturais globais e locais. A
escola é uma instituição idiossincrática, com a capacidade de reinterpretar e adaptar os
conteúdos que compõem a cultura macro, uma vez que ela é uma instituição
socializadora e transmissora de cultura (CARVALHO; BARBIERI, 1997).
Cada organização possui uma identidade, uma linguagem e algumas categorias
conceituais comuns. A cultura de uma organização se estrutura em três níveis
fundamentais: artefatos observáveis (estruturas e processos organizacionais visíveis),
valores manifestos (valores compartilhados) e pressupostos básicos (crenças,
percepções, pensamentos e sentimentos inconscientes) (CARVALHO; BARBIERI,
1997, p. 2). Essa cultura pode ser criada com base em normas e crenças. O que
possibilita a essa cultura perpetuar-se é a socialização dos novos membros do grupo,
mesmo que esse processo não seja uniforme.
A educação é um processo contínuo que envolve preservação e transmissão da
herança cultural, e por isso a escola em particular é uma das instituições responsáveis
pela socialização dos valores sociais, no nível do indivíduo. E para compreender esse
processo, se faz necessário observar o momento histórico, uma vez que os valores
variam. Há de se observar a cultura, pois sem ela não há educação.
Porém as formas culturais da escola estabelecem-se em relação ao meio externo
a ela, ou seja, ela pratica uma interlocução entre o que está “fora” e o que está “dentro”
dessa dinâmica. Assim, quando os jovens entram na escola, já possuem predisposições
em relação à cultura escolar ou a cultura da rua, algo que já foi estruturado
anteriormente pela forma como esse jovem vive (VAN-ZANTEN, 2000, p. 25).
Como a escola é o lugar da cultura, sendo a cultura o conteúdo central do
processo educativo, é, exatamente, no currículo que ela encontra sua forma
institucionalizada de existir para reelaborar-se socialmente. Com o processo educativo,
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a singularidade humana, expressa pela cultura, é perpetuada para as gerações mais
novas. Então, a concepção de cultura de uma sociedade definirá de que forma o
conhecimento escolar é compreendido.
Não se pode falar em homogeneidade cultural, nem mesmo no interior de uma
mesma classe social, uma vez que hoje os processos de formação identitárias são
híbridos, ou seja, tem diversas matrizes. Mas é possível identificar num dado momento
histórico as produções culturais que foram ou são mais valorizadas, ditas como saberes
eruditos, e as produções culturais populares. É possível também saber quais as
produções culturais exerceram, de alguma forma, certo tipo de dominação simbólica,
mantendo-se dominante socialmente.
A escola opera uma seleção daquilo que socialmente se credita como sendo
legítimo para compor seu currículo a ser ensinado às novas gerações. Há, então, uma
seleção cultural representando a conexão entre a cultura vivida (de uma época e espaço
determinados) e a cultura de um período. A tradição seletiva, então, cria uma cultura
geral que implica em processos de seleção desses dois tipos de cultura, que são
constantemente feitos e refeitos ao longo da história. Não se trata de um processo
exclusivo da educação, mas os conteúdos da educação são determinados, de maneira
clara ou não, manifestando certas escolhas de um tipo de organização cultural, que por
sua vez expressa escolhas culturais. A cultura escolar constitui-se no embate entre
diversos saberes sociais, pois é nesses embates que se determina o que é e o que não é
importante para ser ensinado. O problema desta situação é o processo de apropriação do
conhecimento pela escola. A escola retira dos saberes a historicidade, o contexto em que
cada saber foi produzido, exprimindo somente resultados isolados.
(...) a questão central é justamente compreender essa contradição
intrínseca ao conhecimento escolar: ao mesmo tempo produzir
configurações cognitivas próprias e socializar conhecimentos
científicos e/ou eruditos e demais saberes selecionados pela escola. Ou
seja, a escola, simultaneamente, é uma instituição de veiculação do
conhecimento científico e/ou erudito, mediado pelo conhecimento
escolar, e uma instituição de veiculação do saber cotidiano e de
constituição de habitus que a sociedade seleciona para as gerações
mais novas. Além disso, esse saber selecionado pela sociedade é
essencialmente um saber de classe, capaz de privar as classes
exploradas de seu saber, que expressa suas necessidades e delas
deriva, substituindo-o por um saber portador das necessidades e dos
interesses de outras classes. Essa contradição está diretamente
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associada ao papel da escola, reproduzindo e produzindo, mantendo e
renovando, mascarando e gerando rupturas. (LOPES, 1997, p. 108109)

A questão que se coloca é saber em que medida a escola está aberta ou dá espaço
em sua dinâmica diária para os novos saberes entrarem em seu cotidiano. Se o currículo
escolar é formado a partir da seleção das manifestações culturais da humanidade, e
nossa sociedade estrutura-se através da relação estabelecida entre o uso das mídias e
cibercultura, que alteraram nossas percepções de mundo, espaço, tempo, e são
constitutivos do ser humano em nossos dias, pois é um elemento cultural fundamental;
em que medida o currículo estaria aberto a utilização desses meios, mais
especificamente da internet, para potencializar o ensino ministrado nas escolas.
As formas de aprender e sentir se alteram num mundo permeado pelo avanço
tecnológico. Uma pergunta que se coloca é como a escola vivencia essas alterações em
todos os quadros sociais. Nossas relações de socialização passam a ter mais um
mediador, que faz parte de todos os processos e atividades sociais: as tecnologias
eletrônicas e comunicacionais.
Haveria um descompasso na relação da escola com os meios de comunicação e
as novas tecnologias, “desencontro entre o discurso didático-pedagógico estrito e as
linguagens institucionalmente não-escolares” (CITELLI, 2000, p. 21).
O discurso pedagógico, ocupado com as ações processadas na sala de
aula, constitui a natureza “única e diferenciada” da retórica escolar. As
outras linguagens pressionam a partir “de fora”, existem na fala dos
alunos e nas conversas dos professores, circulam entre as salas de
aula, nos espaços de reunião, nos corredores, no pátio, têm existência
“subterrânea”. (CITELLI, 2000, p. 22)

Para Citelli, a escola precisa passar por um movimento de ressignificação, de
forma pensar e dialogar com a mídia e com as novas tecnologias, para ocorrer uma
ampliação cultural, porém há que se enfrentar dois grupos de questões, de ordem
cultural e operacional. No plano conceitual, é preciso perceber, em primeiro lugar, que
os recursos tecnológicos ainda são pouco conhecidos na escola e, assim, a escola
enfrenta desconforto e insegurança no uso:
O precário conhecimento acerca dos mecanismos de funcionamento
das linguagens institucionalmente não-escolares, bem como,
evidentemente, as carências estruturais da escola brasileira, que, em
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muitos casos, impossibilitam tanto a superação do déficit conceitual
como a própria modernização física das salas de aula, terminam por
afastar os agentes educadores do campo das comunicações. (CITELLI,
2000, p. 23)

Entretanto, uma ressalva deve ser feita: a familiaridade existe, talvez não pela
parte da escola, mas através da vivência de mundo trazida pelos alunos. Então, não é
que os recursos sejam pouco conhecidos, mas sim que ainda não foram incorporados
pela escola, não foram didatizados. Dessa forma, operacionalmente falando, a formação
dos professores que atuam com os jovens não contempla as maneiras pelas quais eles
poderiam utilizá-las na escola, criando um descompasso entre o que os jovens já sabem
e o que a escola poderia fazer com esses saber em suas dinâmicas internas.
Se a escola é um dos lugares da socialização, veiculando um saber
sistematizado, transmitindo uma tradição cultural relacionada com o tempo em que se
vive (é histórica) e com a sociedade. É preciso perceber que os elementos gerais da
cultura interferem ou estabelecem intercâmbios com a cultura estritamente escolar. E se
o conteúdo transmitido pela escola vem de modelos culturais, não há como se pensar a
cultura nos dias de hoje sem pensar nas novas tecnologias e como elas alteraram o nosso
mundo. A escola faz parte dessa dinâmica, na medida em que opera a educação dos
mais jovens e dialoga com os elementos culturais.
Mas trabalhar com computadores e internet é mais do que aprender a operar a
máquina, ou seja, utilizar o computador na escola é mais do que simplesmente aprender
os recursos oferecidos por ele. É sim utilizar o computador, e mais especificamente a
internet, como recurso para potencializar os saberes escolares.
A tecnologia não chegou agora na escola e sempre fez parte das atividades
humanas:
A escola sempre utilizou uma tecnologia que aparece na organização
do espaço escolar, na sala de aula, nos instrumentos de trabalho
(quadro-negro, giz, livros, apostilas, cadernos, borrões, mimeógrafos,
retroprojetores etc.) e no privilégio da palavra e da escrita como
elemento constituinte de significados. (N. SANTOS, 2000, p. 19)

Ou seja, a sala de aula, a escola seriada, o material didático, a lousa, o caderno,
tudo isso, enfim, são tecnologias. O que altera é o fato de existirem tecnologias no
mundo atual que podem modificar a relação pedagógica até então existente. A questão,
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então, não repousa no fato de se usar a tecnologia ou não, pois ela já está presente na
vida dos seres humanos desde sempre, mas sim que a tecnologia ao ser utilizada num
determinado espaço tem de ser legitimada por seus membros, assim, por si só, a
tecnologia não forma ninguém, necessita de uma mediação. O ponto a ser destacado é
que o currículo escolar, a partir do advento das mídias, está sendo invadido por outras
fontes culturais e, assim, questiona-se se ele se mantém relevante atualmente.
Acredito ser a internet uma marca de ruptura no entendimento existente, até
então, de mídias, uma vez que ela levanta três pontos importantes: possibilita aos jovens
criar seus textos, atuar como autores de seus processos de formação e, além disso,
permite um caráter individual de aprendizagem. Em outras palavras, a internet não é
apenas um recurso a ser utilizado em aula, como um filme, por exemplo, mas um
instrumento que possibilita uma outra forma de interação com o saber, não se
restringindo à ideia de diálogo, mas possibilitando a produção, a autoria.
A grande questão, que não está resolvida, é a criação de uma nova
prática comunicativa e de processamento de informações condizentes
com estas novas tecnologias. Numa sociedade de abastança de
informações, onde o problema não é possuí-la, mas achá-la e descobrir
sua relevância, onde os homens compartem seu poder com as
máquinas ao compartir com elas seu processamento, e onde o controle
da informação se torna inviável, não é mais possível manter a mesma
prática educativa que antes. (SANTOS, 2000, p. 26)

A prática educativa poderia ser alterada, uma vez que a internet poderia agir
como potencializadora da aprendizagem, caso o currículo escolar se estruturasse de
maneira a estabelecer uma correspondência com os saberes escolares e os saberes que a
internet fomenta. Isto é, as relações entre os saberes escolares e os sujeitos a quem se
pretende educar estão fraturadas, os saberes não dialogam.
A tecnologia também sempre fez parte da educação, mas de que maneira? O uso
da lousa e do livro didático, além de outros recursos, são tecnologias que foram
implantadas nas escolas para melhorar o processo educativo. Entretanto, quando se
pensa em tecnologia educacional nos dias atuais, existem várias características
atribuídas erroneamente ao assunto. Carina Lion, no livro Tecnologia Educacional:
política, histórias e propostas (1997), aborda três mitos sobre a implantação das
tecnologias na escola:
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•

O valor dos produtos seria mais importante que os processos;

•

A falsa percepção de que apenas incorporando as inovações tecnológicas
ocorrem inovações pedagógicas;

•

A percepção da sociedade da comunicação como altamente integrativa, que
conecta tudo e todos.
Ou seja, dizer que o simples fato de incluir computadores, internet, CD-ROM na

escola já acarretaria uma alteração significativa no processo de educar é falso. De
maneira geral, a tecnologia é criada pelo homem para que ele possa se relacionar com o
meio em que vive solucionando problemas, buscando atender a suas necessidades.
Assim, o uso da tecnologia está relacionado com a forma pela qual ocorre numa
determinada sociedade ou grupo. Desse modo, no interior da escola, o movimento que
pode se pode operar é o de “vincular tecnologia e didática. É vincular tecnologia e
cultura” (LION, 1997, p. 31).
Como a tecnologia também faz parte da história acumulada de um povo, as
tecnologias da comunicação contribuem para a construção das representações que o
sujeito irá incorporar mentalmente, interiorizar, pois elas fazem parte de nossa cultura.
A nova tecnologia está aqui. Não desaparecerá. Nossa tarefa como
educadores é assegurar que quando entre em aula faça-o por boas
razões políticas, econômicas e educativas, não porque os grupos
poderosos querem redefinir nossos principais objetivos educacionais à
sua imagem e semelhança. (APPLE apud LITWIN, 1997, p. 35)

Uma ressalva a ser feita é que as tecnologias não transformam, por si mesmas, as
estruturas sociais, mas incorporam-se a elas, então, elas não alteram radicalmente os
elementos centrais de uma sociedade, como as desigualdades econômicas, sociais e
culturais. Assim, a sociedade engendra a mudança, uma vez que todo constructo
tecnológico é uma obra social e, portanto, não se deveria refletir apenas sobre os
aspectos técnicos relativos ao uso, vantagens ou desvantagens de se utilizar o
computador por exemplo, seria necessário atuar nos problemas educacionais, políticos,
ideológicos e éticos que ela carrega consigo.
Na escola existem espaços de criação que não fazem parte do currículo oficial.
Um desses espaços tem no computador um grande aliado.
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Há outro espaço criativo, científico no qual o computador tem papel
importante ao acelerar a organização, conferir os dados e analisá-los.
Mas é preciso que os resultados, os produtos sejam avaliados dentro
da trajetória, que é educacional, pois forma pessoas. É necessário que
se considerem os professores como interlocutores natos entre o
conhecimento e os alunos para que haja aprendizagem a qual é um
processo humano permeado por relações pessoais ainda que na
aparência comandado pela técnica. (Carvalho e Barbieri, 1997, p. 18)

Para compreender de que maneiras escola e internet estão relacionadas é preciso
esclarecer, em primeiro lugar, como a internet tem sido encarada pelos estudos feitos na
produção acadêmica (do estabelecimento da primeira rede até hoje se passaram apenas
pouco mais de 40 anos, o que representa pouco tempo a perspectiva histórica).
A apropriação do campo de estudo sobre como se dá a relação entre escola e
internet, compreendendo a internet como formadora, fornecedora de modelos e instância
socializadora da sociedade atual, faz com que se reflita sobre como a tecnologia
interfere e reestrutura as relações existentes estabelecidas, modificando e desvelando
relações sociais. Para Lévy (1993), a técnica, pois é com a criação dela que se
desenvolve a tecnologia, é uma dimensão fundamental do mundo atual, que fomenta
mudanças nas maneiras de pensar e conviver, por causa das relações que estabelecemos
com a telecomunicação e com a informática. Além disso, essa presença promove uma
redistribuição do saber. Em outras palavras, o que antes estava colocado altera-se em
função de novos elementos (as tecnologias da inteligência), que passam a remodelar as
formas de interação entre os indivíduos.
Com base nessa alteração social descrita pelo autor, pode-se inferir que as
relações escolares também se alteram. De maneira que, se a escola parece ser o lugar da
transmissão do conhecimento, de apropriação de saberes acumulados ao longo da
história da humanidade, torna-se necessário entender de que forma ela lida com esta
variável, que também figura como fonte de conhecimento, que é a internet.
Não há como negar que vivemos novos tempos dentro dos muros escolares. As
tecnologias contribuíram para uma série de alterações nas relações escolares, como, por
exemplo, fazer com que os professores se sintam ameaçados pelos novos saberes dos
alunos. Dois artigos ajudam a compreender essa questão. No artigo Mudanças geradas
pela Internet no cotidiano escolar (ABREU; NICOLACI-DA-COSTA, 2006), as
autoras fazem uma pesquisa com vinte professores/as, sobre o papel da internet em sua
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realização profissional. As autoras mostram que há uma reformulação dos
entendimentos, pois há uma confrontação com uma nova realidade, que gera
questionamentos acerca de qual o papel do docente nos dias de hoje, uma vez que,
claramente, não é o mesmo de outrora.
No segundo artigo das mesmas autoras (ABREU; NICOLACI-DA-COSTA,
2003), é feita uma revisão de literatura para discutir como a internet vem sendo tratada.
Fazem uma articulação destas pesquisas com a investigação desenvolvida, visando
compreender como as educadoras utilizam a internet, fazendo uma análise de seus
discursos. A investigação revelou que a internet é utilizada como instrumento de
pesquisa, porém, sua aplicação com objetivos educacionais é encarada como fonte de
conflito, pois seria uma ameaça ao papel tradicional de professoras e, ainda
desconhecem o que seria ser docente numa sociedade em rede, o que gera ansiedade.
Assim, apesar das educadoras já utilizarem a tecnologia, lidam com dificuldade com
ela.
Mas tais mudanças são fruto de um movimento complexo, que remonta a outras
épocas e situações que não cabe aqui discutir, mas que, de alguma maneira sofreram um
incremento com a internet. De forma que, quando as massas passaram a ter acesso a
novas formas de cultura, não apenas àquelas veiculadas pela escola (e ressalvando aqui:
a escola só foi para todos no Brasil no decorrer dos anos 1990, ou seja, a cultura escolar
é muito recente para as classes sociais, cuja renda não permitia a manutenção de seus
filhos na escola) passaram a participar da escola, com a ampliação do número de vagas
nas escolas públicas e novas formas de educação passaram a acontecer. Na verdade,
com a ampliação da escolarização, duas formas de cultura passaram a se relacionar: a
cultura das mídias (que já fazia parte do universo das classes populares) e a cultura
escolar.
(...) Antes que a escola se universalizasse, antes que o saber formal se
tornasse referência educativa para grande parte da população, antes
que a língua escrita estivesse generalizada em todo o território
nacional, o rádio, a TV e o cinema já eram velhos conhecidos da
população, é possível pois considerar que o imaginário ficcional das
mídias há muito mais tempo vem colonizando os nossos espíritos. É
possível considerar que esse imaginário está mais presente e é mais
familiar no cotidiano dos segmentos sociais brasileiros, sobretudo os
segmentos com baixa escolaridade, do que propriamente a cultura
escola. (SETTON, 2004, p. 61)
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Além disso, essas mudanças são de dois níveis: há uma contestação geral do que
seria a autoridade e se alteram os meios de acesso e relações com o conhecimento. Para
Arendt (2009), a autoridade não existe mais no mundo moderno, por não haver mais
modelos de experiência e conduta que não possam ser questionados. Havia
anteriormente o que a autora chama de “autoridade pré-política”, que assegurava as
relações entre os sujeitos sociais, principalmente na educação, que seria esse
reconhecimento de que aquilo era relevante para estruturar a sociedade vigente.
Autoridade exige obediência, mantendo a liberdade, ou seja, não comporta o
entendimento de algo violento, não é coerção. Não é também uma forma de persuasão,
que requer igualdade e o uso de argumentos. E é aí que reside sua definição, a
autoridade não é nem a coerção e nem a persuasão pelo uso de argumentos. É o
reconhecimento da legitimidade de uma prática.
A educação é uma das atividades humanas mais elementares e necessárias às
sociedades humanas, renovada continuamente pelo nascimento de novos seres humanos,
que não estão acabados, mas vivendo uma crise (contínua) expressada, principalmente,
em dois processos sociais: a crise na autoridade e a crise da tradição. A criança, objeto
da educação, “possui para o educador um duplo aspecto: é nova em um mundo que lhe é
estranho e se encontra em processo de formação; é um novo ser humano e é um ser
humano em formação” (ARENDT, 2009, p. 234-235). A educação corresponde a um
duplo relacionamento: o relacionamento com o mundo e o relacionamento com a vida.
A criança só é nova em relação ao mundo que existia antes dela, faz-se uma introdução
no mundo preexistente.
Quanto mais completamente a sociedade moderna rejeita a distinção
entre aquilo que é particular e aquilo que é público, entre o que
somente pode vicejar encobertamente e aquilo que precisa ser exibido
a todos à plena luz do mundo público, ou seja, quanto mais ela
introduz entre o privado e o público uma esfera social na qual o
privado é transformado em público e vice-versa, mais difícil torna as
coisas para suas crianças, que pedem, por natureza, a segurança do
ocultamento para que não haja distúrbios em seu amadurecimento.
(ARENDT, 2009, p. 238)

A criança é introduzida ao mundo pela escola, mas a escola não é o mundo, é
uma instituição mediadora entre o domínio privado e o domínio público, da família para
o mundo. Contudo, a escola representa o mundo. É o lugar, a escola, onde se assume
uma responsabilidade para com o mundo – dupla responsabilidade – de quem é educado
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e de quem educa. Na educação, essa responsabilidade pelo mundo assume a forma de
autoridade. A autoridade do educador não vem apenas da sua qualificação, mas também
do que ele representa, enquanto porta-voz de todo o mundo adulto. Porém, no mundo
moderno há uma recusa da autoridade. E, portanto, há uma crise de autoridade, iniciada
com a perda da autoridade da esfera pública.
Com as mudanças nos meios de acesso ao conhecimento, coadunada com a crise
do saber escolar, o peso e o valor do saber escolar se reduzem, deixando de figurar
como o saber (mais) legítimo. Como a autoridade da instituição escolar como fonte de
saber é contestada, seus veiculadores, os professores, passam a perder autoridade
socialmente, o que leva a um questionamento sobre o sentido da relação pedagógica.
Essa relação se estrutura a partir da aprendizagem de determinados saberes, O saber é,
então, uma relação, forma pela qual um sujeito constitui maneiras próprias de apreensão
do mundo. Só há sujeito de saber quando há um certo tipo de relação com o mundo,
cujo motor é o saber, que gere todas as outras formas de lidar com o mundo ao seu redor
elaboradas por esse sujeito.
Na há saber que não esteja inscrito em relações de saber. O saber é uma
constituição coletiva e histórica, submetido a processos de capitalização, validação e
transmissão. Produto, então, de epistemologia. Entretanto, os homens não se relacionam
somente epistemologicamente, relacionam-se entre si e com o mundo ao seu redor,
portanto, as relações de saber são, mais amplamente, sociais. Os saberes, por mais que
apareçam como objetos autônomos, enunciados significativos por si só, não o são, pois
são, na verdade, formas de sentido que exprimem relações.
Para o sujeito se apropriar do saber precisa “se instalar na relação com o mundo
que a constituição desse saber supõe. Não há saber sem uma relação do sujeito com esse
saber” (CHARLOT, 2000, p. 63). Mas a maneira como cada sujeito se relaciona com o
saber é única, e expressa relações com o mundo tecidas por ele ao longo de sua história
particular.
Uma característica fundamental do ser humano é a aprendizagem, é ela que nos
torna humanos. No entanto, aprender é diferente de adquirir um saber (entendido como
conteúdo intelectual). Para Charlot, a apropriação de um saber é apenas uma das figuras
do aprender. O aprendizado se dá num tempo e num espaço demarcados, com a ajuda de
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alguém. A relação com o saber, por ser também uma relação com o mundo, é, ao
mesmo, tempo uma relação com espaços/mundos particulares onde se vive e aprende
(CHARLOT, 2000, p. 67). Os aprendizados são marcados pelo local, pelas pessoas e
pelo momento em que ocorrem (da história pessoal e da história do mundo que o cerca).
Aprende-se, portanto, porque se tem oportunidade de aprender, de acordo com o
momento e disposição e, às vezes, por obrigação, pois algumas vezes a oportunidade
não volta a aparecer. De acordo com o autor: “A relação pedagógica é um momento, isto
é, um conjunto de percepções, de representações, de projetos atuais que se inscrevem
em uma apropriação dos passados individuais e das projeções – que cada indivíduo
constrói – do futuro” (p. 68).
Os alunos se utilizam dos recursos disponíveis na internet (uma das fontes de
saber disponíveis) para dar conta das tarefas escolares. Entretanto, os saberes requeridos
para o uso desses recursos demanda a construção de diferentes formas de relação com o
saber. Mas a natureza e o caráter dessas tarefas não foram alterados. Assim, manifestase um curto-circuito entre os saberes oriundos da escola e os da internet, o que parece
apenas aprofundar, deixar mais evidente a falta de sentido do currículo tal como ele está
estruturado. Portanto, a questão central colocada na presente pesquisa é: em que medida
a incorporação dos recursos da internet de fato obriga a escola a se repensar? Ou em que
medida ela aprofunda ou acentua o problema da falta de sentido do currículo escolar?

O S JOVENS DE HOJE : RELAÇÕES COM DIVERSOS MEIOS CULTURAIS
A juventude, nos dias de hoje, é vivida, ou tem como elemento central, a relação
com as mídias. Assim, faz-se necessário compreender como a categoria juventude vem
sendo compreendida pelos pesquisadores para que a análise acerca da internet possa ser
mais bem problematizada.
A juventude deve ser encarada, em primeiro lugar, como categoria sociológica,
construída historicamente, não apenas como um dado biológico, mas como um objeto
de disputas no real. Para Bourdieu (1983), as divisões entre as idades são arbitrárias, ou
seja, a fronteira entre as idades é um objeto de disputas nas sociedades. São
representações ideológicas que separam o que é característico de cada fase da vida,
dizendo o que é do jovem, para que outras características sejam só de adultos, de acordo
com estabelecimentos não naturais, inscritos em relações de poder e, portanto, a
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juventude é uma categoria sociológica, formada, construída. Somos sempre velhos ou
jovens em relação ou para alguém, e, portanto, os cortes de idade estão sujeitos à
manipulação. Nesse sentido, a juventude ou a velhice não são dados puramente
biológicos, são fruto de uma construção na luta entre jovens e velhos, e resultam de uma
complexa relação e correspondência entre idade biológica e idade social.
Como mostra Ariès (1981) a ideia da infância é algo recente na história da
humanidade, que teve sua primeira manifestação no século XVII, o qual as famílias
burguesas já começavam a dar à infância o sentido dado por nós hoje. A ideia de
adolescência demorou mais a surgir, vislumbra-se no século XVIII, com uma
personagem literária. Neste século, o jovem era visto como força viril, e, assim, com o
passar do tempo apareceu o primeiro adolescente típico, descrito por Sigfried de
Wagner, “pela primeira vez exprimiu a mistura de pureza (provisória), de força física,
de naturismo, de espontaneidade e de alegria de viver, características que fariam do
adolescente o herói do nosso século XX, o século da adolescência” (ARIÈS, 1981, p.
46). Para esse autor, a partir dos anos 1900 a juventude passou a representar novos
valores.
A juventude apareceu como depositária de valores novos, capazes de
reavivar uma sociedade velha e esclerosada. Havia-se experimentado
um sentimento semelhante no período romântico, mas sem referência
tão precisa a uma classe de idade. Sobretudo, esse sentimento
romântico se limitava à literatura e àqueles que a liam. Ao contrário, a
consciência da juventude tornou-se um fenômeno geral e banal após a
guerra de 1914, em que os combatentes da frente de batalha se
opuseram em massa às velhas gerações da retaguarda. (...) Daí em
diante, a adolescência se expandira, empurrando a infância para trás e
a maturidade para à frente. Daí em diante, o casamento, que não era
mais um “estabelecimento”, não mais a interromperia: o adolescente –
casado é um dos tipos mais específicos de nossa época: ele lhe propõe
seus valores, seus apetites e seus costumes. Assim, passamos de uma
época sem adolescência a uma época em que a adolescência é a idade
favorita. Deseja-se chegar a ela cedo e nela permanecer por muito
tempo. (p. 46-47)

É preciso também perceber a heterogeneidade inerente à categoria da juventude,
bem como o modo como ela se constituiu enquanto grupo social. Helena Abramo
(1994), ao tratar dos jovens em suas organizações, percebe que havia a presença, em
São Paulo e em outras grandes cidades nos anos 1980, de diversos grupos juvenis que
formados a partir de um estilo “espetacular” (p. xi) e que se diferenciavam por meio da
música, das roupas e adereços, da postura e dos comportamentos de lazer.
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Para introduzir seu debate, a autora discute o conceito de juventude, trazendo
uma primeira noção geral do termo:
A noção mais geral e usual do termo juventude refere-se a uma faixa
de idade, um período de vida, em que se completa o desenvolvimento
físico do indivíduo e uma série de mudanças psicológicas e sociais
ocorre, quando este abandona a infância para processar sua entrada no
mundo adulto. No entanto, a noção de juventude é socialmente
variável. A definição do tempo de duração, dos conteúdos e
significados sociais desses processos modificam-se de uma sociedade
para sociedade e, na mesma sociedade, ao longo do tempo e através
das suas divisões internas. Além disso, é somente em algumas
formações sociais que a juventude se configura como um período
destacado, ou seja, aparece como uma categoria com visibilidade
social. (ABRAMO, 1994, p. 1)

A juventude, primeiro, é uma categoria social, estabelecida socialmente. Cada
sociedade delimita as faixas etárias do ciclo de vida, atribuindo significados a cada
grupo. Mas esses grupos não são necessariamente homogêneos. Isso ocorre com mais
clareza em sociedades onde a família não é a única responsável pela socialização (como
a nossa). A estrutura interna dos grupos também varia de sociedade para sociedade. Nas
sociedades primitivas, a passagem entre as idades, por ser mais ritualizada e marcada, é
mais integrativa. Já nas sociedades modernas é muito mais fluída essa passagem.
A juventude é uma categoria historicamente construída, que se foi constituindo a
partir da instituição de um espaço separado para a preparação do jovem para ingressar
no mundo do adulto. Dois fenômenos contribuíram para os marcos etários conhecidos
hoje no mundo ocidental: no século XVII surge uma afetividade maior pela criança,
dando-se uma reorganização familiar em torno dela no espaço privado; e a mudança e
extensão dos anos de escolaridade. O jovem é separado duas vezes do mundo adulto.
Mas é somente no século XX que a adolescência aparece como etapa socialmente
distinguível (como dito anteriormente). Além disso, a juventude é variável de acordo
com as determinações de um grupo. É, portanto, fenômeno da sociedade moderna, na
qual o jovem vai sendo percebido como sujeito social específico.
A juventude carrega em si uma condição potencialmente transitória, fugaz, e
como transitoriedade e fugacidade são características centrais da cultura contemporânea,
isso leva a uma espécie de indissociabilidade entre essa cultura e a condição juvenil. Em
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primeiro lugar por ser uma etapa de transição, uma passagem simplesmente, para chegar
ao mundo adulto.
A ideia central é a de que a juventude é o estágio que antecede a
entrada na “vida social plena” e que, como situação de passagem,
compõe uma condição de relatividade: dos direitos e deveres, de
responsabilidades e independência, mais amplos do que a criança e
não tão completos quanto o do adulto. Assim como os limites de
início e término dessa transição não são claros nem precisos, nem
demarcados por rituais socialmente reconhecidos, nas sociedades
modernas, esses direitos e deveres não são explicitamente definidos
nem institucionalizados, imprimindo-se à condição juvenil uma
imensa ambiguidade. (ABRAMO, 1994, p. 11)

Após a Segunda Grande Guerra, a reflexão sobre a juventude altera-se por duas
razões: a ampliação da duração da juventude e a sua vinculação aos “espaços de lazer,
indústria cultural e meios de comunicação” (Idem, p. 28). Essa ampliação se deu pelo
aumento do tempo de permanência na escola para outros setores sociais (como as
classes populares).
Os jovens, ao se agruparem e constituírem sua identidade, reúnem-se em torno
de alguns bens de consumo, do mercado e das atividades de lazer. O jovem passa a ser o
“herói do século XX”, de acordo com Abramo:
(...) Desde os anos 50, a conexão de seus movimentos culturais com a
indústria e o comércio vão consolidando esse setor como uma faixa
cada vez mais importante do mercado consumidor. O interesse da
absorção das suas aspirações e símbolos, e a consequente
transformação destes em mercadoria cria toda uma veiculação
imaginária positiva sobre a juventude.
(...) A disposição para absorver novas informações e costumes, a
atualização e a afinação com as mudanças tecnológicas fizeram com
que a juventude se tornasse a imagem padrão, a condição etária mais
valorizada (em termos de imagem), que todos querem aparentar
(MORIN, 1987) – assim é que a juventude passa a “ditar a moda”
(YONNET, 1985) e se torna a personagem central de toda
publicidade. (1994, p. 42)

A juventude, por ainda estar em formação, é a primeira a experimentar e
assimilar, ou mesmo implementar, as mudanças culturais. A partir dos anos 1970, com a
intensa incorporação de jovens no mercado de trabalho e de consumo e com o contato
cada vez maior com a escola e os meios de comunicação, os jovens das camadas
populares passaram a compor cenários particulares de manifestação juvenil. Essa
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juventude é marcada pelo modo como se relaciona com o lazer e com o consumo de
bens simbólicos.
É também nas décadas de 1960 e 1970 que a indústria cultural se consolida no
Brasil. É um momento da formação de uma sociedade de consumo, com um amplo
mercado de bens culturais, da qual o jovem passa a ser o maior consumidor. O lazer é
uma das dimensões mais importantes na vida dos jovens. Para os jovens das classes
populares o lazer aparece como forma de fugir de um modo de vida massacrante e sem
gratificações, como forma de alcançar liberdade para aproveitar a vida.
A indústria cultural tem um papel importante nesse processo de acordo com
Abramo:
E, nesse processo, os agentes da indústria e do mercado têm um papel
central, na medida em que buscam se apropriar dessas inovações a fim
de alimentar a ininterrupta produção de novidades e, dessa forma,
manter a reposição constante das necessidades de consumo.
Particularmente desde os anos 50, o mercado mantém uma atenção
especial voltada para os acontecimentos desenvolvidos por tais
grupos, buscando captar as novas criações para oferecê-las como
símbolos de identidade juvenil. (1994, p. 89)

A juventude é também caracterizada por um tríplice registro: como fase da vida,
como força social renovadora e como condição vivida que vai muito além de uma etapa
cronológica. Seria uma etapa de descoberta da vida e da história, na qual as trajetórias
de vidas possíveis são construídas socialmente. Ressalta-se que a mesma sociedade
pode produzir jovens diversos, e sendo assim, as “maneiras de ser” impostas variam de
acordo com uma série de fatores, como classe, gênero, etnia, entre outras. Assim, a
juventude sintetizaria uma forma de enunciação do sujeito perante o processo histórico e
de constituí-lo, configurando uma maneira própria de existência e de realização do
destino pessoal.
Ou seja, de acordo com o que foi exposto até aqui, a juventude é uma categoria
socialmente construída, histórica, marca um tempo, uma geração, que deve ser
entendida em sua diversidade, que se constitui identitariamente através dos bens
culturais oferecidos pela cultura das mídias. É também uma força social renovadora, que
reestrutura e abala as bases sociais, implementando mudanças.
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A passagem do tempo cotidianamente é dada, hoje, pelo imperativo de ser
jovem. Assim, as experiências valorizadas no tempo atual são as vivenciadas pela ilusão
ou pelo desejo de uma juventude cada vez mais longa. Uma vez que o tempo atualmente
é marcado pela fluidez, fragmentação, essa vivência juvenil também é estruturada por
um tempo sem fronteiras delimitadas.
A juventude deve ser compreendida como uma condição, a “condição juvenil”,
que seria a maneira de ser jovem, como se situa socialmente o jovem e como se vive
empiricamente esta condição (DAYRELL, 2003). No Brasil, a condição juvenil para os
jovens das camadas populares não se dá, como nos países europeus, pela moratória em
relação ao trabalho, porque os jovens daqui, muitas vezes, precisam trabalhar para
vivenciar a juventude. Isso não significa abandono da escola, apesar de influenciar no
percurso escolar.
As formas de distinção dos jovens dar-se-iam por meio das práticas em relação
ao corpo, dos gostos e das práticas de lazer, além disso, há também a ostentação dos
aparelhos eletrônicos, principalmente o celular e os mp3. Dayrrell aponta que o impacto
desses objetos na socialização do jovem deve ser mais investigado.
Sociabilidade seria algo que se desenvolve, preferencialmente, mas não
exclusivamente, nos grupos de pares, nos tempos de lazer e espaços de diversão; porém,
isso também acontece na escola e no trabalho. Entretanto, o grupo de pares é
fundamental na constituição do ser jovem, é o grupo de pares que firma e constitui a
própria identidade. Os processos de socialização na sociedade atual são múltiplos,
heterogêneos e concorrentes, ampliando o universo de referência dos jovens. Além
disso, há em nossa sociedade um processo de desinstitucionalização, de forma que o
sujeito é responsável (cada vez mais) pela sua própria formação, com as instituições
cada vez mais permeáveis.
A juventude, então, aparece como condição a ser vivida, a ser experimentada de
diversas formas, em que os jovens procuram maneiras de se agrupar e se diferenciar
identitariamente. Essas maneiras de distinção são formadas pela adoção de marcas de
gosto, muitas vezes expressas no próprio corpo. Os jovens se agrupam, também, através
dos gostos em comum, como pelas músicas apreciadas e pelos lugares frequentados.
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Nesse sentido, a internet aparece, hoje, como mais um lugar de convívio para os jovens.
É um lugar de encontro e interação entre os pares6.
Temos o costume de chamar de juventude essa condição relativamente
indeterminada, em que o indivíduo ainda não inserido na prática social
considera a sociedade um entrave contingente e crê poder construir
sua vida contra ela ou à sua margem, segundo os desejos e os valores
singulares que ele ignora ainda que estejam (pela mediação de sua
educação e de sua família) condicionados pela Sociedade e pela
História que ele recusa. Mas a juventude, como toda idade, nos vem
de outro: dos adultos e dos velhos, daqueles que, percebendo que não
refarão sua vida, que não mudarão mais, que as aquisições a defender
ou a fazer crescer os tornam prisioneiros de sua objetividade e de suas
exigências inertes, experimentam a “seriedade da existência” e tomam
por “jovens” os que, não tendo ainda (ou não ainda no mesmo grau)
interesses a defender, pretendem que uma vida se possa construir, e
não se suportar como um destino. E nesse intento, ainda,
experimentam uma impotência radical confirmada por inoperantes e a
cada vez mais ruidosas revoltas. Essa “juventude” (Nizan e Sartre o
disseram) é um produto burguês; não é uma idade natural. Mas,
mesmo numa sociedade sem classes nem propriedade, subsiste algo da
juventude, idade social: é que, encontrando diante de si, cristalizadas
em exigências materiais e em tarefas, as ações das gerações
precedentes, você não pode considerar com a mesma seriedade que
elas os imperativos já petrificados que elas legaram. (GORZ, 2009, p.
21-22)

A sociedade atual tem três marcas principais: o individualismo, o culto ao jovem
(modelo de vida para todas as fases da vida) e o consumo, sendo este a fonte de
diferenciação entre as pessoas, necessitando ser mais investigado para que se possa
compreender como se dão as relações sociais hoje. Os processos de socialização são
múltiplos, heterogêneos e concorrentes, demandando uma formação individual e faz
com que as “maneiras de ser jovem” variem muito, mesmo dentro de uma mesma
sociedade, pois elas podem variar de acordo com a classe, etnia, gênero entre outros
fatores.
A juventude é uma categoria de difícil delimitação, devendo-se compreendê-la
como inserida num sistema de relações. O reconhecimento de idades diferentes e,
portanto, de diferentes fases da vida vem e depende da enunciação do outro, ou seja, ele
é socialmente formulado. Assim, pode-se pensar a juventude como uma categoria social
6

Ver capítulo 3 deste trabalho, em que há indicação dos jovens por um uso muito acentuado das
redes sociais, como o Orkut, em que estão em constante interação com os pares neste “lugar” da
internet.
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e historicamente constituída, que é uma fase da vida, mas que não se restringe a isso. É,
ainda, uma condição, “condição juvenil”. Para se compreender esta condição é
fundamental a compreensão de como se estabelecem os grupos, pois é nos grupos que
os jovens constroem suas identidades.
A vida é compreendida por fases, mas não fases no sentido estrito do termo (de
algo que vem e passa, que é para ser superado), mas no sentido de que a vida é
constituída por etapas condicionantes de nossos comportamentos, maneiras de entender
e ler o mundo que nos cerca. Assim, a juventude seria uma dessas fases. No entanto, as
etapas e as fronteiras entre elas estão cada vez mais fluídas e descontínuas, sendo cada
vez mais difícil de perceber com clareza onde se determinaria cada momento ou
condição. Em contrapartida, há também um prolongamento da juventude, fato que pode
ser observado com muita clareza em nossos dias. A juventude pode ser postergada até a
velhice se assim se desejar, não há um marco de término.
Para se compreender melhor os jovens dos tempos atuais, é imprescindível ter
em mente a necessidade de investigar o impacto dos aparelhos eletrônicos no processo
de socialização juvenil, uma vez que eles têm um papel fundamental nas formas de
constituição da identidade dos jovens. Assim, investigar os usos que os jovens fazem
desses artefatos é desvelar como ocorre o processo de socialização e a apreensão das
mudanças sociais pelos atores desses processos.
Uma nova cultura juvenil é formada com os jovens conectados, e ela se estrutura
a partir do estilo. Essas novas identidades constituem-se em relação ao consumo e à
desterritorialização. É o que afirma Garbin (2003), em seu artigo “Cultur@s juvenis,
identid@des e Internet: questões atuais”. Aqui, a autora investiga em chats de que
forma essas novas identidades se formam.
Resumindo: já que os jovens se constituem identitariamente através de
uma “comunhão” de gostos e apreciações, a desterritorialização e o
advento do rock – um dos assuntos preferidos da Rede – favorecem
identidades não mais relacionadas a bairros, clubes, regiões nações...
mas a um “estilo” que caracterizaria a representação dominante da
juventude. (p. 130)

Mas, é preciso ressaltar que a postura adotada pela escola parece não abrir
espaço para que outras formas de cultura façam parte de seu cotidiano. No livro
Alienígenas na sala de aula, organizado por Tomaz Tadeu da Silva (2009), existem
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diversos textos que contribuem para compreender as relações escolares do mundo atual.
Destacarei apenas o artigo que dá nome ao livro, de Bill Green e Chris Bigum (2009,
p.208-243).
Os autores apoiam a tese de que está surgindo uma nova geração, constituída de
maneira radicalmente diferente das anteriores, propondo a seguinte questão: “existem
alienígenas em nossas salas de aula?” (GREEN; BIGUM, 2009, p. 208). A partir desse
questionamento, os autores formulam outros, de forma a se interrogarem se os alunos
presentes nas salas de aula hoje são fundamentalmente diferentes dos que existiam
anteriormente. Para os autores, é preciso, então, que a escola se altere, adapte-se, para
que os alunos possam perceber que os conhecimentos oferecidos por ela não estão
obsoletos. Há, então, sob a ótica dos autores, a emergência de um “sujeito estudante
pós-moderno” (GREEN; BIGUM, 2009, p. 209), que traduziria o aparecimento de um
novo tipo de aluno, com novas necessidades e capacidades.
Constituem-se novas formas de ser e estar no mundo, são novas juventudes
sendo formadas por meio de mecanismos que não estão claros para os adultos. Ou seja,
novas formas de alteridade surgem com essa nova juventude. O desvio é oficialmente
representado e construído não como a mudança tão claramente parece ser, mas como
uma questão de deficiência, de incompletude ou de inadequação. O tom é fortemente
apocalíptico e a mudança é concebida como patologia. A juventude era, antes, vista
como uma etapa a qual, ao final, a pessoa livrava-se, como um estágio temporário no
movimento em direção à normalidade, a ser superado na totalidade, na completude da
fase adulta. Essa passagem ordeira tornou-se agora carregada de uma incerteza
arbitrária. Cada vez mais alienados, no sentido clássico, os jovens são também cada vez
mais alienígenas, cada vez mais vistos como diferentemente motivados, desenhados e
construídos.
Porém, o mais inquietante na leitura do texto é que, nessa nova configuração
social em que os jovens são protagonistas no processo de construção dos modelos de ser
e estar no mundo, os autores levantam outra questão: se os alienígenas, nesse contexto,
não seriam justamente os adultos.
A partir da conexão entre cultura e juventude e o crescimento da mídia, para os
autores, estaria sendo formada, atualmente, uma identidade nova, constituída por uma

58

subjetividade pós-moderna (GREEN; BIGUM, 2009, p. 214), sendo o jovem o novo
sujeito por excelência do pós-modernismo. Nesse sentido, os autores apontam que no
interior da escola deve-se operar uma reorganização curricular, que leve em
consideração a relação entre escola e mídia, uma vez que cada uma destas instituições
necessita da outra.
Assim, de acordo com o exposto até aqui, é possível perceber que vivemos num
dilema social atualmente. Uma série de alterações, tanto sociais quanto institucionais,
aconteceu, e estão acontecendo, fazendo com que as relações escolares se alterassem, já
que a escola faz parte da sociedade e é um dos mecanismos de reprodução dos valores
socais. Dessa maneira, parece não ser mais possível reconhecer os jovens que estão na
escola, pois essa instituição parece não ter conseguido acompanhar as mudanças
ocorridas na sociedade, além de veicular uma cultura aparentemente ultrapassada para
os mecanismos sociais atuais. Dessa forma, há uma nova configuração social, psíquica,
relacional, gerada pela inserção das novas tecnologias, e é preciso refletir acerca desses
processos.
As formas de aquisição e de relação com o conhecimento alteraram-se. Com a
popularização do computador e da internet, houve uma aceleração da percepção de que
a escola não é o único espaço de tratamento, produção e divulgação do conhecimento e
não está lidando de maneira reflexiva acerca deste advento. Os professores ressentem-se
disso, mas parecem não se questionar acerca do que está acontecendo e de como
trabalhar num mundo em que o conhecimento do presente é mais valorizado que o saber
acumulado do passado.
Uma nova cultura juvenil se estrutura em torno na internet, articulada por meio
de uma sociabilidade virtual. De acordo com Don Tapscott (1999), uma nova geração se
formou em torno das mídias, em especial, com o uso da internet como marca. Essa
geração que está surgindo é formada pelos jovens que crescem com a mídia (os nascidos
após 1994, pois é a partir desta data, de acordo com o autor, a popularização da
internet). Possuem uma marca fundamental: as tecnologias são naturais, simples, pois
fazem parte de suas vidas desde sempre.
Pela primeira vez na história, as crianças sentem-se mais confortáveis,
são mais instruídas e versadas que seus pais numa inovação tão
importante para a sociedade. E é através do uso da mídia digital que a
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Geração Net desenvolverá e imporá sua cultura à sociedade. Boomers,
recuem. Essas crianças já estão aprendendo, brincando, comunicandose, trabalhando e criando comunidades muito diferentes das de seus
pais. Elas são a força para a transformação social. (TAPSCOTT, 1999,
p. 2)

Os jovens que fazem parte dessa geração usam a internet para tudo: para o
entretenimento, para aprendizagem, para a comunicação, para consumir. Esses jovens
foram crescendo junto com a internet.
O computador aparece como natural para os jovens (mesmo que não o seja, pois
é uma ferramenta criada, não é um fator constitutivo do ser humano, é fruto de uma
aprendizagem no processo de socialização). Ele faz parte do seu cotidiano, não
interessando como ele é construído, mas sim os usos proporcionados por ele. “Para os
jovens da Geração Net é extremamente intuitivo como as coisas funcionam, de bolas de
futebol a máquinas multimídia” (TAPSCOTT, 1999, p. 38). As crianças, como nascem
num mundo em que a tecnologia tem destaque, têm mais facilidade de assimilá-la, não
precisam adaptar-se a ela como os adultos, uma vez que esta tecnologia é projetada para
um usuário jovem.
Existem quatro fatores para uma falta de entendimento entre as gerações:
1) As gerações mais antigas sentem-se inseguras em relação à adoção das
tecnologias pelos mais jovens;
2) As antigas gerações sentem-se desconfortáveis com os novos meios de
comunicação (mais populares entre as culturas juvenis);
3) A mídia teme a nova mídia;
4) A revolução, diferentemente das outras, não é controlada apenas por adultos.
Contudo, é preciso, ainda, delimitar o que é e o que não é aceitável em relação
ao uso da tecnologia. E parece-me que com mais de 20 anos de uso da internet isso
ainda não está claro, estando em construção. A escola deveria abordar o assunto, porém
nem a maioria dos cursos de formação de professores, por exemplo, o fazem.
Surge uma nova cultura jovem, na qual novos modos de socialização são
transmitidos e compartilhados. É uma cultura que surge a partir do uso de mídias
interativas digitais que permitem a criação de comunidades virtuais através de suas
aglutinações por interesses comuns: “cada vez mais jovens estão se conectando através
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de seus computadores para conversar com amigos tão distantes quanto o outro lado do
mundo e tão próximos quanto a vizinhança” (TAPSCOTT, 1999, p. 54).
Comunidades virtuais são teias de relacionamento no ciberespaço. A internet
funciona como forma de os jovens manifestarem sua individualidade e liberdade, como
indivíduos independentes.
A cultura desses jovens nascidos com a internet se estrutura em torno de alguns
temas. A independência e a autonomia são marcas. Esses jovens são ativos ao buscar
informações, constroem suas identidades, estabelecendo pouca ligação com instituições
que não traduzam seus interesses. São mais abertos emocionalmente e intelectualmente.
Expõem-se mais (por exemplo, com diários on-line), mas sabem, em geral, defender-se
dos perigos da internet (como não dar números de telefone e endereço).Têm maior
facilidade e possibilidade de expressar-se livremente, com o acesso a conteúdos que
sem a internet não teriam tido. Têm maior interesse por inovações, buscando sempre
aperfeiçoar como as coisas são feitas. Acreditam ser mais maduros. A investigação é
fundamental em suas dinâmicas de saber, nada é encarado como um fato consumado.
Relações baseadas no imediatismo. São mais sensíveis aos interesses corporativos. E,
por fim, um questionamento presente para eles é saber em quem confiar e o que é
autêntico, num mundo em que não se pode ter certeza das relações estabelecidas, pois
na internet pode-se ser e dizer o que quiser.
O que se altera na forma de pensamento dos jovens dessa nova geração
(inteligência) é a maneira de se formar seus pensamentos, pois necessitam utilizar
estratégias diferentes, mais elaboradas, o tempo todo em que estão navegando, as
formas de se orientar no espaço se alteram – as distâncias globais tornam-se
irrelevantes. O pensamento é armazenado de formas diferentes porque é acessado de
formas diferentes.
Fundamentalmente (e principalmente para os jovens) o computador é uma
ferramenta de comunicação (que não os isola).
A internet também é um lugar de diversão. É a possibilidade de manter amizades
apesar da distância

geográfica.

Possibilidade de consumo.

Possibilidade de relacionamentos

amorosos.
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***
É importante perceber que a tecnologia faz parte de uma nova configuração
social e cultural, que altera os modos de ser jovens, atribuindo-lhes novas características
e signos que marcam sua presença no mundo, sua alteridade. Não há como negar que
compreender como os jovens vêm utilizando a internet pode contribuir para se entender
como se dá a socialização juvenil nos tempos atuais.
A sociedade pós-moderna é marcada pelo virtual, e a leitura assume um novo
papel. A juventude é protagonista desses processos e é vista como fase da vida mais
importante e a sua liberdade de acesso à internet é pregada e desejada. Para melhor
entender esse fenômeno, torna-se necessário refletir acerca de como se dá o uso da
internet pelos jovens, além de tentar compreender porque, a partir dessa inserção maciça
da tecnologia, algumas relações escolares mostram-se fraturadas.
Assim, retomando as ideias apresentadas anteriormente, a escola pratica um tipo
de educação sistemática fornecedora de modelos culturais, de ser e estar no mundo,
porém, ela estaria vivenciando uma crise, pois as mídias e, mais especificamente, a
internet, colocam em xeque seus mecanismos de manter-se como referência para os
jovens, em termos de transmissora de conhecimento.
A internet altera as relações sociais, imprimindo novas formas de relação com as
estruturas da sociedade que fundamentam a escola, como as dimensões de tempo, as
relações entre as pessoas e com o corpo, entre outras dimensões já citadas
anteriormente. Entretanto, algo relevante para os questionamentos aqui desenvolvidos é
o fato da cultura de massas e a internet fundamentarem-se no tempo presente. Já a
escola viveria do passado, pois sua função principal é a de transmitir uma tradição
cultural que, atualmente, não é mais valorizada (ARENDT, 2009). Esse descompasso
instaura um abismo entre alunos e escola que deve ser revertido.
A escola figura como um lugar de apenas um tipo de conhecimento, não
deixando espaço para outras formas de cultura. Porém, em nossa sociedade, a cultura de
massas é uma forma de apreensão da realidade que antecedeu a escola, ao menos em
nosso país. A internet (tomada aqui como exemplo de um movimento muito maior e
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empreendido há mais tempo pela cultura das mídias), assim como reestrutura a
sociedade, ao mesmo tempo deflagra e desmascara os processos acima citados.
Os jovens estruturam-se identitariamente por meio dos modelos veiculados pelas
mídias e, mais especificamente, pela internet, que se configura como mais um lugar de
convívio. Mas, apesar de a escola lidar com esses jovens que vêm com esses modelos
em seu cotidiano, ela não problematiza sua existência, como se fossem duas variantes
de acesso ao conhecimento e de socialização que jamais pudessem se encontrar. São
duas formas de cultura que não se interpenetram, apesar de conviverem no dia a dia da
escola.
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CAPÍTULO 2 – CONHECENDO OS ALUNOS E OS USOS QUE ELES
FAZEM DA INTERNET
Essa investigação se configura como uma pesquisa de caráter qualitativo, ou
seja, busca compreender um universo de significados, motivos, aspirações, crenças,
valores e atitudes de um grupo (MINAYO, 2010), buscando, a partir de um olhar sobre
formas particulares do cotidiano, apreender relações que podem ser encontradas em
outros universos mais amplos. Essa opção teórica possibilita
uma compreensão profunda de certos fenômenos sociais apoiados no
pressuposto da maior relevância do aspecto subjetivo da ação social
face à configuração das estruturas societais, seja a incapacidade da
estatística de dar conta dos fenômenos complexos e dos fenômenos
únicos (HAGUETTE, 2005, p. 49).

Mais especificamente, como se trata de um olhar sobre microestruturas, entendese que esta investigação seja uma “pesquisa sobre um determinado indivíduo, família,
grupo ou comunidade que seja representativo do seu universo, para examinar aspectos
variados de sua vida” (CERVO, 2002, p. 67). Há uma tentativa de explorar e
familiarizar-se com um determinado fenômeno para estabelecer as relações existentes
entre os elementos que compõem a realidade investigada. Trata-se de uma tentativa de,
por meio de um olhar que analisa relações numa escala particular, com um universo
fechado, relacionar-se com amplas estruturas. Ou seja, parte-se do exame de uma
realidade particular para tentar alcançar um entendimento mais amplo.
Os procedimentos utilizados para se apreender o universo estudado foram, num
primeiro momento, a aplicação de um questionário que teve como objetivo traçar um
perfil mais geral acerca dos assuntos tratados nesta investigação e para servir como
fonte para o convite dos alunos a serem entrevistados, Sendo assim, procedimento
adotado foi a realização de entrevistas com os alunos, a fim de aprofundar os pontos
levantados pelo questionário. A entrevista possibilita fazer outras leituras do real, e
assim, entender os meandros das relações e do grupo investigado.
Esta investigação é empírica e de caráter qualitativo, e utiliza como técnicas o
fichamento dos textos e teorias apresentados anteriormente, observação, questionários,
entrevistas, cujos roteiros e questões foram construídos pela pesquisadora.
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Para apresentar como foi pensada a investigação, introduzo aqui uma referência
importante que fez com que eu estruturasse este trabalho. Van-Zanten (2004) faz em
seu artigo uma definição clara do que seria uma pesquisa qualitativa. Detalha de qual
forma deve-se estruturar uma investigação para que ela possua legitimidade acadêmica
e social. São diversos pontos a serem considerados, como definição e adequação do
problema ao objeto de estudo, escolha das estratégias, forma de realizar a entrevista,
observação, entre outras. Além disso, é preciso pensar em todas as escolhas de pesquisa
para que se construa um trabalho efetivamente acadêmico.
A validade do trabalho também se garante por meio do controle de diversos
fatores, como, por exemplo, da subjetividade, controlando as relações com os sujeitos
investigados. Torna-se necessário, também, variar as situações de observação para não
gerar categorizações homogeneizadoras.
Entende-se o trabalho acadêmico como uma tentativa de reflexão acerca do
universo, mais especificamente do universo escolar.
Um projeto é fruto do trabalho vivo do pesquisador. Para isso, ele vai
precisar articular informações e conhecimentos disponíveis (um amplo
conjunto de sabres e técnicas), usar certas tecnologias (o uso da
internet ou de certos programas, por ex.), empregar sua imaginação e
emprestar seu corpo ao esforço de realizar a tarefa. (HAGUETTE,
2010, p. 31)

O projeto é um trabalho artesanal, e se constitui assim, num artefato, o fruto
desse trabalho. Entretanto, na presente investigação, parte-se de uma reflexão sobre a
prática do próprio sujeito que investiga. Atuo como professora na escola onde se
empreendeu a pesquisa, a as perguntas aqui formuladas vieram também da observação
de atividades do cotidiano desse interior. Sabendo que na pesquisa acadêmica é
necessário um olhar diferente de meu olhar de professora, entendo que isso exige um
distanciamento que seria difícil de obter em minha atuação profissional, uma vez que
estaria imbricada nas relações do dia a dia da escola. não há como negar que foi tarefa
difícil dissociar estas duas atividades. Entretanto, entendo que a reflexão sobre a prática
docente é inerente ao meu trabalho, e talvez, inerente ao trabalho do pesquisador
acadêmico e, sem minha atuação profissional, as perguntas que moveram esta
investigação não teriam surgido. Foi refletindo sobre a minha experiência profissional
que eu pude circunscrever esta pesquisa com mais clareza de objetivos e hipóteses.
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Primeiro que o projeto de pesquisa não surge espontaneamente,
unicamente pela vasta experiência ou pelo grande compromisso social
de um pesquisador em relação à certa temática. Embora esses quesitos
também sejam muito importantes e presentes, pois como dizia o
sociólogo americano Wright Mills (1972) os pensadores mais
admiráveis não separam seu trabalho de suas vidas, “encaram a ambas
demasiado a sério para permitir tal dissociação, e desejam usar cada
uma dessas coisas para o enriquecimento de outra” (p. 211-212).
Entretanto, se torna necessário o trabalho sistemático para o domínio
de teorias e métodos justamente para que o pesquisador possa ser
criador, evitando o “fetichismo do método e da técnica” (WRIGHT
MILLS, 1972), para que posa usá-las artesanalmente, adequando-os,
reinventando os caminhos próprios para sua investigação.
(HAGUETTE, 2010, p. 32)

Menga Lüdke (2001) traz importantes reflexões sobre o trabalho do professor
enquanto pesquisador. Ela analisa como se relaciona o saber docente com a pesquisa
docente, direciona seu entendimento para o papel do professor pesquisador, articula
duas esferas essenciais do trabalho do professor hoje: seu saber profissional e a
atividade de pesquisa. Em primeiro lugar, a autora problematiza qual é o saber
característico do professor. Assim, o professor se socializa neste papel a ser exercido,
compartilha com os colegas suas experiências, como se integrasse na comunidade de
docentes.
Outro fator inerente ao trabalho do professor é a reflexão. E a reflexão traz
consigo a ideia de pesquisa, tanto o do docente no exercício de sua profissão, quanto o
do pesquisador junto ao professor. Assim, de acordo com as referências analisadas pela
autora,
Após analisar as críticas continuamente dirigidas à investigação do
professor como legítima forma de pesquisa educacional, os autores
ressaltam o crescente apoio que vem recebendo seu potencial para
gerar conhecimento. Enfatizam sua vantagem, neste sentido, sobre a
pesquisa acadêmica, por se beneficiar da proximidade entre o
professor e sua sala de aula, garantindo assim insights únicos sobre o
processo de produção do conhecimento. (LÜDKE, 2001, p. 83)

A partir disso, a questão é como avaliar a credibilidade da pesquisa realizada
pelo professor, numa comparação que não pode ser feita com a pesquisa acadêmica,
mas que deve possuir o mesmo rigor. Ou seja, a questão chave sobre a qual se deve
refletir é quanto ao rigor com o qual a pesquisa foi desenvolvida, e não exatamente
quanto à sua pertinência. Deve-se refletir sobre a escola e seus processos, porém, devese chamar a atenção para o fato de que isso deve ser feito de uma maneira coerente com
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a ideia que se tem de pesquisa, que é a construção de conhecimento. Assim, para se
manter o rigor e validar a investigação, deve-se observar se a pesquisa desenvolvida
obedece a alguns critérios mínimos:
(...) 1. validade de resultado, focalizando a extensão das ações
provocadas pela pesquisa do professor, que levam à solução do
problema estudado; 2. validade de processo, perguntando em que
extensão são propostos e resolvidos os problemas, de maneira a
permitir aprendizagem aos indivíduos e ao sistema; 3. validade
democrática, referindo-se à extensão na qual a pesquisa é feita, em
colaboração com todas partes que têm lugar no problema de
investigação; 4. validade catalizadora, o grau no qual o processo de
pesquisa reorienta, focaliza e energiza os participantes em direção ao
conhecimento da realidade para transformá-la; 5. validade dialógica,
enquanto na universidade a qualidade da pesquisa é monitorada por
uma forma de avaliação por pares (peer review), uma forma
semelhante está se desenvolvendo nas comunidades de professorespesquisadores, por meio de diálogos e conversações entre colegas.
(LÜDKE, 2001, p. 91-92)

Esse tipo de pesquisa contribui no sentido de ver a escola em sua totalidade e
complexidade, percebendo suas inter-relações; há uma abertura maior do pesquisador
em relação aos seus pressupostos, teorias, assumindo imprevistos de pesquisas, gerando
uma maior flexibilidade; uma maior percepção das múltiplas vozes dos atores sociais; o
trabalho torna-se sistemático e prolongado, faz o pesquisador perceber aspectos
fundamentais da rotina, cotidiano escolar, relações, tensões, figurando a pesquisa do
cotidiano escolar; instaura-se uma dinâmica de percepção do particular em relação ao
institucional e o cultural, relação entre o micro e o macro; gerando uma visibilidade
maior às práticas bem-sucedidas no interior da escola.
Assim, na presente investigação, pretende-se legitimar o trabalho de pesquisa
com alunos de uma escola, cercando-o de todo o rigor possível num trabalho
acadêmico. E, para isso, parte-se para um detalhamento de todas as atividades,
observações, conversas, entre outras tarefas que foram percebidas e desenvolvidas numa
escola de ensino fundamental. Importante também para o olhar propiciado aqui nesta
investigação vem do aproveitamento de alguns procedimentos da etnografia (mesmo
que este não tenha sido o referencial metodológico utilizado). Todas as impressões
percebidas e registradas, bem como dados apresentados são cercados, acredito, pelo
fator mais importante de uma investigação etnográfica: o esforço de estranhamento,
cujas circunstâncias serão detalhadas ao longo do restante do texto.
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A pesquisa, como já foi dito, havia sido inicialmente pensada para ser feita com
alunos de Ensino Médio, que já teriam um percurso mais extenso na escola e
supostamente já teriam desenvolvido técnicas de estudo e maneiras específicas de lidar
com a escola, o que poderia contribuir de forma significativa para o entendimento dos
impactos da tecnologia na educação. Entretanto, das escolas procuradas (foram três na
zona Oeste da cidade de São Paulo), nenhuma aceitou participar da investigação,
mesmo tendo sido esclarecido que o foco da pesquisa não seria a escola, mas sim os
alunos. Assim, foi preciso rever os passos e procedimentos da investigação.
Atuo como professora da rede municipal da cidade de São Paulo em uma escola
de ensino fundamental e percebi, durante meu contato com os alunos, que os jovens já
tinham, desde muito cedo, um contato com o computador e com a escola. Este fato me
fez perceber a necessidade de compreender quais estratégias os alunos utilizam para
estudar com o advento da tecnologia em suas relações com a escola. Em seu cotidiano,
o computador e a internet já estão inseridos de maneira a contribuir em suas relações
sociais, assim, em minha investigação, tentei compreender de que maneiras ocorre o
intercâmbio entre computador e escola.
Assim, busquei, a partir de minha experiência docente e de observações geradas
durante meu exercício profissional, investigar com os alunos frequentes na escola na
qual trabalho, como eles estudam utilizando a internet como ferramenta de
conhecimento. Ressalta-se que esta investigação só tem sentido porque as pessoas mais
velhas, que viveram num mundo o qual o computador não era tão corriqueiro, percebem
que pode ter havido alterações com a inserção dessa máquina nas relações escolares,
pois, do ponto de vista dos jovens, que já nasceram com esse tipo de ferramenta
disponível e sempre a utilizaram, não haveria sentido, pois não haveria mudança.
A escolha da escola foi feita por dois motivos: primeiro, porque, ao dar aula para
os alunos, pude ter mais contato com eles, conhecendo um pouco melhor suas histórias
e condições de vida, facilitando o diálogo com os jovens; o segundo motivo foi por
perceber que numa escola localizada na periferia, a grande maioria dos alunos (e pude
notar isso por dar aula em todos os períodos de funcionamento da escola e para todas as
salas de aula) tinha um contato muito íntimo com o computador.
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C ARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA
A escola EMEF “Pedro José”7 localiza-se na zona Oeste do município de São
Paulo, entre o bairro Rio Pequeno e a Rodovia Raposo Tavares. É uma escola municipal
e atende às classes do 1º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental. Funciona em dois
períodos (manhã e tarde) e contava, no momento da pesquisa, com 29 salas de aula,
cada uma com por volta de 30 alunos. A escola atende aos alunos advindos dos bairros
Favela do Sapé, Mandioquinha e Jardim Jaqueline, que ficam nas proximidades do
quilometro 15 da Rodovia.
Ela possui três pavilhões ou andares, sem elevadores para deficientes físicos,
suas cores são neutras, com as paredes da cor bege e sem murais nos corredores (há
apenas um em frente da sala de Informática). As portas das salas de aula são de metal, e
costumam ficar trancadas durante as aulas. Cada professor tem uma chave. Essa prática
acontece porque, corriqueiramente, se a porta é deixada aberta, os alunos que estão
assistindo à aula fogem, e alunos fora da sala de aula invadem outras salas.
No primeiro andar fica a secretaria, sala da direção, coordenação, professores e
sala de leitura, separadas do corredor da escola por um portão (há sempre um inspetor
de alunos ou assistente de direção nesse portão para evitar que os alunos transitem por
este espaço). No corredor principal ficam nove salas de aula e a sala de informática
educativa. A escola tem duas escadas uma no meio desse corredor (que fica sempre
fechada para evitar que os alunos transitem pela escola sem autorização, pois não há
pessoal suficiente para vigiar ambas as escadas, corredores e portões) e uma no início
do corredor, junto ao portão que divide o corredor da diretoria. É por esta escada que os
alunos transitam para irem para as refeições ou quadra.
No segundo andar há cinco salas, quatro de aula e uma Sala de Apoio
Pedagógico (SAP, em que ocorrem aulas de reforço escolar, no contra-turno,para os
alunos indicados pelos professores), além do refeitório, com mesas de alvenaria e um
portão que divide as áreas interna e externa da escola. No terceiro pavilhão (chamado de
7

O nome da escola bem como os nomes dos alunos foram preservados, em conformidade com
as normas da Comissão de Ética em Pesquisa da FEUSP. Desse modo, a escola, os alunos e os
professores serão aqui identificados com nomes fictícios. A localização no município e as
referências geográficas são reais.
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porão) existem duas salas de aula (que abrigam, atualmente, os primeiros anos), o
auditório, ou sala multimídia, e a sala de música. Na área externa ficam duas quadras
(uma coberta e outra descoberta) e o parque (que praticamente não tem brinquedos para
as crianças menores, pois todos estão quebrados).
A escola, como se pode perceber, é grande; possui árvores, com bastante espaço
para os alunos transitarem. A quadra é o lugar favorito dos alunos, principalmente do
Ensino Fundamental II, pois é o lugar escolhido por eles para cabularem as aulas que
não querem assistir.
Cada sala de aula corresponde a uma classe, não há sala ambiente, embora as
aulas de Educação Física, Sala de Leitura e Informática Educativa sejam em salas
ambientes. Essa questão é motivo de discussão entre os professores e equipe gestora,
pois os professores mais antigos da escola querem que o modelo de salas ambientes
retorne, mas a equipe gestora não autoriza, pois acredita que isso causará tumulto e
bagunça na escola. Ressalto essa questão porque, quando os alunos têm qualquer uma
dessas três aulas que funcionam em salas ambientes, a alegria de saírem da sala de aula
habitual é visível.
No período da manhã, funcionam as salas de Ensino Fundamental I (do 1º ao 5º
ano) e as 8ªs séries (9º anos), ficando no período da tarde as séries intermediárias do
Ensino Fundamental II. Essa medida foi tomada, de acordo com a vontade da gestão
escolar, porque os alunos de 8ª série ficariam mais comportados, evitando assim
problemas de indisciplina, uma vez que estariam isolados no período da manhã. O
período da tarde é visto tanto pelos alunos, como pelos professores, gestores e
comunidade externa à escola como o período “problemático” da escola, é neste
segmento que estão os conflitos, desentendimentos e desrespeito às regras. Não que
estas questões não ocorram no período matutino (como pode ser observado inúmeras
vezes), mas ocorrem em menor grau.
É fácil observar que a organização da escola está intimamente relacionada aos
problemas de indisciplina e agressões físicas que ocorrem nela. Dito de outra forma, as
organizações espacial e dos horários se dá de maneira a aproximar as salas “problemas”
da diretoria, inclusive na organização dos andares: as salas que concentrarm mais
problemas indisciplinares ficam no primeiro pavilhão, próximo à diretoria); momentos
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de refeição (que são acompanhados sempre pelos professores, que atuam respaldados
por um projeto educacional de orientação visando a correta alimentação dos alunos e a
disciplina dos mesmos, sem deixar pratos e talheres nas mesas, para sentarem-se ao
comer e para que não ocorra desperdício de alimentos e nem agressões durante as
refeições). Parece que tudo foi pensado para que estes eventos não ocorram, embora, há
que se notar, não sejam medidas efetivas, pois os casos de indisciplina, desrespeito às
regras e agressões físicas entre os próprios alunos e dos alunos para com os professores
sejam ocorrências frequentes. Os professores que estão há mais tempo na escola
percebem que estas medidas têm surtido efeito de um ano para outro.
Além disso, a escola é frequentemente invadida por alunos de outros períodos e
por ex-alunos, ou pessoas da comunidade externa para jogar bola, conversar com os
alunos que estão em período de aula, ou acertos de contas de rixas ocorridas fora da
escola. Outra questão presente é a da criminalidade (no ano de 2011, três alunos
afastaram-se da escola, pois estavam cumprindo medida sócio-educativa), existem
alunos que são traficantes de drogas, assaltantes (o que é revelado por eles mesmos aos
professores). A gravidez na adolescência também é uma marca deste universo, desde
que atuo nesta escola (ingressei em 2011) quatro adolescentes engravidaram, e três
fizeram abortos antes de completarem 14 anos (fatos relatados à mim pelas alunas), no
ano de 2012, cinco alunas estão grávidas.
Há um número expressivo de professores que não permanecem nesta escola: do
grupo de 51 professores atuantes em 2012, 70% estavam na escola há menos de cinco
anos. Ao que parece, a escola inspira nos professores, e nos alunos, como muitos
comentam conosco, uma sensação não muito agradável. Os alunos manifestam
constantemente que não gostam de estudar nesta escola porque ela é muito bagunçada e
não tem regras, os professores, por sua vez, não permanecem por mais de um ano, pois
acreditam que poderiam ir para escolas onde não ocorressem tais problemas. Na fala de
alguns docentes que ingressaram recentemente nesta escola, há um discurso de que ela
não seria diferente de outras escolas da rede, que os problemas enfrentados ali são os
mesmos de outras escolas da Prefeitura.
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Todas as áreas da escola são separadas por portões e grades, existem grades para
os alunos não subirem e descerem as escadas livremente, para separar o pátio do parque,
para separar o parque das quadras e a diretoria das salas de aula.
A escola é visível da rodovia, e, por fora, externamente bem conservada, com as
paredes pintadas, arborizada, ampla. Já a escola por dentro tem outro aspecto. Apesar de
os corredores não serem pichados, as carteiras das salas de aulas estão quebradas,
pichadas, não há armários nas salas de aula porque, no ano anterior, de acordo com os
professores, os alunos quebraram de todas as salas.
Um aspecto a ser observado com facilidade é que as quadras esportivas são
utilizadas durante todo o período de funcionamento da escola, tanto por alunos da escola
que estão nas aulas de Educação Física, quanto pelos alunos que estão cabulando aulas
(os meninos vão para a quadra jogar bola), quanto, ainda, por outros que vêm fora do
seu período, pulam o muro da escola para jogar futebol, além de, eventualmente, exalunos ou moradores da comunidade também pularem o muro para jogar futebol ou,
simplesmente, entrar na escola.
Essa escola tem uma avaliação negativa de acordo com seu desempenho na
Prova São Paulo (avaliação anual feita pela Prefeitura para averiguar qual o nível de
aprendizagem dos alunos em relação à Língua Portuguesa e Matemática). Assim, de
acordo com o resultado obtido pela escola na Prova São Paulo, ela é considerada uma
das três piores da região do Butantã, e uma das 127 piores escolas do município. Sua
rotina cotidiana também nos dá elementos para compreender e refletir acerca desse
indicador. A escola tem um alto índice de reprovação, com uma média de cinco a dez
reprovações por classe, principalmente no Ensino Fundamental II. Pelo fato de a
pesquisadora ser professora nessa escola e ministrar aulas para todas as turmas da
escola, um dos levantamentos feitos, não para a investigação, mas para o conhecimento
e aproximação com os alunos durante as aulas, mas que serviu de fato para reflexão, foi
acerca de quanto alunos repetiram de ano e como eles se sentiam em relação à isso, pois
foi notado durante as aulas que muitos alunos não aparentavam ter a idade para estar
numa determinada série. Nessas conversas, os alunos afirmam que o fato de terem
repetido de ano é um fator de grande descontentamento para eles, pois os desmotiva a
vir para a escola e estudar.
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Além disso, os alunos têm condutas muito violentas entre si, brigas são
recorrentes, insultos, cusparadas, ofensas, desrespeitam-se com frequência, o que
ocasiona diferentes incidentes na escola, como, por exemplo, a intimidação dos alunos
mais novos e menores pelos maiores em momentos de interação coletiva. Essas atitudes
dos alunos são discutidas com frequência nos horários coletivos em que os professores
se reúnem, além de serem observadas quando se está em sala de aula, ou quando se faz
observação nos horários de intervalo, almoço, entrada e saída dos alunos. Em diversas
ocasiões pude observar tais condutas em meu cotidiano. Praticamente todos os dias,
alunos são encaminhados à diretoria da escola por brigas entre eles ou por desrespeitar o
professor e/ou inspetores, entre outras situações de conflito.
Para minimizar as situações de conflito, a escola vem desenvolvendo um projeto
de mediação de conflitos nos horários de estudo coletivo dos professores, onde são
estudados textos acadêmicos para discutir os problemas da escola e como resolvê-los.
Nesse sentido, há um movimento por parte do grupo de professores e da coordenação
pedagógica para melhorar as avaliações da escola (frente à Secretaria de Educação),
mas principalmente, o cotidiano escolar. O que pode dificultar esse enfrentamento é que
a escola tem uma alta rotatividade de professores, de modo que muitos ficam na escola
por apenas um ano, pois não conseguiriam suportar os conflitos cotidianos (fato relatado
por outros professores que estão na escola por muito tempo). Os que estão lá há mais
tempo dizem acreditar que esse universo pode ser alterado. Como dito anteriormente, a
escola tem uma fama muito ruim na rede por esses aspectos. Em momentos de interação
com professores de outras escolas, quando se diz trabalhar na EMEF “Pedro José”, há
sempre um questionamento de como estão as coisas e se já se alterou seu universo.
Como essas situações de conflito são rotineiras na escola, os alunos são
observados e acompanhados o tempo inteiro. Não podem ir ao banheiro nos horários em
que estão em aula, por exemplo, pois não podem circular pelos corredores da escola.
Há, também, com uma frequência acentuada, a depredação. Os dois únicos ambientes
mais limpos, livres de pichações e com menos vidros quebrados são as salas de
informática e de leitura. A escola está desenvolvendo diversos projetos para minimizar
tais problemas, na busca de soluções conjuntas com os alunos para que a convivência
não ambiente escolar aconteça com menos conflitos. Os projetos desenvolvidos pela
escola são de iniciativa dos professores, como as monitorias de informática, sala de
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leitura e Educação Física; aulas de teatro e aula de música, que são desenvolvidas fora
do horário de aula dos alunos.
Essa escola foi selecionada por contar com algumas especificidades, como fazer
parte de um projeto de educomunicação, que é visto como modelo por outras escolas e
pela Diretoria Regional de Educação pela forma como é desenvolvido ali. O Educom –
nas ondas do rádio, é um projeto de imprensa jovem, no qual os alunos, com auxílio de
dois professores tutores (no presente caso a professora da sala de informática e uma
professora de História) gerem uma série de atividades na e fora da escola. O “Pedro
José”, por exemplo, foi a única escola do estado de São Paulo convidada para cobrir
dois eventos importantes, o Fashion Week e a Campus Party. Ainda em 2011, a TV
USP foi à escola para entrevistar os alunos e fazer uma matéria sobre como a escola
desenvolve essas atividades, além de distribuir bolsas àlguns alunos que participam do
Educom para fazer um curso na TV USP.
Apesar de a escola ser modelo quando se fala em projetos, ainda mantém uma
imagem negativa perante a comunidade escolar (alunos, professores e entorno). É
possível perceber que há uma contradição interna na escola, fazendo com que surja a
questão do porquê os projetos são tão bem avaliados e funcionam mesmo a escola não
conseguindo imprimir em sua dinâmica cotidiana avanços valorativos em relação ao
conhecimento que procura transmitir.
O número de alunos participantes destes projetos é em torno de 30 (de um total,
aproximado, de 700 alunos em ambos os períodos). Outro fato interessante é que os
alunos que participam de um projeto, normalmente participam de todos os outros.
Além disso, sou professora nessa escola, como citado anteriormente (na sala de
leitura), o que facilitou meu contato com os alunos e para obter informações de ordem
mais interna do funcionamento desses projetos diferenciados promovidos pela
Prefeitura. Acredito que ser professora dos alunos e estar em contato direto com eles
traz problemas e benefícios para a execução da pesquisa, porém esses efeitos dependem
da relação construída com os alunos previamente.
A coleta de dados se deu no início do ano de 2011, quando ainda estava
conhecendo a escola e seu funcionamento, conhecendo os alunos, percebendo suas
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formas de lidar com as aulas e com os conteúdos, em um momento no qual a professora
ainda exibe uma postura de estranhamento perante os alunos (como uma pesquisadora
que está conhecendo seu ambiente de pesquisa), e os alunos perante sua educadora,
como eles fariam se uma observadora estranha chegasse em suas rotinas. Em um tempo
em que ainda se está experimentando, conhecendo, decidindo se deve aproximar-se ou
não.

C ARACTERIZAÇÃO GERAL DOS USOS DA INTERNET
Assim, apresenta-se aqui o que foi percebido na aplicação dos questionários
acerca do perfil geral de usos da internet por parte dos alunos, bem como onde moram e
a caracterização de seus domicílios. Além disso, o questionário foi estruturado para
compreender como os jovens se relacionavam com as disciplinas estudadas na escola,
para compreender quais os conteúdos mais significativos para eles e se, de alguma
maneira, esses conteúdos eram significativos por terem alguma relação com o
computador e com a internet.
Os dados apresentados foram colhidos com cerca de 70 alunos, divididos nas
três 8as séries (A, B e C). Vale lembrar, a condição específica dessas classes: são as
únicas turmas do ciclo II que ficam no período da manhã, medida adotada pela gestão
escolar para minimizar os problemas disciplinares. Interessante observar que tal medida
é justificada pela diretora para a melhoria do rendimento escolar dos alunos, mas é vista
pelos próprios alunos como benéfica. A grande maioria dos alunos afirmou, durante o
preenchimento do questionário, gostar de estudar pela manhã visto que estudar à tarde é
“muito bagunçado” e, por isso, a vigilância é maior.
Os questionários foram estruturados para poder compor um perfil mais geral dos
alunos sobre três aspectos: as condições de moradia, os usos gerais feitos da internet e
quais suas preferências escolares. Assim, em dois momentos aplicaram-se questionários
com questões abertas e de múltipla escolha para facilitar o tratamento dos dados e
fornecer os elementos de reflexão aqui apresentados. Tanto o questionário, como o
roteiro da entrevista foi formulado pela investigadora com base nas leituras
empreendidas durante a pesquisa.
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Assim, a pesquisadora coloca-se numa posição de observadora e participante da
realidade dos alunos. Como citado anteriormente, este ponto traz consigo tanto
benefícios, quanto problemas na execução da investigação.
Um primeiro problema sentido pela pesquisadora foi o fato de, por ser
professora dos alunos investigados e apesar de ter explicado bem detalhadamente qual
era a proposta da pesquisa, pedir autorização para os alunos, informar que haveria sigilo
sobre suas identidades, alguns alunos quando foram responder ao questionário,
perguntaram se valeria nota. Não é possível me despir do meu papel de professora da
turma, mas posso esclarecer, problematizar as dinâmicas da execução da investigação.
Os alunos se mostraram muito receptivos à proposta e sentiram-se à vontade para
manifestarem-se livremente. Apenas uma aluna não quis participar.

A S PRÁTICAS DOS ALUNOS : OS QUESTIONÁRIOS
A partir dos questionários foi possível estabelecer um perfil geral sobre como
esses jovens usam a internet, bem como sobre questões gerais que estruturam suas
vidas, como perfil familiar, condições de moradia, relações que mantém com a escola e
com os estudos. Todos os dados apresentados são acompanhados das tabelas
correspondentes.
1.1 Organização e estrutura familiar

A maioria dos alunos mora com a mãe e com seus irmãos. Esse modelo familiar
é predominante na escola. Quando se conversa com os estudantes durante as aulas é
possível perceber a ausência da figura paterna em suas vidas, chegando a haver uma
certa aversão à figura paterna. É comum ouvir os alunos dizendo que não tem pai, ou
que não o conheceram, não querendo falar sobre o assunto. O fato de as mulheres, nessa
escola, serem as que contribuem para a maior parte do sustento das famílias,
corresponde aos dados do último censo realizado pelo IBGE (2010), o qual aponta
72,1% dos lares no Brasil são chefiados por mulheres.
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Tabela 1 – Pessoas que moram com os entrevistados
Sim
Não
Grau de parentesco
Total % Total %
Mãe
43 86
7 14
Irmãos
41 82
9 18
Pai
29 58
21 42
Avó
4 8
46 92
Avô
2 4
48 96
Tio
7 14
43 86
Tia
3 6
47 94
Outros parentes/pessoas
5 10
45 90
Cynthia A. Sarti (2004) fez uma investigação sobre as noções de família de
moradores de bairros populares. Afirma que para essa população a família é um valor
importante, sendo uma referência simbólica fundamental, ordenadora do lugar dos
indivíduos no mundo social como um todo, dentro e fora de casa. Possui um
entendimento de família como “categoria nativa”, ou seja, a partir do sentido de quem a
vive. Aponta para a necessidade de se ter o cuidado de escutar as histórias das famílias
sem termos as nossas famílias como referência, pois as referências são diferentes. A
família, além disso, se define por significação, e não apenas pelo dado biológico.
Assim, para se compreender de que maneiras as famílias se organizam, bem
como seus sentidos para os jovens é preciso compreender que os referenciais culturais
dos alunos podem diferir dos nossos, assim, o entendimento de família pode variar de
acordo com diversos fatores. Isso fica claro quando se pensa no estranhamento que
causa ouvir, em conversas informais com os alunos, os jovens falando da figura paterna
que, para eles, é irrelevante, pois é alguém que os abandonou, em contrapartida, a alta
valorização que a figura materna tem para eles. Muitos jovens, inclusive, têm os nomes
de suas mães tatuados no braço, demonstrando a importância que essa figura tem em
suas vidas.
Harmatiuk (sem data) investiga, dentro de um determinado marco temporal
(1916-1988), como os aspectos relativos à família foram se alterando. Dentro desse
marco temporal, a autora afirma haver uma pluralidade de formas de organização
familiar no Brasil, mas existem três configurações predominantes: a família patriarcal, a
família nucelar e a família pós-nuclear:
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•

A família patriarcal é caracterizada pela presença de um patriarca, o
“chefe” da família. Formada por um casal, os filhos, os irmãos,
sobrinhos, tios, avós, escravos e todos os outros funcionários do senhor
de terras;

•

A família nuclear caracteriza-se como o pai sendo o provedor, que sai do
lar para buscar o sustento da família, enquanto a esposa fica em casa,
exercendo seu papel de “dona de casa”, cuidadora do lar e dos filhos;

•

A família pós-nuclear tem uma mulher que já não mais se restringe ao
espaço privado. É uma profissional, que nem sempre mantém laços
matrimoniais com o pai de seus filhos e normalmente assume um novo
relacionamento.

Com a Constituição Federal de 1988 uma nova configuração jurídica familiar
surge. Com base numa concepção calcada na afetividade, que não presume o
matrimônio, a família passa a cumprir a função de realização de seus entes, admitindose uma pluralidade de modelos de família.
Outro fato fundamental, é perceber que na atualidade as configurações familiares
são muitas e diversas, como mostram Simionato e Oliveira (2003). A família é “um
sistema inserido numa diversidade de contextos e constituído por pessoas que
compartilham sentimentos e valores formando laços de interesse, solidariedade e
reciprocidade, com especificidade e funcionamento próprios” (p. 57-58).
A família é uma realidade que está viva, pois interage com o mundo a sua volta,
modifica-se, revê-se. Hoje é individualista e relacional, o elemento central não é mais o
grupo reunido, e sim os membros que fazem parte dela,. O modelo familiar atual é o da
família pós-moderna ou pluralista, por apresentar diversos arranjos. As autoras afirmam
não haver a crise da família e, sim, o surgimento de novos modelos familiares, de novas
relações entre os sexos, numa perspectiva mais igualitária.
Com um conceito tão plural, faz-se necessário compreender de que maneiras
essas configurações familiares interferem na vida de cada jovem em particular, numa
pesquisa a ser empreendida. Além disso, a ausência do pai, no caso dos jovens aqui
investigados, é preciso entender quais fatores culturais e sociais fazem com que homens
não assumam as responsabilidades inerentes ao exercício da paternidade.
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A escolaridade apresentada pelos pais dos alunos já foi superada por mais de
50% deles, o que pode demonstrar uma forte preocupação com o futuro dos filhos, uma
vez que nos dias atuais, o conhecimento está associado à melhoria de vida. Além disso,
é possível perceber que as mulheres (mães) atingiram escolaridade maior do que a dos
pais.
Tabela 2 – Escolaridade máxima atingida pelos pais
Pai
Mãe
Outros parentes
Graus de escolaridade
Total % Total %
Total
%
Não sabem
17 34,0
10 20,0
2
4,0
Analfabeto
1 2,0
3 6,0
0,0
Até a 4ª série
12 24,0
10 20,0
1
2,0
Ensino Fundamental incompleto
11 22,0
9 18,0
0,0
Ensino Fundamental completo
4 8,0
1 2,0
1
2,0
Ensino Médio incompleto
1 2,0
2 4,0
0,0
Ensino Médio completo
3 6,0
11 22,0
1
2,0
Superior incompleto
1 2,0
2 4,0
0,0
Superior completo
- 0,0
2 4,0
2
4,0
Na maior parte dos lares dos alunos todas as pessoas que moram no domicílio
contribuem com alguma renda, exceto os estudantes (eles mesmos e irmãos mais
novos), mas é a mãe que contribui com a maior parte da renda.

Tabela 3 – Pessoas que
trabalham no domicílio (exceto os alunos)
Sim
Não
Parentesco
Total % Total %
Pai
29 58
21 42
Mãe
38 76
12 24
Outros
22 44
0
0

Tabela 4 – Quem contribui com maior parte da renda?
Total
%
Pai
19
38,0
Apenas a mãe
18
36,0
Pai e mãe, conjuntamente
8
16,0
Tio
2
4,0
Não responderam
2
4,0
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Padrasto
Total

1
50

2,0
100,0

As profissões exercidas pelos pais variam, entretanto, é possível perceber que
grande parte das profissões indicadas não necessita de formação superior (como já
indicado no grau máximo de escolaridade, em que a maioria não possui mais que o
ensino médio completo) e a profissão mais exercida pelas mulheres é a de empregada
doméstica.
Tabela 5 – Profissão do Pai
Respostas dos alunos
Total %
Não responderam
13 26,0
Construção civil (pintor, pedreiro, mestre de obras)
9 18,0
Comerciante/dono do próprio negócio
5 10,0
Motorista
5 10,0
Autônomo
3
6,0
Segurança
3
6,0
Garçom
2
4,0
Porteiro, Recepcionista
2
4,0
Vendedor
2
4,0
Aposentado
1
2,0
Carteiro
1
2,0
Encarregado
1
2,0
Gerente administrativo
1
2,0
Metalúrgico
1
2,0
Padeiro
1
2,0
Total
50 100,0
Tabela 5.1 – Profissão da Mãe
Ajudante geral (doméstica, faxineira, diarista)
Não responderam
Comerciante
Cozinheira
Enfermeira
Copeira
Representante de vendas (Natura, Avon, Jequiti)
Auxiliar de artesanato
Auxiliar de cozinha
Cabeleireira
Funcionária pública
Fretes

Total
20
14
2
2
2
1
2
1
1
1
1
1

%
40,0
28,0
4,0
4,0
4,0
2,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
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Secretária
Segurança
Total

1
1
50

2,0
2,0
100

Tabela 5.2 – Profissão de outros parentes moradores do domicílio
Total
%
Não responderam
40
80,0
Atendente de telemarketing
1
2,0
Recepcionista, segurança, secretária
1
2,0
Eletricista, repositor, ajudante
1
2,0
Lava-rápido
1
2,0
Design de computadores (irmão)
1
2,0
Pedreiro (padrasto)
1
2,0
Cozinheira
1
2,0
Trabalham no shopping (irmãos)
1
2,0
Mexe com carro (tio)
1
2,0
Balconista (irmã)
1
2,0
O trabalho não figura como única fonte de renda para algumas famílias.
Algumas famílias recebem benefícios do governo, como aposentadoria e bolsa família.

Sim
Não
Total

Tabela 6 – Recebe algum
benefício do governo?
Total %
17
34,0
33
66,0
50 100,0

Tabela 6.1 – Qual benefício recebe do governo?
Total
%
Aposentadoria
2
4,0
Bolsa Família
7
14,0
Recebe mas não sabe qual
8
16,0
Total
17
34,0

1.2 Condições de moradia

A maioria dos alunos mora nos bairros citados anteriormente como os locais de
onde a escola recebe alunos (Favela do Sapé, Mandioquinha e Jardim Jaqueline).
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Tabela 7 – Local de moradia
Total %
Jardim Esther
20 40,0
Jardim Jaqueline
11 22,0
Jardim Raposo Tavares (Mandioquinha)
8 16,0
Jardim Maria Luiza
3
6,0
Jardim São Jorge
3
6,0
Butantã
1
2,0
Intercap
1
2,0
Rio Pequeno
1
2,0
Prédio City
1
2,0
São Pedro
1
2,0
Total
50 100,0
De acordo com dos professores mais antigos, a grande maioria dos alunos
provinham da Favela do Sapé, localizada atrás da escola. Mas o bairro passa por uma
desapropriação há dois anos, e no ano de 2011, esta tornou-se mais intensa, forçando
grande parte das famílias a se mudar. O impacto na escola foi visível: passou de 900
alunos para um número em torno de 750.
Outro fator interessante é que quando os alunos disseram onde moravam, não
utilizaram os nomes mais conhecidos, mas sim o nome que vem em suas
correspondências: Jardim Esther é o nome do bairro onde a favela do Sapé se localiza,
Jardim Raposo Tavares, da Favela da Mandioquinha. Isso pode demonstrar que os
alunos têm vergonha de dizer o lugar onde moram.
Outra questão relevante é que a maioria dos alunos mora em casas próprias
(76%), mas isso não permite identificar se moram em áreas invadidas (como é comum
em comunidades mais pobres) ou se possuem escritura do imóvel.
Tabela 8 – Situação da residência
Total %
Própria
38 76,0
Alugada
10 20,0
Mora com parentes
0
0,0
Outros
2
4,0
Total
50 100,0
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Mas, em contrapartida, praticamente todas as casas possuem eletricidade,
calçamento e água encanada, ou seja, isso dá a entender que as casas são próprias e que
possuem uma condição mínima de saneamento básico, fator que não é comum em
comunidades.
Tabela 9 – Itens de saneamento da residência
Água encanada Eletricidade Calçamento
Itens
Total
%
Total %
Total %
Sim
47
94
46 92
34 68
Não
3
6
4
8
16 32
Total
50 100
50 100
50 100
O modelo de domicílio em que residem, predominantemente, compõe-se de uma
cozinha, uma sala, dois quartos e um banheiro. É assim a maioria dos imóveis que são
construídos na cidade de São Paulo. Assim, como as famílias têm mais de dois filhos,
além de residirem com outros parentes, os quartos são divididos pelos filhos e outros
residentes do imóvel.
Tabela 10 – Quantidade de cômodos da residência
Quantidade
Porcentagem (%)
Cômodos da residência

Cozinha
Sala
Quarto
Banheiro

1

2

3 ≥ 4 Total

48 2 0
45 4 0
14 23 10
34 15 1

0
1
3
0

50
50
50
50

1

2

3 ≥ 4 Total

96 4 0
90 8 0
28 46 20
68 30 2

0
2
6
0

100
100
100
100

1.3 Informações pessoais

As idades dos alunos variam entre 13 e 17 anos (Tabela 11) o que demonstra que
33% deles possivelmente já repetiram alguma série. Há um equilíbrio relativo entre o
número de meninos e meninas, porém, há um pouco mais meninas, dado que
corresponde com o Censo do IBGE (2010), o qual aponta ser 49% da população
masculina e 51% feminina.
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Tabela 11 – Idade dos alunos
Idade
Total
%
13 anos
11
15,5
14 anos
36
50,7
15 anos
17
23,9
16 anos
5
7,0
17 anos
2
2,8
Total
71
100,0
No momento da coleta de dados, todos os alunos eram solteiros e não tinham
filhos. Ao final do ano letivo de 2011, uma aluna da 8ª série havia tido um filho (ver
Tabela 12 no Apêndice).
Os alunos que trabalham são, em geral, os mais velhos e, em sua maioria,
meninos, além de ser a maioria dos alunos repetentes (ver Tabela 13). Ao que parece, os
meninos tem uma trajetória escolar mais irregular que o das meninas. As mesmas
percepções têm Carvalho (2003). Afirma que os meninos fracassam mais na escola do
que as meninas, os meninos representam mais que o dobro do número de meninas
analfabetas entre 15 a 19 anos. A diferença entre homens e mulheres alfabetizados tem a
ver, de acordo com a autora, com a trajetória escolar que esses alunos estão fazendo,
evidenciando uma trajetória mais longa e mais atribulada para as pessoas do sexo
masculino.
Tabela 13 – Distribuição por sexo segundo o trabalho
Sim
Não
Total
Total
%
Total
%
Total %
Masculino
9 26,5
25 73,5
34 100
Feminino
5 13,9
31 86,1
36 100
Total
14
20
56
80
70 100
1.4 Bens de consumo que possuem

Quando questionados sobre quais tipos de aparelhos eletrônicos e bens de estudo
possuíam em casa, foi possível perceber como as mídias fazem parte dos cotidianos das
famílias (ver Tabela 14). Praticamente todos os alunos possuem televisão (98%),
aparelho de DVD (92%), geladeira (100%), máquina de lavar (92%) e celular (98%).
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Há que se chamar atenção para o fato de que, se os alunos em sua maioria não
possuem linha telefônica, há um grande número que possui mais de um aparelho celular
(86%), demonstrando como esse eletrônico está generalizado em nossa sociedade.
Isso se configura numa nova forma de acessibilidade, que vem da telefonia
móvel. O uso dos celulares é pouco discutido em relação às outras tecnologias.
Nicolaci-da-Costa (2005b) afirma que “os celulares funcionam como uma espécie de
mochila na qual carregamos a nossa rede social, que se tornou móvel” (p. 370). Aponta
que uma pesquisa interessante seria observar a lista de contatos dos celulares dos
jovens, uma vez que os celulares formam um novo espaço relacional entre eles.
Além disso, a maioria das famílias não possui mais em casa enciclopédias e
Atlas. Caiu em desuso, parece-me, quando o computador se popularizou. As fontes de
estudo passaram desses livros para as telas dos computadores.
Tabela 14 – Bens de consumo presentes na residência
Quantidade de aparelhos
Porcentagem (%)
Bens que possui
na residência

1

2

3

≥4

0

1

Rádio
Aparelho de CD
Televisão
Vídeo DVD
Computador
Calculadora
Geladeira
Freezer
Microondas
Máquina de lavar roupa
Aspirador de pó
Automóvel
Enciclopédia
Atlas
Dicionário
Linha Telefônica
Celular
TV a cabo
Acesso à internet

27
27
12
33
28
28
47
21
44
43
17
18
6
10
27
22
6
22
24

15
13
16
11
7
10
1
3
1
4
1
5
3
7
7
4
7
8
6

3
2
18
1
1
3
2
1
0
0
0
1
2
1
3
2
10
1
2

1
2
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3
2
4
0
26
2
1

4
6
1
4
14
7
0
25
5
3
32
26
36
30
9
22
1
17
17

54,0
54,0
24,0
66,0
56,0
56,0
94,0
42,0
88,0
86,0
34,0
36,0
12,0
20,0
54,0
44,0
12,0
44,0
48,0

2

3

≥4

0

30,0 6,0 2,0 8,0
26,0 4,0 4,0 12,0
32,0 36,0 6,0 2,0
22,0 2,0 2,0 8,0
14,0 2,0 0,0 28,0
20,0 6,0 4,0 14,0
2,0 4,0 0,0 0,0
6,0 2,0 0,0 50,0
2,0 0,0 0,0 10,0
8,0 0,0 0,0 6,0
2,0 0,0 0,0 64,0
10,0 2,0 0,0 52,0
6,0 4,0 6,0 72,0
14,0 2,0 4,0 60,0
14,0 6,0 8,0 18,0
8,0 4,0 0,0 44,0
14,0 20,0 52,0 2,0
16,0 2,0 4,0 34,0
12,0 4,0 2,0 34,0
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1.5 Usos da internet dentro e fora da escola

A última questão necessária para montar um perfil geral dos alunos foi de que
maneiras os alunos acessavam a internet, se por conexão discada (10%) ou via banda
larga (46%). Isso demonstra que a conexão discada, forma predominante de acesso à
internet há alguns anos, está diminuindo consideravelmente, graças a popularização da
internet via outras formas de conexão, mais rápidas e menos onerosas.
Tabela 15 – Formas de acesso à internet
Total %
Discada (via linha telefônica)
5 10,0
Banda Larga
23 46,0
Não Responderam
22 44,0
Total
50 100,0
A partir daí, o questionário passou a tratar de assuntos relacionados tanto à
escola quanto ao uso geral da internet. A primeira, pedia para os alunos indicarem três
razões que os fizeram ter escolhido aquela escola para estudar (Tabela 16). Pode-se
perceber que dentre as razões elencadas pelos próprios alunos, a de maior
representatividade é de fator funcional (proximidade da residência), as indicações de
fator emocional, como gostar da escola por qualquer afinidade, amigos, em relação a
este primeiro indicador é pouco representativo.
Tabela 16 – Porque escolheu estudar na escola?
Total %
Proximidade
31 43,7
Não teve escolha, a mãe escolheu
22 31,0
Única que tinha vagas
15 21,1
Gosta da escola, professores, bom ensino
15 21,1
Por causa dos amigos
8 11,3
Sempre estudou nesta escola
7 9,9
Por conta do horário matutino
3 4,2
Outras escolas não aceitam alunos dessa escola
3 4,2
Indicação de vizinho
2 2,8
Quer aprender
2 2,8
Porque escolheu
2 2,8
Estava fora da escola
1 1,4
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Para se compreender se os alunos faziam um uso doméstico do computador e da
internet, foi questionado se possuíam computadores em casa e qual a quantidade. A
maioria dos alunos possui computadores em casa (72%), mesmo que, ainda, não tenham
acessa à internet (Tabelas 17 e 17.1).
Tabela 17 – Possui computador?
Total
%
Sim
50 70,4
Não
21 29,6
Total
71 100

Tabela 17.1 Quantos computadores
existem em casa?
Um
Dois
Três ou mais
Total

Total
30
13
7
50

%
60
26
14
100

Quanto aos lugares em que acessam a internet, os alunos, em sua grande
maioria, assinalaram apenas uma alternativa, mesmo que nesta questão pudessem ser
assinaladas mais de uma resposta. Suas respostas foram que 50% utilizam o computador
em casa; 33,8% utilizam em lan house; nenhum aluno afirmou utilizar no trabalho;
15,5% afirmaram utilizar a internet na escola; e 19,7% afirmaram utilizar na casa de
amigos e/ou parentes (a citação dos parentes foi introduzida pelos alunos).
Tabela 18 – Onde acessa a internet?
Em casa
Lan house
Casa de
amigos/parentes
Escola
Trabalho

Total
%
36 50,7
24 33,8
14 19,7
11 15,5
0 0,0
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Então, mesmo que os alunos não possuam computadores em suas residências,
todos fazem uso da internet, seja pagando, nas lan houses, seja na escola, ou na casa de
amigos ou de parentes que residam próximo às suas casas. Assim, se há segregação
quanto à posse de computadores, não há segregação quanto ao uso.
Assim, foi pedido aos alunos indicar possíveis diferenças em se usar a internet
nesses diferentes lugares. Poucos alunos responderam essa questão, porém, os que a
responderam disseram basicamente a mesma coisa, indicando cinco tipos de uso que o
lugar condicionaria. Em primeiro lugar, apontaram que em casa haveria mais liberdade
para se acessar o que se deseja; já na escola não há liberdade, pois o uso é controlado e
orientado para trabalhos escolares, além de que as páginas que costumam ou gostam de
acessar são bloqueadas (como o Orkut, por exemplo). O local de trabalho não seria um
lugar apropriado para se acessar a internet. A lan house, por ser um lugar público, não
os deixa muito à vontade, falta-lhes privacidade, além de haver o controle de tempo. E,
na casa de amigos há mais liberdade, pois ali podem “zoar”, “brincar”, têm “liberdade
total”8. Alguns alunos afirmaram não haver diferença em se usar a internet em cada um
desses lugares.
Assim, suas respostas nos fazem perceber que, em primeiro lugar, o uso na
escola é visto como não uso, pois não há liberdade, porque quem tem o controle é o
professor. Então, quando é preciso indicar os locais de uso, a escola pouco aparece nas
respostas. Por essa ideia ser fundamental na presente investigação, foi aprofundada
durante as entrevistas e isso será tratado posteriormente. Além disso, essa questão
reafirma a anterior, o uso da internet é mais presente na vida dos alunos nos espaços
externos à sua residência.
Em seguida, os alunos foram questionados acerca do tempo médio de uso num
dia (Tabela 19). A maioria dos alunos fica mais de três horas durante os dias conectados
na internet (29,6%). Grande parte dos alunos que possui computador em casa utiliza a
internet por mais de três horas. Mais da metade dos alunos passam mais de duas horas
de seus dias utilizando conectados, o que é um número expressivo e indica um uso
cotidiano.

8

Palavras utilizadas pelos alunos para definir esse ponto em suas respostas no questionário.
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Tabela 19 – Média de tempo de acesso
à internet por dia, em horas
Até 1
Entre 1 e 2
Entre 2 e 3
Mais de 3
Não respondeu
Total

Total
%
15 21,1
17 23,9
14 19,7
21 29,6
4
5,6
71 100,0

Além disso, foi indagado quanto tempo o computador fica ligado sem uso
(Tabela 20). Em média, um aluno afirmou deixar o computador ligado 24 horas por dia,
32,4% deixam o computador ligado apenas até por uma hora; 8,5% entre uma hora e
duas horas; 8,5% entre duas e três horas, e, 32,4% mais de três horas. A partir daí, podese inferir que a maioria dos alunos apenas liga o computador para fazer o uso (da
internet) e, após isso, o computador é desligado, sem se constituírem aí outras relações
ou se desenvolverem outras atividades que sejam fora da internet.
Tabela 20 – Quanto tempo deixa o
computador ligado por dia sem uso?
Até 1h
Entre 1h e 2h
Entre 2h e 3h
Mais de 3h
Não respondeu
Total

Total
%
23 32,4
6
8,5
6
8,5
23 32,4
13 18,3
71 100,0

Foi questionado, para se compreender de uma maneira mais geral, o que os
alunos fazem quando estão conectados (Tabela 21). Praticamente, suas atividades se
resumem a navegar em sites de relacionamento e baixar músicas. Assim, percebe-se que
as atividades de relacionamento com os pares têm um papel predominante no seu
cotidiano e a internet passa a ser mais um lugar em que essa interação acontece. A
internet figura como mais um lugar no qual é possível conviver com amigos, seja da
escola, seja do bairro. É possível ver os alunos comentando durante as aulas assuntos
postados no Facebook, que descobriram o que um amigo ou namorado estavam
fazendo, mantém-se conversando com os colegas, e quando tem um computador
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disponível, a primeira coisa que pedem é se podem entrar no Facebook ou no Orkut.
Quando estão conectados (pois também faço parte de sites de relacionamento e tenho
muitos alunos como contatos) sempre fazem questão de interagir com o máximo de
pessoas possível, nem que seja apenas para dizer um “oi”. Esse tipo de relacionamento
faz parte dessa geração.
Além disso, nota-se o papel fundamental da música em suas vidas. Foi possível
observar, em seus momentos de aulas, bem como em horários fora das aulas que os
alunos estão sempre ouvindo músicas, muitos deles levam um radinho sem fones, nos
quais ligam bem alto o som para que todos possam ouvir. É possível observar os jovens
trocando músicas em seus celulares, ouvindo juntos, uma espécie de comunhão que os
une e conecta suas relações.
. Tabela 21 – O que faz na internet?
Atividades
Buscas
Ouvir/baixar músicas
Ler e-mails
Estudar/fazer tarefas escolares
Acessar sites de relacionamento
Conversar em chats
Messenger
Ler jornais e revistas eletrônicos
Paquerar
Outros

Sim
Total
16
54
25
23
54
10
28
4
14
15

%
22,5
76,1
35,2
32,4
76,1
14,1
39,4
5,6
19,7
21,1

Não
Total
54
16
45
47
16
60
42
66
56
55

%
76,1
22,5
63,4
66,2
22,5
84,5
59,2
93,0
78,9
77,5

Assim, questionou-se se os alunos gostavam de usar a internet e que explicassem
os motivos (Tabela 22 e 22.1). 93% dos alunos afirmaram gostar de usar a internet, ou
seja, apenas dois alunos responderam não gostar, afirmando terem “enjoado”. A internet
está ligada a três ideias principais: passatempo ou diversão, forma de obter informações
e conhecimentos, e possibilidade de interação com os amigos.
Dessa forma, diversos motivos foram citados como explicação para o fato de a
internet ser algo agradável. Predominantemente, três atividades foram indicadas pelos
jovens como significativas na internet. Pouco mais da metade deles, 67% afirmaram que
gostam porque “é legal” estar conectado, “é divertido”, “adoram”, “é um passatempo”;
ou seja, lugar onde é possível fazer muitas coisas diferentes, como jogar, conversar com
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amigos, conhecer pessoas, descobrir coisas interessantes e de seu interesse; 12,1%
porque a internet traria conhecimento, informação e aprendizagem; porque a internet
facilitaria a vida.
Tabela 22 – Gosta de utilizar a
internet?
Total
%
Sim
66 93,0
Não
2
2,8
Não respondeu
3
4,2
Total
71 100,0

Tabela 22.1 – Motivos que fazem gostar de utilizar a internet
Total

%

Diversão e passatempo (“legal estar conectado”)

35

53,0

Não responderam

10

15,2

Interação com pessoas/amigos

9

13,6

Forma de obter informação/conhecimento

8

12,1

Tem muitas utilidades, é possível fazer diversas ações, como jogar,
pesquisar etc.

3

4,5

Porque facilita a vida, tudo se torna mais fácil

1

1,5

Total

66

100,0

Além disso, ficou implícito na fala dos jovens que a internet é algo atraente por
duas características: interatividade e liberdade para se buscar e fazer o que se quer,
“Porque a internet é o único objeto que nos possibilita conversar com nossos amigos,
ver fotos e dar comentários etc.”.9

9

Resposta dada por uma aluna por escrito no questionário.
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Tendo em vista que, atualmente, grande parte dos celulares possui acesso à
internet

e assim, gesta-se uma nova forma de uso na sociedade atual

questionou-se

os alunos se faziam esse uso em seus aparelhos (Tabela 23 e 23.1), haja vista que a
grande maioria (senão a totalidade) o possuem, porém 74% dos alunos afirmaram que
não faziam esse uso. Dos 26% que indicaram utilizar a internet nos aparelhos
telefônicos, fazem-no para utilizar o MSN (14%), Orkut (14%), Facebook (3%), ver
vídeos no Youtube (3%), enviar mensagens, fotos, pesquisar, entrar em chats, ouvir
músicas, utilizar o Google ou o Google Maps para fazer buscas, utilizar o Hotmail e o
Twitter.
Tabela 23 – Utiliza a internet no celular?
Sim
Não
Não respondeu
Total

Total %
19 26,8
49 69,0
3
4,2
71 100,0

Tabela 23.1 – Quais usos fazem no celular?10
Total
Orkut
13
MSN, chats
11
Facebook
5
Fazer buscas no Google
4
Enviar mensagens, fotos, arquivos
1
Twitter
1
Ouvir músicas
1
Hotmail
1
Contatar amigos
1
Assistir/baixar videos
1

10

%
33,3
28,2
12,8
10,3
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Nesse quesito foi permitido aos alunos que indicassem vários usos, portanto os resultados
aqui expostos demonstram as diversas utilidades feitas pelos 19 alunos que assinalaram esta
questão.
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1.6 Os alunos e as tarefas escolares

Quando os alunos precisam realizar alguma tarefa escolar (Tabela 24) usam
predominantemente a internet como fonte de pesquisa: 74% dos alunos afirmaram que
utilizam a internet para fazer suas tarefas. Assim, quando questionados sobre as fontes
de pesquisas utilizadas para fazer trabalhos escolares, 74,6% responderam que usam a
internet, sendo que os livros também são utilizados, mas por 38% dos alunos (menos da
metade). Há alunos que utilizam também jornais e revistas (11,3%) e informações da
televisão (7%).
Tabela 24 – Quais fontes utiliza para
fazer as tarefas escolares?
Internet
Livros
Jornais e revistas
Informações da TV
Não responderam

Total
%
53 74,6
27 38,0
8 11,3
5 7,0
2 2,8

Ou seja, a internet passa a ser fonte de conhecimento para os alunos, tanto que,
para complementar seus saberes, utilizam as informações obtidas através de pesquisas
na rede.
Já que utilizam predominantemente a internet como fonte de investigação, os
alunos foram questionados sobre a quais sites de pesquisa recorriam (Tabela 25). Foram
citados diversos sites, não apenas sites de busca, como, por exemplo, jogos (2,8%),
Orkut (2,8%), Youtube (2,8%). Porém, 54,9% dos alunos afirmaram utilizar o Google
como ferramenta de pesquisa ou busca na internet, 5,6% a Wikipédia (que está
vinculada ao Google) e 1,4% o Yahoo. Assim, pode-se inferir que, apesar de os jovens
fazerem o uso cotidiano da internet, estão pouco familiarizados com suas ferramentas,
além de apenas utilizarem para poucos fins, de seus interesses mais imediatos, como o
convívio com os colegas através dos sites de relacionamentos e ouvir ou baixar as
músicas que gostam.
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Tabela 25 – Ferramentas de busca
utilizadas
Total
%
Google
39 54,9
Não responderam
21 29,6
Wikipédia
4
5,6
Jogos
2
2,8
Orkut
2
2,8
Youtube
2
2,8
Yahoo
1
1,4
Total
71 100,0
Apesar de os alunos usarem a internet, eles têm poucos conhecimentos sobre o
vocabulário especializado desse meio, não sabem o que é página inicial ou sites de
busca, por exemplo. Conhecem apenas o que utilizam e, no momento do uso, ou não se
interessam por conhecer a fundo a ferramenta, ou o uso já está tão simplificado e
instintivo que os nomes perdem o significado. Este dado chamou a atenção porque ao
supor que os jovens conheçam o computador desde, praticamente, seu nascimento
uma vez que ingressam no mundo com as máquinas fazendo parte de seus cotidianos
(televisão, rádio e outros eletrônicos)

o uso do computador aparece como

fundamental para tornar-se parte da sociedade atual, entretanto sem despertar o interesse
por conhecer a fundo sua estrutura, nomenclaturas.
O computador é um meio autoexplicativo. E algo percebido durante a execução
da investigação foi que muitos dos alunos da escola, que não são alfabetizados, utilizam
o computador com relativa independência. Não sabem ler as palavras, mas leem os
ícones e símbolos que circulam pelos meios digitais.
Essas ferramentas de busca on line (entende-se por ferramenta um determinado
recurso ou programa que induz um determinado tipo de uso), utilizadas para fazerem
seus trabalhos escolares, não se restringem ao domínio escolar.
Durante a aplicação dos questionários, os alunos pediam esclarecimentos sobre
as questões que não sabiam responder. Esta questão foi a que mais suscitou dúvidas.
Assim, durante meus esclarecimentos quanto à pergunta, muitos alunos citaram
verbalmente que seus procedimentos de pesquisa eram fazer uma busca, copiar o
conteúdo e colar, transformando seu trabalho num texto, e após imprimi-lo. Ou seja,
durante a pesquisa na internet, vão clicando nas páginas que aparecem como respostas
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às suas palavras-chave digitadas no campo específico, abrem algumas e copiam seu
conteúdo.
Quando estão utilizando a internet para fazer uma busca, 71,8% dos alunos
costumam realizar outras atividades simultâneas, 28,2% afirmaram não fazer isso.
Assim, percebe-se que a internet induz a certo tipo de uso dispersivo, em que não ocorre
a concentração numa única atividade de cada vez, permitindo que a pessoa que esteja
utilizando a rede faça outras atividades de seu interesse e o usuário, portanto, não
prenda a atenção numa única tarefa.
Tabela 26 – Quando está na internet
faz apenas uma tarefa?
Total
20
7
25

%
28,2
9,9
35,2

Sempre faz outra
atividade

17

23,9

Não responderam
Total

2
2,8
71 100,0

Sim
Não
Às vezes

1.7 Relações com a escola

Quanto à escola, foi questionado aos alunos se gostavam de estudar (Tabela 27).
Pode-se perceber que grande parte dos alunos demonstrou interesse nos saberes
oferecidos pela escola, pois afirmam gostar de aprender. Porém, a maioria dos alunos
expressa seus gostos através das disciplinas que mais apreciam.
Tabela 27 – Gosta de estudar?
Total %
Depende da matéria
39 54,9
Sim
21 29,6
Depende do professor
10 14,1
Não
8 11,3
Não responderam
3 4,2
Charlot (2000) investiga como se constrói uma relação com o saber, e afirma
que esta construção depende de diversos fatores, que podem ser desde gostar do
professor ou da matéria. Para que o sujeito se aproprie de um saber precisa “se instalar
na relação com o mundo que a constituição desse saber supõe. Não há saber sem uma
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relação do sujeito com esse saber” (p. 63). Mas a maneira com que cada sujeito se
relaciona com o saber é única e expressa relações com o mundo que ele tece ao longo de
sua história particular.
(...) o aluno aprenderá para evitar uma nota baixa ou uma surra, para
passar de ano, para ter uma boa profissão mais tarde, para agradar ao
professor que considere simpático etc. Nesse caso, a apropriação do
saber é frágil, pois esse saber pouco apoio recebe do tipo de relação
com o mundo (descontextualização, objetivação, argumentação...) que
lhe dá um sentido específico; e adquire sentido em outro sistema de
sentido. Nesse caso também, a apropriação do saber não é
acompanhada pela instalação em uma forma específica de relação com
o mundo e não surte nenhum efeito na formação, nem, tampouco, de
“transferência”. (CHARLOT, 2000, p. 64)

O que os motiva ir à escola são fatores diversos (Tabela 28). Os alunos deram
uma ampla gama de razões, porém algumas respostas parecidas puderam ser
observadas. Muitos alunos apontaram que a escola está ligada às demandas do futuro,
ou seja, necessitam formar-se para poderem melhorar de vida, ter um futuro melhor.
Além disso, 49,3% dos alunos justificaram sua permanência na escola com fatores
estritamente ligados à escola, como gostar de aprender e gostar da escola, dos
professores.
Tabela 28 – Três razões que o motivam ir à escola
Total
35

%
49,3

33

46,5

20
9
8
7
6
6

28,2
12,7
11,3
9,9
8,5
8,5

Não há nada de bom para fazer de manhã, não gosta de ficar
em casa

4

5,6

Porque a mãe quer que termine os estudos
Bagunçar
Porque quer trabalhar logo
Comprar bens (como ter um imóvel)
Porque quer
Nada motiva ir à escola
Comer

4
2
1
1
1
1
1

5,6
2,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Estudar, possibilidade de aprender coisas interessantes
Ter um futuro, ser alguém na vida, ter uma vida melhor,
ter um bom emprego, fazer faculdade
Amigos
Porque quer passar de ano, ter boas notas
Ajudar a família futuramente, especialmente a mãe
Obrigação
Gosta da escola
Por causa de algumas disciplinas11

11.

Foram mencionadas Sala de Leitura, Informática, Educação Física, Ciências.
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Para finalizar as questões acerca dos trabalhos escolares, foi perguntado aos
alunos se o fato de gostarem de uma determinada matéria influenciaria em seu empenho
na realização do trabalho (Tabela 29), e 49,3% dos alunos afirmaram“sim”, 15,5%
“não” e 29,6% “às vezes”.
Tabela 29 – Gostar de uma determinada matéria influencia no empenho
na hora de fazer um trabalho?
Sim
Às vezes
Não
Não responderam
Total

Total
35
21
11
4
71

%
49,3
29,6
15,5
5,6
100,0

Ou seja, para a maioria dos alunos, gostar de uma matéria influencia no esforço
despendido para o conhecimento de um assunto. Nas entrevistas, esse fator fica mais
claro, embora se altere, já que a relevância em seu empenho é a relação que mantém
com um determinado professor (isso será discutido na próxima seção).
Além disso, o questionário ainda pedia aos alunos indicações do que
costumavam fazer durante a semana nos horários livres, fora da escola. Foi-lhes
solicitado o preenchimento de um quadro com tudo o que faziam numa semana normal,
para se perceber em quais momentos utilizavam o computador e os modos como estava
inserido em seus cotidianos. Esse questionário não pôde ser mostrado numa tabela, pois
sua estrutura não permitiu que se fizesse um tratamento minimamente estatístico (como
foi realizado nas outras tabelas aqui apresentadas). Apresento, então, algumas
observações que puderam ser retiradas das respostas.
Com base nas informações obtidas, pode-se perceber que os alunos exercem
diversas atividades. Entretanto, a maior parte de suas horas é vivenciada em casa, dentro
do ambiente doméstico: veem televisão, almoçam, jantam, tomam banho, curtem a
família.
Por sua vez, as atividades de lazer citadas pertencem a três grupos: ir a baladas,
ficar na rua (seja para estar com os amigos, jogar bola, andar de bicicleta) e lazer
doméstico (que os alunos citaram durante o preenchimento dos questionários que servia
para “relaxar”), como jogar videogame, uso do computador, ver TV, ouvir música. Estar
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na rua com os colegas aparece em todos os dias da semana e em todos os horários (já
que quando estão na escola, também estão com os amigos). Sair ou ir à balada só ocorre
às sexta-feiras ou aos sábados. O domingo, geralmente, é um dia para estar em casa,
descansando. Muitos alunos apontaram também que têm uma prática religiosa, ou vão à
missa, fazem catequese.
Alguns alunos ainda fazem curso de dança, curso de inglês, em geral, uma ou
duas vezes na semana. Um aluno treina futebol durante toda a semana. Outros alunos
são monitores na escola dos projetos citados anteriormente. Os alunos também praticam
atividades esportivas como jogar futebol e andar de bicicleta (atividades estas
concentradas nos meninos). As meninas, em sua maioria, apontaram que, durante a
semana, sua prática rotineira depois que chegam da escola é arrumar a casa, ajudar a
mãe a cuidar dos irmãos. Há ainda os alunos que trabalham, e dos que exercem alguma
atividade profissional também o fazem durante o fim de semana. Percebe-se, aqui, uma
questão clara de gênero. Onde as meninas ainda exercem com mais frequência as
atividades ligadas ao cuidado da casa e da família, e os meninos mais ligados às
atividades exteriores ao âmbito doméstico.
Outra observação é que os alunos, principalmente os meninos, jogam videogame
durante muitas horas depois das aulas. Esse uso, para alguns alunos, está associado ao
computador. Os alunos apontaram utilizar o computador em todos os horários que têm
disponíveis, ou seja, seu uso é frequente e cotidiano, sendo parte de suas vidas
diariamente, inclusive aos finais de semana, sendo mais recorrente no período noturno,
após às 21 horas. Grande parte dos alunos afirmou ir dormir após a 01 hora, então,
compreendem-se que utiliza a internet nesse intervalo de três horas.
Esse questionário sobre usos de internet e relações com a escola estava dividido
em duas grandes partes, a primeira já foi apresentada, a partir daqui serão expostas as
preferências escolares dos alunos, uma vez que indicaram que seu empenho no estudo,
dentro e fora da escola, estaria condicionado pelo gostar de uma determinada matéria.
A terceira e última seção do questionário é a que se refere aos seus gostos quanto
à escola (ver Apêndices). Esta tabela está dividida em partes, nas colunas constam todas
as disciplinas que os alunos têm aulas (Português, Matemática, Geografia, História,
Ciências, Leitura, Artes, Inglês, Educação Física e Informática), e nas linhas os motivos
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pelos quais estas disciplinas despertariam seus interesses, ou que os motivaria a estudar.
Foram elencados diferentes pontos aos quais os alunos deveriam assinalar o que
correspondesse àquela disciplina.
Os alunos, ao responderam essa seção, me questionaram, com insistência, se os
outros professores deles teriam acesso às suas respostas, pois só responderiam se isso
não ocorresse. Não se sentiriam à vontade de responder no caso de os professores lerem
o que responderam. Assim, tive que garantir que seus outros professores não teriam
acesso, senão não conseguiria que os alunos respondessem – isso aconteceu em todas
as séries e classes.
Além disso, outra observação deve ser feita, nenhuma alternativa recebeu mais
de 32 marcações e nenhuma ficou em branco (uma vez que 71 alunos preencheram a
tabela), o que demonstra que os interesses dos alunos são heterogêneos. Ou seja, numa
sala de aula, há diversos fatores que motivam um aluno a estar ou não ali, prestar
atenção ou não numa aula, e assim não há como atingir a totalidade dos alunos, sempre
haverá interesses que não se encontram.
Pode-se observar que os alunos gostam mais, ou tem mais interesse por matérias
cujas aulas são em menor número ou que não são do currículo clássico, gostam muito
de Informática, Educação Física, Leitura. A disciplina que foge a esta regra é Ciências,
talvez por tratar de assuntos que lhes interessem, como compreender o próprio corpo.
As disciplinas de Português e Matemática são interessantes para os alunos por
acreditarem que elas têm mais utilidade no cotidiano, em relação a Geografia e História.
Os jovens em suas respostas atribuem, fundamentalmente dois tipos de valor aos
saberes escolares: o primeiro é com relação a sua utilidade no cotidiano e o segundo
quanto ao valor socialmente atribuído à educação, os jovens, de certa maneira,
manifestam ou reproduzem um discurso de que estudar é importante para participar do
mundo e se mover nele. Eles não ultrapassam, portanto, a relação de utilidade com os
estudos (Dubet apud Leão, 2006). Charlot (2005) afirma que percebeu também que os
alunos das classes populares mantêm relações de utilidade com o saber, determinando
certas posturas desejáveis dos professores. “Hoje o professor deve dominar as práticas
profissionais que lhe permitem transmitir, em sua coerência específica, saberes a jovens
que conferem alguma legitimidade se ele é ‘útil’”. (CHARLOT, 2005, p. 98).
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No entanto, esse reconhecimento está atrelado ao mundo do trabalho, como
citado anteriormente no questionário, pois os alunos se mantêm na escola por ela estar
relacionada ao seu futuro, um motivo para a utilidade dos saberes escolares que
sobressai em muitas falas: o estudo é mais ou menos útil de acordo com a sua
aplicabilidade no cotidiano, ou seja, quanto mais ele é utilizado em seus trabalhos, no
dia a dia, mais ele é valorizado. Como apontam Abramovay e Castro (2002), o trabalho
é central na vida dos jovens (aqui o trabalho a ser exercido no futuro), uma vez que ele
ocupa o tempo e é um meio de obter reconhecimento social. Ou seja, estuda-se para ser
reconhecido, ingressar no mercado de trabalho; assim a escola está ligada a um certo
status, um reconhecimento social (Franco, 2001).
Existe uma ambiguidade dos alunos em relação às suas representações do papel
do professor. O professor não aparece como fator tão determinante no fato de se gostar
ou não de uma determinada matéria. O que parece interferir mais são os assuntos
tratados nas disciplinas, ou seja, os alunos preferem as matérias cujos professores
preparam aulas que tratem de assuntos de seu interesse. Entretanto, há uma ressalva a
ser feita, nas observações que fizeram no quesito Outros, muitos afirmaram gostar ou
não da disciplina por causa de características dos professores. A seguir, apresento, por
matérias, as observações que os alunos indicaram12. Charlot (2000) afirma que os alunos
manifestam formas diferentes de se relacionar com o saber, que passam por fatores que
vão desde um gostar do professor, de uma matéria, ou seja, é um universo amplo de
formas de interação que podem existir entre saber e jovens.
De acordo com a tabela abaixo, o único fator positivo apontado pelos alunos
quanto ao aprendizado de Português é que acham essa matéria importante por ela
possuir uma utilidade prática, ou seja, essa disciplina mostra-se fundamental aos alunos
por eles perceberem que é utilizada em seus cotidianos.

12

Os comentários indicados nas seções das matérias são feitos pelos alunos que preencheram no
questionário o campo “Outros”.
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Tabela 30.1 – Preferências escolares – Português
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
27 38,0
32 45,1
Gosto por causa do professor
16 22,5
42 59,2
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
18 25,4
40 56,3
Não gosto por causa do professor
24 33,8
34 47,9
Assunto desafiante
19 26,8
39 54,9
As atividades são instigantes
20 28,2
38 53,5
Gosto porque acho útil
35 49,3
23 32,4
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
23 32,4
35 49,3
Atividades desinteressantes
13 18,3
45 63,4
Outros
18 25,4
40 56,3
As observações feitas por eles no quesito “Outros” foram:
“Eu não acho interessante.”
“Não gosto de português, mais é bom para a minha aprendizagem.”
“Chato.”
“O assunto discutido me agrada e interessa.”
“Modo de dar aula.”
“Por causa das matérias.”
“Gosto mais ou menos.”
“Aula interessante.”
“Gosto.”

Essas respostas indicam que os fatores são diversos, uns gostam, outros não,
exprimindo uma relação ambígua com a disciplina.
Quanto à Matemática, os índices são todos negativos, demonstrando uma
relativa aversão por este conteúdo, mesmo ela também possuindo uma utilidade prática.
O que indica que esse fator instrumental não pode ser encarado como resposta para a
atribuição de sentido para algo.
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Tabela 30.2 – Preferências escolares – Matemática
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
25 35,2
33 46,5
Gosto por causa do professor
11 15,5
47 66,2
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
10 14,1
48 67,6
Não gosto por causa do professor
23 32,4
35 49,3
Assunto desafiante
21 29,6
37 52,1
As atividades são instigantes
10 14,1
48 67,6
Gosto porque acho útil
25 35,2
33 46,5
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
16 22,5
42 59,2
Atividades desinteressantes
13 18,3
45 63,4
Outros
13 18,3
45 63,4
Nas observações, os alunos indicaram:
“A professora é chata.”
“É chata, não explica.”
“Não gosto por causa do professor.”
“Atenção.”
“Gosto mais ou menos.”
“Difícil”

Assim, citando essas duas matérias pode-se perceber que apesar de os alunos,
em números absolutos, não darem visibilidade ao papel do professor, no momento de
fazerem observações, o professor aparece com mais clareza como determinante no fato
de se gostar ou se motivar para estudar determinada matéria.
Não há dúvida de que os interesses dos jovens variam muito e suas interações
com a escola são diversas. Ou seja, as relações que estabelecem com a escola e com o
saber oferecido por ela são diferentes e dependem de diferentes fatores, que não apenas
têm a ver com a escola (Charlot, 2000). Resta investigar de que forma a escola lida com
isso. Porém, as manifestações positivas dos alunos quanto a outras disciplinas (como
Leitura, Informática e Educação Física – ver Tabelas nos Apêndices) demonstram que
os alunos querem discutir temas que lidem mais com seu cotidiano, com suas
linguagens, querem outras atividades que não apenas sentarem-se passivamente para
ver/ouvir o professor falar.
Mas, além disso, no que se refere diretamente à internet, os usos preliminares
levantados no questionário estão fora da escola. Assim, questiona-se como a escola lida
com esta forma de convivência que está fora dela, mas que se reflete em seu cotidiano o
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tempo todo. Quais são os procedimentos efetivamente adotados pelo grupo docente e
gestor para que as tecnologias sejam fonte de investigação, e não apenas encarado como
ameaçador ao saber oferecido pela escola? Faz-se necessário, assim, investigar como a
escola encara o uso que os jovens fazem da internet, além de tentar compreender como
lida com os trabalhos escolares que têm como fontes o computador, e não mais apenas
os livros.
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CAPÍTULO 3 – A INTERNET COMO FERRAMENTA DE ESTUDO
“O Google tem tudo.” (Eliana, 14 anos) 13
Após a leitura e tabulação dos dados do questionário, parti para a outra etapa da
investigação, a das entrevistas. A entrevista foi estruturada tendo em vista quatro eixos
principais:
•

Perfil dos alunos entrevistados;

•

Relação com a escola e com as tarefas dadas como lição de casa;

•

Modos de uso da internet para a realização das tarefas;

•

Outros usos da internet além da escola.
As entrevistas foram realizadas na própria escola, com grupos de alunos. Foram

convidados 10 alunos para os encontros (cerca de três por classe), e cada encontro
trataria de um eixo do roteiro da entrevista (as transcrições, bem como o roteiro
utilizado, encontram-se nos Apêndices).
Marquei a data para a primeira entrevista, que aconteceria com o grupo de
alunos convidados. Porém, na data estabelecida, apenas quatro compareceram. Esses
alunos estavam acompanhados de colegas de classe com os quais iam embora da escola
todos os dias, e assim os convidei para participar também das entrevistas, formando um
grupo de sete alunos (seis meninas e um menino). Na primeira e segunda entrevistas
fiquei apenas como observadora, convidando outra pesquisadora para gerir a discussão
com o grupo.
A segunda entrevista foi marcada para duas semanas depois, com o grupo
formado, para que se pudessem aprofundar as questões de maneira paulatina. Neste
intervalo de tempo, convidei novamente os alunos que não puderam comparecer ao
primeiro encontro, porém diante de um novo convite os alunos afirmaram que não
poderiam ficar além do horário na escola, fator que fez com que muitos desistissem.
Dessa forma, a segunda entrevista aconteceu com apenas quatro participantes, ou seja,
dos que haviam participado da primeira, apenas quatro meninas compareceram.

13

Fala de uma das alunas entrevistadas durante a investigação.
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Para que pudesse conseguir entrevistas com mais alunos, pedi à escola para
realizá-las no horário de aula, comprometendo-me a fazer apenas uma entrevista por
grupo para não atrapalhar a vida escolar dos alunos participantes. Remodelou-se, assim,
o roteiro de entrevista para que ele ficasse mais condensado, com perguntas mais
diretas, para que se pudessem contemplar os quatro eixos acima citados num único
encontro. Assim, no final do segundo semestre de 2011, fiz mais quatro entrevistas com
grupos distintos, um de cada sala (três grupos, onde cada grupo tinha dois jovens de
cada sexo, tentando um equilíbrio de gênero, a fim de perceber se haveria diferença nos
usos) e ainda uma nova entrevista com o primeiro grupo formado. Para complementar
questões que ainda, por ventura, não ficaram esclarecidas com os grupos iniciais, no
início de 2012, fiz mais duas entrevistas com duas duplas.

P ERFIL DOS ALUNOS ENTREVISTADOS
Vinte e três alunos foram entrevistados para esta investigação. Todas as
entrevistas foram feitas em grupo, com quatro participantes em cada encontro (exceto as
duas últimas, que foram com duas duplas, obedecendo ao mesmo critério de gênero).
Assim, o primeiro questionamento feito a eles foi que se apresentassem, contando
nome, idade, onde moravam, com quem moravam e o que gostavam de fazer em seu
tempo livre e o que não gostavam de fazer quando não estavam na escola.
A maioria dos alunos mora nos arredores da escola, nos bairros vizinhos (Sapé,
Jardim Esther, Jardim Jaqueline e Mandioquinha), três alunas moravam um pouco
maislonge, na região do Rio Pequeno. A região do entorno da escola fica entre a
Rodovia Raposo Tavares e a Avenida Rio Pequeno, com acesso a vários bairros e
municípios próximos a São Paulo, como Cotia, Taboão da Serra e Osasco. Essa região
possui um intenso comércio e esses bairros citados pelos alunos figuram entre três
comunidades pobres.
Em especial, a favela do Sapé passa por uma desapropriação, como dito
anteriormente, o que acarretou numa grande evasão escolar. Outro fator a ser destacado
é que a evasão aconteceu porque os alunos não conseguiram se estabelecer nos bairros
vizinhos, pois ali também existem alguns bairros considerados de classe média, e esses
moradores não alugariam casas aos antigos ocupantes da favela, fazendo com que eles
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tenham de ir para bairros mais afastados e até outros municípios como Cotia e Taboão
da Serra.14
A maioria dos alunos nasceu no município de São Paulo, apenas quatro alunos
nasceram em outro lugar (George15 nasceu na Bahia, Clara em Suzano, Laura no
Maranhão e Ivan no Ceará).
Grande parte dos alunos mora apenas com a mãe e os irmãos, uma média de três
irmãos para cada aluno. Apenas sete deles moram com os pais (Rita, Gilberto, Ivan,
Eliete, Eliana, Leandro e Antonio), o que causou surpresa para os próprios participantes.
E reforça um dado já surgido nos questionários, que reitera uma tendência nacional de
que os lares monoparentais são comuns em nosso país.
RITA: Meus pais...
KARINA: Milagre!
RITA: São juntos...
GEORGE, KARINA, CLARA: Glória a Deus [risos]
ENTREVISTADORA: Por que “Glória a Deus” vocês falaram?
GEORGE: Porque é a única que mora com os dois pais, com o pai e
com a mãe.

Alguns alunos manifestaram certo ressentimento em relação à figura paterna,
pois vivenciaram histórias de abandono, cortando relações com o pai ou, simplesmente,
não o conheceram, afirmaram que o pai morreu ou, ainda, não queriam falar sobre o
assunto. Como dito anteriormente, isto é algo comum na escola, os alunos manifestam
ressentimentos em relação ao pai, Fernanda, por exemplo, durante a entrevista, quando
questionada sobre seu pai, disse que ele “havia morrido para mim”. Já Bianca, diante do
mesmo questionamento, não respondeu, ficando em silêncio porque havia sido
abandonada pelo pai quando bebê. É fácil encontrar alunos que tatuam o nome da mãe
no braço, ou têm uma relação de muito respeito pelo fato de elas trabalharem
arduamente para criá-los. A família dita “normal”, nuclear, é algo que pouco aparece no
contexto dessa escola. A família é um conceito multiforme e móvel, que se constroi nos
jogos cotidianos. No caso desse universo, as relações parentais são marcadas pela
desresponsabilização do homem pela criação dos filhos e sustento da família. A mulher,
14

Fato relatado por alguns pais quando iam pedir a transferência dos filhos na secretaria da
escola.
15

Os nomes reais dos participantes foram mantidos em sigilo, de acordo com as normas da
Comissão de Ética.
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figura fundamental na vida desses jovens, orienta a maioria das relações de sentido que
constroem com o mundo. Nos questionários acima citados, muitos jovens afirmaram,
por exemplo, continuarem os estudos por conta da mãe, para dar uma vida melhor a ela,
para dar-lhe orgulho.
Mas, além disso, é preciso destacar que a fala de George, acima citada,
demonstra que, mesmo que não convivam com o pai, ainda há a expectativa de um
modelo idealizado de família nuclear (pai, mãe e filhos), mesmo que parte desses jovens
conviva com outros arranjos familiares. Mesmo que esse modelo de família nuclear não
seja predominante em nosso país, ele ainda se mantém no imaginário das pessoas, como
se essa fosse a forma adequada para se viver no seio familiar.
Algo que apareceu fortemente durante as entrevistas é que as relações com os
pares são um aspecto fundamental em suas vidas. Seja no descobrimento das paixões ou
interesses amorosos, seja pelo fato de que gostam de fazer amizades, conhecer pessoas
novas

pessoalmente ou através da internet.
Esse grupo demonstra, pelas entrevistas, possuir um conjunto de colegas que têm

mais ou menos a mesma idade e que conheceram de diversas formas, em viagens, na
vizinhança, na escola. Não é possível, com base nas informações coletadas, configurar
mais claramente como se constitui esse grupo, os jovens não dão indícios quanto a isso.
ENTREVISTADORA: Então vocês usam [a internet] mais pra se
comunicar com os amigos?
MARA: e ELIANA: É.
ENTREVISTADORA: E esses amigos são da internet ou esses
amigos são da escola?
ELIANA: Da escola, amigos da rua, amigos que você conhece em
parque...
MARA: Eu converso mais com os parentes pela internet.
ELIANA: Eu sou fácil de fazer amizade, então, nossa! Eu tenho no
Face uns 200 amigos, que eu conheci lá na Argentina, quando eu fui
visitar a minha avó. Amigo que eu nem, sabe? Amigo de amigo? Ah,
um monte.

A sociabilidade, a interação com os pares, figura como algo fundamental na vida
dos mais jovens. No livro intitulado Retratos da Juventude Brasileira (Abramo, 2005),
no capítulo que trata do lazer para os jovens, aponta-se que existe uma centralidade do
grupo de pares em sua formação (Brenner, 2005). Os jovens, desta maneira, formariam
grupos (a partir de seus contatos com os pares) que se estruturam com base na
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identidade comum, formando uma cultura particular desse grupo, com práticas, valores,
unidades de sentido comuns (Feixa, 1999) que gerem suas relações e entendimentos do
mundo.
Isso é muito visível numa escola. Os jovens se agrupam a partir de interesses
afins, formando seus grupos que expressam maneiras de ser e estar no mundo, relações
com os outros e consigo mesmos (independentemente do arranjo escolar de classes).
Parece, inclusive, que todas as relações estabelecidas pelos jovens, são estruturadas a
partir dessa premissa do contato com os pares. Mais adiante, quando os jovens têm de
falar do que gostam de fazer quando utilizam a internet, o que ressaltam é exatamente
isso, gostam porque possibilita a interação com os amigos.
Além disso, seus gostos são orientados para esse ato, de fazer novas amizades e
manter as que já possuem, não gostam de permanecer em casa sozinhos, pois não têm o
que fazer (leia-se: não têm seus colegas para interagir, pois estes estão na escola, no
caso de uma falta, por exemplo).
Algo marcante nas falas, durante as entrevistas, foi a afirmação de que a
atividade preferida é “mexer no computador”. Utilizam essa expressão para falar do uso
que faziam, mais especificamente da internet. “Mexer no computador” é utilizar a
internet para fazer o que gostam (acessar sites de redes sociais, baixar músicas, assistir
vídeos).
[quando questionado sobre o que gosta de fazer]
ANTONIO: Mexer no computador, ouvir música, assistir TV.
[sobre o que achou do computador]
ANTONIO: Ah, eu descobri quando eu tinha meus sete anos, meu pai
tinha colocado a linha da internet e eu ficava mexendo, ficava curioso
pra saber o que era, jogar, aí dali a pouco eu fui descobrindo os sites,
jogos, músicas, aí eu fui desenvolvendo, fui descobrindo uns sites de
comunicação, e eu fui gostando mais, mais e mais. Fui desenvolvendo,
igual o Leandro disse, aprendendo a mexer ali, não sou um mestre,
mas sei baixar umas músicas, mas alguma coisinha eu sei fazer.
LARISSA: Ai, a primeira vez que eu fui mexer no computador eu
entrava só pra ficar jogando mesmo.

Percebe-se que o uso do computador para esses jovens se configura como um ato
físico, pois “mexer” implica em tocar, e não é possível tocar nos conteúdos que
aparecem na tela. O uso do computador é um ato mental, que implica no uso de recursos
da inteligência. No entanto, para esses jovens, o uso foi tão incorporado, que passa a
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fazer parte de seus corpos, e o recurso linguístico que usam para defini-lo é de um ato
físico.

A FALTA DE SENTIDO DA ESCOLA : O QUE É ESTUDAR E ESTAR NA ESCOLA ?
Quando tiveram de citar o que não gostavam de fazer, disseram que não gostam
de estudar.
NUBIA: Não gosto de estudar também. Não sei o que eu to fazendo
aqui. [risos] Não gosto de estudar.
DANIELA: Meu nome é Daniela, tenho 14 anos, moro no Jardim
Esther, gosto de mexer na net, não gosto de estudar. [risos]
Camila: Meu nome é Camila, tenho 15 anos, moro no Esther, no
jardim Esther, Doutor Paulo Ribeiro Coelho, eu não gosto de estudar
e, eu adoro dançar, cantar e forró, sertanejo, menos funk, só.
Karina: Meu nome é Karina, moro no Jardim Esther, gosto de ouvir
música romance e ir pra igreja, e não gosto de estudar.

Ao que parece, esses alunos não veem sentido no ato de estudar e ir à escola. O
significado da escolarização, da relevância do estudo se dá em relação a outros fatores
de suas vidas. Vão à escola para fugir do ambiente doméstico e para interagir com
outros jovens.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam de estudar?
ANTONIO: Sim, eu gosto. [com entusiasmo]
LEANDRO: Eu gosto. [com entusiasmo]
ENTREVISTADORA: Por quê?
ANTONIO: Porque é melhor tá estudando do que ficar em casa
parado, sem fazer nada.
LEANDRO: Aprende mais.
ANTONIO: É melhor estar aprendendo aqui na escola uma coisa
nova, do que ficar parado em casa.

Mas, ainda assim, mesmo não tendo certeza de seu gosto pelo estudo, encaram a
escola como lugar que fornece saberes importantes para suas vidas.
ELIANA: Tem também, porque tipo, quando você vai fazer uma
prova bem difícil pra você ganhar tanto. Aí nossa! Você vai estudar,
se matar, colocar a cara nos livros só pra você conseguir. A escola
ajuda também com isso, e ajuda muuuuuuuuuuito. Porque, porque
tudo que você aprendeu foi na escola.

Mas é sempre a escola em relação ao futuro, como fornecedora de saberes que se
relacionam com fatos concretos de suas vidas no futuro, como para conseguir uma
colocação profissional, por exemplo.
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A maneira de se encarar a escola, bem como as relações que se mantêm com ela,
varia de acordo com a classe social. Para Bourdieu (1998) em cada sociedade há a
manutenção de valores e crenças particulares a cada fração social pela sucessão das
gerações, do que é passado de pais para filhos, a chamada “ordem das sucessões” (p.
231). Ela perpetua as posições sociais. Para o jovem, serve de linha para superação ou
estagnação. A transmissão dessa herança cultural também depende da validação das
instituições de ensino, no chamado “princípio de realidade” (p. 231). A escola é
responsável pelo que anteriormente era feito pela família e contribui decisivamente na
construção de identidades. No entanto, não se pode esquecer que a família ainda é a
responsável pelo fornecimento de matrizes sociais que interferem nas escolhas que um
indivíduo faz durante sua trajetória de vida.
Herdar é transmitir essas disposições imanentes, perpetuar esse
conatus, aceitar tornar-se instrumento dócil desse “projeto” de
reprodução. A herança bem-sucedida é um assassinato do pai
consumado a partir de sua própria injunção, uma superação dele
destinada a conservá-lo, manter seu “projeto” de superação que,
enquanto tal, está na ordem das sucessões. (BOURDIEU, 1998, p.
232).

Essas disposições herdadas configuram-se num capital social, ou seja, num
conjunto de recursos, atuais ou futuros, que se ligam a uma “rede durável de relações”
e “à vinculação a um grupo” (BOURDIEU, 1998, p. 67), que se formam por
indivíduos unidos por ligações permanentes e úteis, que supõem um reconhecimento
dos membros. Essa rede de relações faz trocas entre si, que produzem signos de
reconhecimento.
Há, além disso, o capital cultural que interfere no entendimento das diferentes
relações e desempenhos dos alunos. Ao se considerar somente os custos monetários no
investimento em educação para explicar as diferenças entre as crianças, esquece-se o
mais importante, que é a “transmissão doméstica do capital cultural” (BOURDIEU,
1998, p.73), que é um capital herdado e construído a partir das disposições no seio de
uma família de um determinado grupo social.
O capital cultural pode existir de três formas: “no estado incorporado”, como
dispositivos duráveis

ligados ao corpo ele é algo que se torna parte integrante da

pessoa, um habitus, na socialização feita pela família através do tempo. No “estado
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objetivado”, sob a forma de bens culturais. E no “estado institucionalizado”, por meio
da obtenção de um diploma, por exemplo (Bourdieu, 1998).
Assim, existe uma série de fatores que determinam uma relação escolar mais
significativa. Para Bourdieu ela depende de disposições herdadas e dos investimentos
em determinados capitais culturais pelas famílias que constituem um ethos que origina
uma relação mais significativa com a escola. O ethos é um sistema de valores implícitos
interiorizados, é uma herança familiar que dita a postura diante do capital cultural e da
escola. A herança cultural difere em dois aspectos de acordo com a classe social: ela
responde pelo êxito e pela diferença inicial da experiência escolar das crianças.
No que se relaciona ao papel das famílias no que é herdado de capital há uma
incorporação de disposições, com todos os seus poderes e privilégios, ou faltas, que
formam a base das estratégias de reprodução. São estratégias que interferem em todos
os campos da vida, escolha matrimonial, herança, escolha financeira ou relação com o
dinheiro, e na educação. Investem na educação quanto maior for o peso do capital
cultural em suas estratégias, em relação ao capital econômico.
Mas precisamente, através de uma série de operações de relação, ele
separa os detentores de capital cultural herdado daqueles que não o
possuem. Sendo as diferenças de aptidão inseparáveis das diferenças
sociais conforme o capital herdado, ele tende a manter as diferenças
sociais preexistentes. (BOURDIEU, 1996, p. 37).

Esses fatores existem como constituintes de uma relação escolar, entretanto as
relações entre as disposições herdadas não são determinantes. Há que se examinar cada
caso para se obter um real entendimento dessas relações. Lahire (2004) investiga essas
relações a partir de um olhar microssocial, empreendendo uma pesquisa com crianças
que apresentavam desempenhos tidos como bem-sucedidos na escola, fez um corte por
grupo social com crianças das classes populares na França. Percebeu que as disposições
familiares podem colaborar para um melhor ou pior desempenho dos alunos, embora
não sejam determinantes em todos os casos.
Foi possível, no âmbito da investigação aqui empreendida, compreender quais
dinâmicas familiares e sociais desses jovens fazem com que atribuam um sentido
negativo à escola. Entretanto, é possível perceber que essa relação interfere no
investimento que eles mesmos fazem. Nubia, por exemplo, já havia repetido a 8ª série e
estava desmotivada, não fazia as atividades propostas pelos professores durante esse
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segundo ano de escola, e assim foi passada de ano apenas para não permanecer mais na
escola, pois, além de não fazer as atividades, a aluna bagunçava nas aulas.16
Essa dinâmica de maior ou menor investimento na educação é visível em outros
momentos na observação do universo dessa escola. Os alunos, em seus conflitos
cotidianos com a instituição, reafirmam, a todo o momento, que não possuem as
disposições escolares que a escola exigiria, como capacidade de concentração, respeito
às regras construídas, permanecer em silêncio durante as aulas, sentar-se de maneira
adequada, levar os materiais necessários para uma determinada aula (como livros de
apoio ou mesmo caderno para anotações, lápis) – alguns alunos nem levam mochila.
De acordo com Lahire (2004), há um jogo de forças entre as disposições que a
escola requisita e as disposições herdadas no seio familiar, se elas entrarem em
contradição, a relação requisitada para a aprendizagem no interior da escola não se
realiza.
Quando aquilo que é proposto na escola não entra em contradição com
(não põe em crise) o que foi interiorizado até então, neste caso o aluno
se mostra como alguém autônomo. Porém, quando as regras do jogo
dos dois espaços de socialização (família e escola) são, por um lado,
diferentes demais, e, por outro, não podem ser vivenciadas em
harmonia pelas crianças, então estas ficam deslocadas em relação às
exigências e obrigações escolares. (LAHIRE, 2004, p. 65)

Há ainda outro fator: escola e família não são as únicas instituições de
socialização dos jovens atualmente. Família e escola dividem esta tarefa com outras
instâncias, como a mídia. E aqui se coloca um dos objetivos da pesquisa: essa relação
entre as instituições não está clara e pretende-se, aqui, perceber esse aspecto dessa
relação entre internet e escola.
Como a escola traduz para os alunos entrevistados uma relação ambígua, ora
como lugar significativo (a partir do olhar de que é um lugar de convívio com os pares),
ora como lugar pouco prazeroso (quando se relacionam com os estudos), durante as
entrevistas tentou-se compreender que sentidos os jovens atribuíam à escolarização.
FERNANDA: Ah não, eu acho que gosta, porque quando tá lá de
férias não vê a hora de voltar pra escola. A escola é da hora porque...
A escola é bom, porque você encontra os amigos, tem conversa, tem
16

Fala dos professores durante o conselho de classe de final de ano.
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papo. O chato é que tem dia que nóis tem preguiça, quando você tá
com TPM, com raiva, e não faz nada.

Dos alunos entrevistados, pouco menos da metade do grupo estuda nessa escola
desde a primeira série (Amanda, Fernanda, Karina, Cleber, Eliete, Nubia, Bianca,
Tamara). Mas a maioria dos participantes, por causa de deslocamentos familiares
anteriores, mudanças de casa, de bairro, de cidade, tiveram que mudar de escola, indo
estudar na EMEF “Pedro José” (Clara, Cristina, Fernando, Gustavo, George, Gilberto,
Rita, Laura, Ivan, Dalva, Claudio).
A maioria dos jovens tem uma imagem negativa da escola em que estudam.
Afirmam que essa escola é um lugar onde brigas e bagunça são coisas corriqueiras.
Assim, dizem que “foram parar” nessa escola, que só foram estudar nela, porque não
encontraram vaga em outras escolas da região, que são mais bem-vistas pela
comunidade. A escola goza de má reputação, não tanto pelo ensino ministrado pelos
professores, mas há uma autoimagem difícil para os alunos, pois acreditam que como a
escola é “bagunçada” (fala dos alunos nos corredores), eles também têm o direito de
bagunçar. Ou seja, têm uma imagem de que a instituição é desorganizada, a ponto de
não conseguir minimizar os conflitos que existem e mudar essa imagem. Isso afeta,
inclusive, o empenho e a vontade de estudar, prestar atenção às aulas, dizem que ficam
prejudicados, pois não se sentem motivados a estudar.
AMANDA: Ah para mim, no começo era legal...
KARINA: Legal.
ENTREVISTADORA: Era legal?
AMANDA: Era [enfático], agora tá muito chato. Porque é muita
briga... Tinha muita é... Como que fala?
KARINA: Confusão.

Há nas falas dos alunos a manifestação de uma hierarquia entre as escolas (tanto
as que passaram em suas vidas como a outras escolas da região), percebendo em seu
interior práticas às quais atribuem valores, sejam positivos ou negativos. No caso dessa
escola, além das práticas, existe uma fama, uma reputação de que ela seja ruim. Por
exemplo, no ano de 2012, a escola passou por uma investigação com base no seu baixo
desempenho numa avaliação externa (Prova São Paulo – aplicada todos os anos pela
Secretaria de Educação do Município). Professores se removem todos os anos para
outras escolas porque não conseguem se encaixar na dinâmica das relações conflituosas.
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De acordo com Costa e Koslinski (2006) existe uma relação entre as escolas que
pode se configurar num mercado, no qual há troca de sentidos acerca de imagens sobre
a escola. A reputação seria um diferencial de atração de uma escola. O que constituiria,
fundamentalmente, essa reputação seria o perfil do aluno atendido. No caso do
município de São Paulo, não há escolha (em princípio, pois na prática é possível burlar
essa regra) por parte dos familiares quanto à escola que seus filhos frequentarão, pois a
indicação da escola é feita por um sistema, de acordo com o endereço, direcionando
cada criança na escola mais próxima de sua casa. Embora não ocorra a escolha, as
dinâmicas internas da escola expressam essa imagem que ela possui dentro do mercado
estabelecido.
O prestígio da escola, que se transmite boca a boca, fenômeno que se
verifica entre os alunos, funcionários, professores, direção e
responsáveis, que se parece consubstanciar nas regras e relações
predominantes no convívio observável, em suma, naquilo que se
convencionou denominar “clima escolar”, é o sinalizador informal que
orienta as disputas. (COSTA ; KOSLINSKI, 2006, p. 263)

Ou seja, as trocas entre a reputação da escola e os sentidos que os alunos
atribuem a ela fazem parte também do significado que os estudantes atribuem à
escolarização. É um dos fatores que pode traduzir uma relação pouco significativa com
a escola. Isso pode ser exemplificado em falas dos alunos quando se referem a outras
escolas, pois acreditam que ao compararem o ensino de sua escola com o de outras,
sairiam perdendo no “jogo de prestígio das instituições”.
CRISTINA: Ah, tipo, lá os professores faltavam menos e era muito
mais lição, muito mais mesmo.
TAMARA: É, é perto, mas eu também gosto entre aspas, porque o
ensino daqui não é tão bom assim.
TAMARA: Porque tem muitas escolas... Tem muitos alunos que estão
na 8ª série assim que sabe muito mais que a gente, os professores
daqui faltam, os alunos daqui também não presta muita atenção.
GUSTAVO: Essas professoras só gritam.
CLEBER: E elas faltam muito também... [só que ele falou muito
rápido que não foi possível compreender].
BRUNA: Ah, porque não é aquela escola chata que todo mundo chega
e tá fazendo lição. É bem divertido. Menos a Patrícia.

Outra questão que pode ser levantada por meio das falas dos alunos são os
fatores que fazem uma escola ser boa ou não. Esses apontamentos são de duas ordens.
Uma relaciona-se com os professores, com a maneira como os professores dão aula, se
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gritam com os alunos, faltam em excesso, entram em muitos conflitos com os alunos, ou
seja, a maneira como o professor se empenha e se envolve com a tarefa de educar, os
alunos precisam sentir que esse professor se dedica ao seu trabalho, tratando-os de
maneira respeitosa, utilizando-se sempre do diálogo na resolução de um conflito. Outro
apontamento feito é quanto ao envolvimento e comportamento dos alunos durante as
aulas. Manifestam que quando um estudante não se implica enquanto sujeito em seu
processo de aprendizagem, ele não acontece, e, vai mais além, dificulta a aprendizagem
dos que estão ao redor. A escola ideal para eles é, então, aquela que possui professores e
alunos compromissados com a educação, que enxergam na escola um lugar que
demanda responsabilidade (o que não acontece na escola em que estudam). Alguns dos
alunos entrevistados (George, Clara, Fernando) voltaram à escola no ano de 2012 para
visitar seus antigos professores e afirmaram que estavam sentindo muita diferença de
estudarem numa outra escola, pois na escola nova há silêncio durante as aulas, os alunos
se empenham mais nas atividades, e que estavam gostando mais da escola agora.
A escolha por uma determinada instituição de ensino e o conhecimento desses
critérios é um fator distintivo de classe, de acordo com Bourdieu (1998). Há que se
pensar que mesmo que a escolha da escola não seja da família, ela pode questionar e
transferir seu filho. A escolha pela educação de melhor ou pior qualidade fica a cargo
das famílias, o que faz pensar que esse é um fator de diferença de conhecimento das
estratégias de se beneficiar seus filhos com uma melhor educação.
No entanto, a escola oferece diversos projetos para os alunos, como já foi
mencionado, o que possibilita que outros sentidos sejam atribuídos à escola. Dos alunos
entrevistados, cinco (Antonio, Leandro, George, Clara e Rita) participam dos projetos
oferecidos pela escola.
GEORGE: Pra mim a escola é boa. É que eu participo de muita coisa
aqui. Tem dia que eu fico na escola das 7 da manhã até 8 da noite.
(...)
GEORGE: É... Das sete até 12h10min eu fico em aula, aí da
12h15min até 13h30min eu fico na reunião do Educom, que é a rádio
da escola. Aí da 13h30min até as seis eu fico na monitoria de
informática, aí das seis até as oito eu fico na outra reunião do Educom.

Participar dos projetos da escola garante que algo significativo, talvez mais
significativo que a experiência escolar, aconteça na vida desses jovens. George, por
exemplo, mesmo tendo ido fazer o Ensino Médio numa escola técnica da região,
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permanece colaborando no Educom, o vínculo com a escola permaneceu, com os
amigos que ainda a frequentam, mesmo que ele já esteja transitando em outro ambiente
escolar. Quero dizer que o engajamento dos jovens se altera quando há algo que os
mobilizem para o estudo.
Para Charlot (2000), é preciso que o jovem se mobilize para a aprendizagem,
não é um ato de simples incentivo ou de despertar o interesse. Para que a relação com o
saber ocorra se faz necessário que outra relação se constitua. Mobilizar é pôr em
movimento, “numa dinâmica interior, pois que mobilizar-se para algo é diferente de
motivar-se, porque mobilização é algo que vem ‘de dentro’, enquanto motivar-se é por
algo ou alguém ‘de fora’” (CHARLOT, 2000, p. 55). A mobilização tem duas outras
dimensões, a de recursos e móbil. Mobilizar-se é pôr recursos em movimento, até reunir
forças para colocar-se como recurso. Nesse sentido, a mobilização é preliminar à ação
em seu primeiro momento. Pode ser também engajar-se numa atividade gerada por
outras razões, por “boas razões”, por “móbiles”, ou seja, alguns fatores que produzem
uma mobilização. O móbile só pode ser referido a partir de uma atividade:
A criança mobiliza-se em uma atividade quando investe nela, quando
faz uso de si mesma como de um recurso, quando é posta em
movimento por móbeis que remetem a um desejo, um sentido, um
valor. A atividade possui, então, uma dinâmica interna. Não se deve
esquecer, entretanto, que essa dinâmica supõe uma troca com o
mundo, onde a criança encontra metas desejáveis, meios de ação e
outros recursos que não ela mesma. (CHARLOT, 2000, p. 55).

Há uma dimensão fundamental para se compreender a mobilização do sujeito
que é a noção de sentido. Só tem sentido alguma coisa para alguém quando significa
algo a respeito do mundo, algo que se pode trocar com outros, relações com signos,
enunciados, com os signos tendo um valor diferencial dentro de um sistema. Esses
projetos dos alunos ganham sentido em si mesmos e dão sentido à escola, pois fazem
com que ela, apesar das questões indicadas acima (falta de compromisso de professores
e alunos) seja boa, seja significativa apara eles.
Nas falas dos professores, esses projetos teriam muita importância na escola,
pois possibilitam justamente que a escolarização seja mais significativa. É frequente em
reuniões entre os docentes ouvirmos os seguintes comentários “você não sabe como o
fulano era antes de entrar no projeto tal”. Há uma crença interna na escola de que essas
atuações são transformadoras do universo dos alunos. Porém, há de se ressaltar que a
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quantidade de alunos que participam dos projetos é muito pequena, em relação ao total
do número de alunos, e os alunos que normalmente buscam esses projetos não são
aqueles que têm ocorrências por indisciplina, por exemplo.
No entanto, o fato de os alunos participantes dos projetos serem os que
apresentam um melhor desempenho na escola contribui para a formação de um ciclo no
qual se acentuam as diferenças de aproveitamento e desempenho na escola. Os projetos
não atingem a totalidade dos jovens, apenas aqueles que já estão inseridos na dinâmica
da escola, ou seja, que já atribuem sentido às suas práticas.
Além disso, um aspecto a ser considerado também é que esses projetos entram
nos horários fora do trabalho do professor, culminando num acúmulo do trabalho
docente e, desobrigam assim, de serem criadas políticas públicas que efetivem que se
garantam esses contatos significativos para todos os alunos.
Os alunos que vieram de outras escolas percebem que existem diferenças entre a
escola em que estão agora e aquelas pelas quais passaram anteriormente. A EMEF
“Pedro José” aparece em suas falas como sendo diferente das demais escolas pelas quais
passaram.
LAURA: Ai, lá, tipo assim, não era que nem aqui. Lá todo mundo
respeitava os professores, se os professores iam falar, todo mundo
ficava quieto pra ouvir, respeitava. Mas aqui, quando eu cheguei aqui,
assim que eu cheguei aqui eu achei super diferente. Primeiro dia de
aula os alunos já querendo mandar nos professores, mandando os
professores calarem a boca, tomar no cu. Lá não era assim. Lá eu não
ouvia essas palavras, os alunos respeitavam os professores. Quando os
professores entravam na sala, todo mundo já sentava e fazia o que
tinha que fazer. A gente conversava, mas... Não era como aqui. Aqui
ninguém respeita ninguém.

Ou seja, pode-se perceber pela fala da aluna que a questão da ordem, do respeito
e dos horários é importante para os alunos. Essa desordem que a escola apresenta não é
bem vista pelos alunos, figura como uma forma de violência.
Claudemir Belitante (1998) afirma que nas escolas de periferia parece que os
jovens estão o tempo todo querendo demonstrar o poder sobre si mesmos, e para isso
destituem como poder o professor, o diretor e os funcionários, enfatizando que a
realidade na qual vivem é muito mais presente, palpável, que as promessas falidas da
escola. Ou seja, a autoridade que a escola deveria apresentar em seus discursos, como

117

lugar de aprendizagem de saberes que não podem ser ensinados em outros lugares, bem
como da garantia de uma melhoria de vida no futuro, nas escolas localizadas na
periferia acentua-se uma dinâmica de impugnação dessa fala, que é vista como falsa e
que deve ser constantemente negociada. O poder expresso pelo saber escolar não é tão
significativo para esses jovens. Para Aquino (1998), a educação brasileira está em crise,
e os altos índices de fracasso, evasão, retenção demonstram isso, acarretando num
descrédito social no profissional de educação e na escola. É a crise, no fundo, no papel
de autoridade que a instituição escolar possuía. Hoje, o acesso à escola é muito mais
amplo, o ensino foi democratizado consideravelmente, o número de vagas aumentou. O
desafio dos educadores hoje passou a ser fazer com que os alunos permaneçam na
escola.
Os pontos fortes da escola para os entrevistados são a sala de informática, a sala
de leitura e as aulas de Educação Física. Assim, pode-se perceber que as aulas
diferentes, ou seja, as que não são dadas na sala de aula convencional são as mais
significativas para os alunos.
CLARA: A única coisa que agrada mesmo, que eu gosto é a sala de
informática... Às vezes eu dou uma passadinha aqui [na sala de
leitura] pra ver a professora, agora o resto...
(...)
ELIETE: Aula de Informática, Leitura e Educação Física. [se
referindo às aulas de que mais gosta]

Há ainda o fato de que gostarem de Informática já aponta predileção por esse
meio. Dos conteúdos tradicionais, Matemática é a de que mais gostam, algo que
contradiz o que foi indicado pelos questionários, manifestando uma postura paradoxal
em relação a esta disciplina.
ENTREVISTADORA: E você Felipe? Por que você gosta de
matemática?
FELIPE: Porque matemática ela não explica, aí quando eu vou ver eu
já to copiando as lição dos alunos, e ela não fica enchendo o saco,
falando alto...
DANIELA: Matemática é importante porque quando tem essas provas
que a gente faz fora da escola cai essas coisas que a gente aprendeu
aqui.
GABRIEL: Mas mesmo assim, não é por causa só das provas, mas é
porque matemática e português a gente usa pra vida inteira.
ENTREVISTADORA: Por quê? [gostam de matemática]
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CASSIA: Ah, eu gosto da matéria.
TAYANE: Eu também.
GLICÉRIO: Da lição que ela passa. Nunca tirei nota vermelha.
TAYANE: Da professora eu não gosto muito.
CHRISTIAN: O ruim dela é que ela não explica direito.
CHRISTIAN: Ela fala rapidão, quem entendeu, entendeu, quem não
entendeu, tchau tchau.
ELIANA: (...) e matemática também eu gosto porque gosto de fazer
conta, ficar pensando, fica martelando na sua cabeça, você fica “meu
Deus”, você fica tentando lá, se matando, aí cada dia você descobre
uma coisa nova, descobre coisa do Pi que eu não sabia o que era...
MARA: Eu também não sabia o que era esse Pi não... Eu fui saber o
que era ontem né? Eu também não sabia o que era não. Eu também
gosto de matemática.
ELIANA: Com essa professora aí eu viajo, agora com a Rosangela
ano passado...
MARA: Afe Maria!
ELIANA: Eu nem ligava pra matemática, agora, nossa, eu viajo com
essa professora aí, a professora Beatriz.

No entanto, essa postura não é contraditória, mas apenas exemplifica, pelo que é
possível perceber nas falas, a multiplicidade de fatores que podem fazer com que um
aluno goste ou não de uma matéria. Uns apontam gostar porque a professora não
requisita atenção, outros atestam que gostam justamente porque a professora, que tem
esse ano, fez com que descobrisse a Matemática como algo interessante, e outros ainda
gostam porque já gostavam antes. Não há uma única maneira de se constituir uma
relação com o saber (Charlot, 2000).
Entretanto, suas justificativas para atestar seu gosto se referem, quase sempre, a
um gostar não pelo conteúdo ensinado, mas sim por outros fatores, tais como ser uma
matéria na qual o professor passa filmes, ou porque o professor é calmo, legal, não grita
ou não “enche o saco”, por exemplo, ou porque acreditam que seja uma aula na qual não
necessitam fazer lição.
BIANCA: Não é aula de Leitura mesmo. A gente não faz nada. [risos]
(...)
FERNANDO: Porque Matemática ela não explica, aí quando eu vou
ver eu já tô copiando as lições dos alunos, e ela não fica enchendo o
saco, falando alto...
BIANCA: E gritando...

Há que se investigar o que há nessas aulas que mobiliza os alunos para uma
relação mais significativa com o saber escolar. Para Dewey (1967) a escola é uma
instituição diferente porque possui uma organização interna que lhe confere certas
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características. Na educação tradicional, existem três características que determinam os
fins e os métodos disciplinares da educação: as regras, os horários e as disciplinas. As
matérias de ensino aparecem como conjuntos de informações que se referem ao passado
e, assim, constituem a função da escola transmitir esse conhecimento às novas gerações,
com normas, regras, horários. Elas visam preparar as crianças para suas futuras
responsabilidades.
Posto que os objetos de ensino, assim como os modelos de boa
conduta, são tomados do passado, a atitude dos alunos deve ser, em
geral, de docilidade, receptividade e obediência. Os livros, e
especialmente os livros de texto, são postos em relação efetiva com as
matérias. Os professores são os agentes mediante os quais se
comunicam o conhecimento e as destrezas e se impõem as regras de
conduta. (DEWEY, 1967, p. 13).

No ensino tradicional: “Porém, o abismo entre os produtos maduros ou adultos e
a experiência e capacidades do jovem é tão amplo que a mesma situação impede uma
participação muito ativa dos alunos no desenvolvimento do que se ensina. Seu dever é
fazer... e aprender, como o papel dos seiscentos era fazer e morrer” (DEWEY, 1967, p.
14). Aprender, nesta visão, é saber o que está nos livros e o que os mais velhos têm para
ensinar. O que se ensina é algo estático.
Retorna aqui a questão da mobilização para a aprendizagem de um saber. Como
um saber pode mobilizar um sujeito e, assim, ganhar sentido? Ora, o sentido diz respeito
a uma significação que diz respeito ao mundo, que pode ser trocado com outros sujeitos,
inserido numa troca simbólica que ganha um valor diferencial dentro de um sistema.
A noção de sentido tem para Charlot (2000) uma tripla definição. Algo tem
sentido quando pode ser colocado em relação com outro num dado sistema ou em
conjunto. Faz sentido também para um indivíduo algo que aconteceu e pode ser
remetido ou relacionado a outros fatos de sua vida, pensamentos que teve ou
questionamentos aos quais já se propôs. Ou seja, algo se torna significativo, tem
sentido, quando produz um aclaramento do mundo, quando produz troca com o outro,
enfim, quando possibilita a construção de relações com o mundo e com os outros. Além
disso, o autor ressalta que esse sentido é um sentido para alguém, um sujeito do desejo,
“pode-se dizer que fazem sentido um ato, um acontecimento, uma situação que se
inscrevam nesse nó de desejos que o sujeito é”. (CHARLOT, 2000, p. 57).
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O autor ainda destaca dois pontos: que algo pode fazer sentido para alguém sem
que se saiba porquê e que se podem atribuir múltiplos sentidos para as coisas, pois não
se trata de algo estático.
O sujeito só se torna ser pelo aprendizado. Existem múltiplas maneiras de
apropriar-se do mundo, porque o mundo é diverso e, portanto, há muito que se aprender.
Aprender pode estar relacionado a adquirir um saber, um conteúdo intelectual, mas
também dominar um objeto ou uma atividade, formas de relacionamento, ou seja, o
aprender é mais amplo que o saber. Mais amplo em dois sentidos: existem maneiras de
aprender que não são somente apropriar-se de um saber, como conteúdo; e,
simultaneamente, busca-se outras relações com o mundo que não só essa, com os
conteúdos do pensamento. Para definir um sujeito de saber não se pode esquecer dessa
segunda dimensão, que é mais ampla que a relação com o saber.
O saber permite e oferece certas relações com o mundo ligadas à racionalidade,
à aprendizagem de alguma coisa. No entanto, o homem é plural, mantendo assim várias
relações com o mundo, não só as mediadas pela racionalidade. A relação com o saber
então, consiste num certo tipo de construção, numa forma específica de lidar com o
mundo, mas não a única.
(...) O sujeito de saber desenvolve uma atividade que lhe é própria:
argumentação, verificação, experimentação, vontade de demonstrar,
provar, validar. Essa atividade é também ação do sujeito sobre ele
mesmo: tomar o partido da Razão e do saber é endossar exigências e
proibições relativas a si próprio. Essa atividade implica ainda uma
forma de relação com os outros, percebidos como comunidade
intelectual. (CHARLOT, 2000, p. 60)

Em suma, para se compreender o sujeito de saber em sua relação com o mundo e
no mundo é necessário apreender a relação com o saber. Ora, um dos problemas que a
escola teria, de acordo com os entrevistados, é a falta de compromisso dos alunos.
RITA: É porque ó... A escola é legal, boa, por aí, só que... Tipo... Eles
não... Tipo... É a mesma coisa que os alunos estarem estudando aqui
só que eles não vão servir pra nada depois, porque tem uns que nem
prestam atenção nas aulas, que enfrenta os professores, ou mesmo que
os professores não podem dar aula por causa da gritaria, briga,
falação... É uma coisa meio chata de falar, mas é aqui tem que falar a
verdade também. Até os professores são legais sim, tem alguns que
são meio chatos pra outros...
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Há um acordo implícito na relação escolar: para que a aprendizagem aconteça,
os alunos precisam ter um determinado tipo de comportamento (respeito às regras,
concentração, silêncio), e os professores precisam empenhar-se, utilizar-se de seus
saberes profissionais para facilitar ou mediar esse processo. Porém, isso não acontece
nessa escola. Quando um aluno não vê sentido naquilo que aprende, há o rompimento
desse acordo. Ao que parece, o significado da escola para os alunos, de uma maneira
geral, não está claro.
Alguns alunos, com no caso de Rita e no de outras falas citadas anteriormente,
reconhecem esse acordo como válido e sabem que a quebra dele impugnaria ou
dificultaria o processo de aprendizagem no interior da escola – tanto por parte dos
alunos, que enxergam que necessitam se empenhar para aprender, como pela percepção
de que se os professores não cumprem seus papéis isso também gera dificuldades na
aprendizagem. Mas o sentido da aprendizagem não se dá unicamente por essa dinâmica
colocada pelo acordo, ela é mais múltipla, pode depender de diversos fatores, como
gostar de um professor, por exemplo, e que não passam pela internalização de que há
um único modo de aprender e ensinar algo.
Para Charlot (2005) é necessário se pensar porque, ou qual a importância de se
estudar a relação com o saber. O autor fornece cinco “Bases de apoio teórico da noção”.
A primeira questão central para o estudo do tema é a mobilização do sujeito, estudar a
relação com o saber é “elucidar as condições e as formas dessa mobilização”
(CHARLOT, 2005, p. 19).
O segundo ponto fundamental é que se tem de ter bem claro que estamos lidando
com sujeitos, ou seja, quem se mobiliza é um sujeito, isto é do desejo, envolvido em
relações sociais, dadas num determinado tempo, construído num determinado modo de
socialização, um sujeito que possui uma história singular. Cada campo de estudo tem
uma postura sobre como se definiria um sujeito. Para a psicanálise, o sujeito se constitui
como tal a partir da enunciação do “outro”, ou seja, o sujeito acha seu lugar no mundo a
partir da palavra do outro de reconhecimento ou recusa. Para a sociologia o que
interessa estudar é o sujeito enquanto parte de um mundo social e aquilo que o move.
Para a didática, o que importa é o sujeito da aprendizagem.
No ponto seguinte o autor traz um ponto novo, que não havia sido tratado com
tanta evidência em seu livro Da relação com o saber (2000): “A problemática da
relação com o saber estabelece uma dialética entre interioridade e exterioridade, entre
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sentido e eficácia”, e mais adiante, “O que faz a ligação entre a interioridade e a
exterioridade, entre a questão do sentido e da eficácia, é a atividade do sujeito no e
sobre o mundo – um mundo que ele partilha com os outros sujeitos”. (CHARLOT,
2005, p.20-21). Ou seja, a relação com o saber de um sujeito está situada numa relação
com o mundo, com a sua história e conhecimentos que já possui e com seus desejos.
O quarto ponto importante para que se entenda a necessidade de se pesquisar a
relação com o saber é que nela há uma apropriação, por parte do sujeito, de um
patrimônio humano, de formas múltiplas e heterogêneas que faz entrar em contato com
um saber. Isto é, entrar em “certas formas de relação com o saber, em certas formas de
relação com o mundo, com os outros e consigo mesmo” (CHARLOT, 2005, p. 21).
Nesse sentido, existem formas diferentes de se relacionar com os diferentes saberes
adquiridos durante a vida. No último ponto o autor trata da metodologia da pesquisa,
construindo constelações que permitam identificar os processos e evitando a
categorização dos sujeitos, fugindo assim das generalizações e do estereótipo.
O homem nasce inacabado, portanto é sujeito a transformações e por ser assim a
educação cumpre o papel de humanizá-lo, de torná-lo sujeito e de socializá-lo. Quando
a educação subjetiva o homem, esse assume algumas características. O sujeito deseja ser
completo, passa a fazer parte de uma temporalidade (dimensão da existência humana),
passa a exercer uma atividade (para apropriar-se do mundo e ser mediador entre o
mundo e o sujeito), ao se perceber como sujeito passa a reconhecer o “outro” em suas
relações, apropria-se do mundo para construir um mundo seu, entende-se fazendo parte
de um mundo pautado pela linguagem, em que as relações se dão através dela, passando
a ter acesso a um universo não-natural. O sujeito então passa a perceber que faz parte de
um mundo preexistente, que não foi organizado para ser aprendido, e sim construído
para assegurar a sobrevivência e o prazer do homem. A atividade humana é uma
atividade social, pautada pelas relações do sujeito com a coletividade, essa atividade
humana produz “obras” e relações sociais.
Essa variabilidade nas possíveis relações entre os saberes e dos alunos e da
escola, no âmbito desta investigação, quando questionei os alunos sobre quais matérias
mais os agradavam. Como dito anteriormente, o gosto pelas matérias e professores varia
muito. Cada aluno expõe suas preferências e justifica suas respostas, normalmente, em
relação a uma possível afinidade com o professor que ministra as matérias eleitas. Ou
seja, associam o gostar de uma matéria e o andamento da escola às suas possíveis
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afinidades com os professores. Um aluno aponta que para a aprendizagem acontecer é
preciso que o professor se comprometa com seu ofício (um dos critérios para um bom
ensino), isto é, o professor só é legal se ele consegue fazer com que os alunos aprendam.
GEORGE: Eu não, eu considero um professor legal se eu aprender na
aula dele. Pra mim ele é legal... Se eu tiver aprendendo na aula dele...

Então, a aprendizagem está condicionada pelas relações que os alunos
estabelecem com os professores. Essas relações podem ser de duas ordens: relações
pessoais (que é o gostar de um professor pela maneira como ele dá aula, na maneira
como o professor trata os alunos), e relações pedagógicas (quando além da pessoa do
professor, a aprendizagem é relevante). No caso dos alunos pesquisados, para a maioria
deles, a relação com o saber, a motivação para o estudo, está relacionada com a figura
pessoal de um professor. Assim, a personalidade de um docente parece ter um peso
considerável no estabelecimento de uma relação com o saber por parte dos alunos. Não
gostar de uma determinada matéria é praticamente sinônimo de não gostar do professor.
FERNANDO: Fala a verdade, nóis gosta de Português, nóis gosta de
tudo. Só que se o professor dá certo com nóis, nóis faz.
BIANCA: Se o professor saber levar a gente, sabe, nóis tenta
aprender, só que se ele for ignorante, aí a gente não quer saber de
nada.
LAURA: Eu acho que o professor, pra gente aprender, tem que ser
legal com a gente... É, saber se comunicar com a gente, porque se ele
não souber se comunicar com a gente, a gente não vai se interessar
pela matéria.
ELIANA: Muçulmano, eu viajo esses negócio. [se referindo a por que
gosta de Geografia] Também, é, ano passado eu gostava de História,
mais de História do que nesse ano, porque no ano passado nóis viajava
lá na Terra antes, lá na Itália, a Vilma fazia tudo que parecia como a
gente tivesse vivendo aquilo no momento. Então, nossa, eu gostava
muito. Português também eu gosto porque fica falando sobre crônica,
fica contando história, uma história mais engraçada que a outra (...)

Mas o papel do professor deve ser relativizado. Quando se referem àquilo de que
gostam, numa identificação positiva com os saberes aprendidos, prevalece entre os
entrevistados uma relação pedagógica com a aprendizagem. O papel do professor possui
um peso; no entanto, os alunos têm algumas preferências que não passam
necessariamente por uma identificação pessoal com o professor, principalmente para
aqueles alunos que tenham um comportamento considerado adequado (não bagunçar)
dentro da sala de aula.
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ENTREVISTADORA: Quais matérias vocês mais gostam?
ANTONIO: Hum, eu gosto de História, Português e Informática.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ANTONIO: Ah, porque são aulas que eu posso aprender mais, você
sai da sala, que eu me encaixo melhor.
ENTREVISTADORA: E você Leandro?
LEANDRO: Português e Ciências.
ENTREVISTADORA: Por quê?
LEANDRO: Ciências porque a gente estuda corpo, natureza e a gente
pode se conhecer melhor.
ENTREVISTADORA: E Português?
LEANDRO: Português... É... Porque eu gosto mesmo, não tem
nenhum motivo...

Embora, ainda assim, o papel do professor tem um peso e representa um
facilitador de se gostar de uma matéria, pois sua postura influencia se os alunos
conseguirão compreender uma matéria ou não.
CLARA: É, eu sou assim: se eu me dou bem com o professor, também
me dou bem com a matéria, se eu não me dou, também não me dou
com a matéria. Entendeu? Português mesmo. Tem dia que eu me dou
bem com a Patrícia, quando eu me dou bem com ela, também me dou
bem com a matéria, agora se eu não me dou bem com ela esquece, que
você não vai ver nada de bom. Eu sou assim.

A figura do bom professor, na opinião dos alunos, representa uma diversidade de
saberes, habilidades de ordem afetiva, como não gritar, estabelecer um diálogo sem
desrespeitá-los, não xingá-los, alguém que tem paciência, alguém que, enfim, consiga
conversar com o alunos sem ser autoritário. Mas também é alguém que possibilite, pela
sua forma de dar aula, fazer com que os alunos aprendam. Gostar, estabelecer essa
relação de preferência, não depende apenas de um dos fatores, mas da relação de ambos.
Embora de modo primário, as falas permitem revelar uma certa distinção – ainda que
tênue – entre essas duas dimensões dos saberes profissionais.
O professor, de fato, necessita de uma diversidade de saberes que extrapolam os
atributos puramente pessoais. Para Tardif (2000) os saberes profissionais são saberes da
ação, que se constroem no ato do trabalho exercido, incorporados no processo de
trabalho docente, é uma profissão na qual se atua, ou seja, parte característica de seu
fazer profissional é a atuação. Dessa atuação se constroem os modos pelos quais a
atividade profissional se realizará. Assim, os saberes profissionais dos professores são
adquiridos através do tempo, construído através de diversas fontes (formando um
repertório de conhecimento, que visa atingir diferentes tipos de objetivos), e são, por
fim, personalizados e situados (pois são de um sujeito que possui uma história de vida
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que carrega marcas incorporadas). E por serem personalizados, a personalidade do
trabalhador é incorporada pelo processo de trabalho, se constituindo numa das
principais formas de mediação da interação, embora devam interagir com saberes que
foram aprendidos durante a formação universitária.
No entanto, para que o processo educativo se realize, resultando numa
aprendizagem, não basta que os professores mobilizem todo esse conhecimento, é
preciso que os alunos também aceitem entrar nesse processo. Isso faz com que o
professor tenha que motivar o aluno a mobilizar-se, entretanto, “Motivar os alunos é
uma atividade emocional e social que exige mediações complexas da interação humana:
a sedução, a persuasão, a autoridade, a retórica, as recompensas, as punições etc.”
(TARDIF, 2000, p. 17).
Como essa tarefa é complexa, parece que apenas sobressaem, para os alunos, os
aspectos pessoais que o professor utiliza para poder realizar seu trabalho. Desse modo, o
processo de mobilização dos alunos para a aprendizagem parece condicionar-se mais
por aspectos de personalidade do que profissionais (entendendo aqui que essa é uma
linha tênue, que a marca de uma não exclui a outra).
Assim, para os entrevistados, o papel do professor é fundamental na mobilização
para a aprendizagem dos alunos, é a partir dela que os alunos agem de acordo com os
ditames escolares, é a partir dela que há a constituição da relação com o saber dos
alunos pesquisados aqui.
Enfim, uma forte correlação aparece entre “gostar do professor” e
“gostar da matéria”. “Tem ano que eu adoro matemática, porque eu
gosto do professor e tem ano que não sei nada porque não gosto do
professor”. Estudar, compreender, gostar da matéria, gostar do
professor, ter boas notas, e, para os melhores, rivalizar com os
colegas: essa constelação mantém a mobilização escolar dos alunos.
(CHARLOT, 1996, p. 55).

A maioria dos jovens aqui apresentados não gostam de estudar. Estudam, ou
melhor, vão à escola preferencialmente para encontrar com os amigos. Existem vários
inconvenientes em se ir à escola, como acordar cedo, tomar chuva no caminho, passar
calor, aguentar professores chatos. Outros afirmam que gostam apenas parcialmente de
estudar, agrada-lhes apenas o que conseguem compreender.
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Então, questiona-se: qual o valor do estudo na vida desses jovens? Quando
perguntei a eles se gostavam de estudar apresentaram respostas prontas, talvez ouvidas
de outras pessoas, ou mesmo no seio familiar. É o discurso que circula no senso
comum, de que a escola traria uma transformação social, aqui reproduzido pelos jovens:
DALVA: Ah eu acho uma coisa muito importante, porque sem estudo
ninguém é nada hoje... Porque com estudo já tá difícil, imagine sem...
CLARA: Eu não gosto de estudar. Mas você tem que estudar pra ter
um futuro bom lá na frente. Você entendeu?
LAURA: Ai eu gosto porque eu penso no meu futuro. Eu penso que é
importante pra mim ser... É... Ter uma carreira bem-sucedida.
TAMARA: Ah, porque dá pra fazer faculdade, porque dá pra ser
alguém na vida.

As falas indicam que a escola ainda se mantém ligada a uma ideia de que no
futuro seu sentido irá surgir e que ela é necessária em relação às realizações de vida dos
jovens (como conseguir uma boa colocação profissional, por exemplo).
Para Maria Cecília Cortez C. de Souza (1997) a escola se estruturou
historicamente de forma que o tempo em seu interior fosse um tempo de progresso:
O tempo escolar é um tempo no qual a noção de progresso se
inscreveu profundamente: a seriação, os níveis de ensino, os exames
de passagem para uma nova serie, traduzem uma concepção de tempo
linear, contínuo, dirigido a um objetivo situado no futuro, que
condensa, a um só tempo, vários tempos. (SOUZA, 1997, p. 281).

E essa ideia de tempo organizado e linear da escola ligou-se à ideia de futuro
como progresso, um avanço natural e que justifica as práticas como elas acontecem.
O futuro previsível, que os interesses dominantes, dizendo-se
científicos, já desenharam a face, serviu desde então de sustentação à
violência inscrita na intervenção pedagógica, que só se justificará, daí
por diante, a modificação visada se essa se apresentar como científica,
logo, positiva e inovadora. O horizonte das expectativas educacionais
se prendeu assim no futuro, um futuro que pode dispensar qualquer
ensinamento veiculado pela experiência e pela tradição. (SOUZA,
1997, p. 282).

Ora, essa ideia de futuro é muito cara à escola, pois ela estrutura-se assim, e se
justifica dessa maneira. No entanto, isso poderia ser reinterpretado, pois essa visão
indica que todos os condicionantes do estudo estão no futuro, o sentido de se ir à escola
todos os dias só se realiza num tempo longínquo. Parece que não há sentido agora, no
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momento presente. As aprendizagens da escola só são relevantes em relação ao futuro,
além de se referirem à futura ocupação de um posto de trabalho.
BIANCA: Pro futuro, pra gente arrumar um emprego...
(...)
FERNANDO: Tem vezes que eu acho que tem umas coisas que nóis
não vai usar pra nada, mas tem umas coisas que você sabe que é
importante pro futuro né.

Para Georges Snyders (1993), a escola tem duas funções fundamentais: preparar
para o futuro e “assegurar ao aluno as alegrias presentes durante esses longuíssimos
anos de escolaridade que a nossa civilização conquistou para ele” (p. 27). Entretanto, o
futuro faz parte do que o autor chama de alegrias intermediárias, uma vez que traz à
tona o exercício profissional e dos direitos, trazendo mais tarde, que é o desejo de
crescer que faz parte das alegrias da criança. Todavia, para o autor, a escola tem que
enfatizar também o agora: a alegria do presente, a criança tem que aproveitar as
especificidades de seu momento presente, a infância, e não correr para chegar à idade
adulta. E a alegria do aluno caminha junto com a alegria de ser jovem e, portanto, a
escola tem de valorizar a infância, valorizar o jovem pelo que ele já é.
Os alunos investigados na pesquisa não constroem uma relação com a escola e
com o saber que lhes dê alegria no presente, como deseja Snyders. O sentido de sua
escolarização está ou no futuro – quando sairão da escola, para trabalhar, ou vem de
fatores externos ao sujeito, como da relação com os colegas ou com professores, não
fazendo parte do sujeito, ou seja, os alunos não encaram a escola como espaço
prazeroso.
Outra questão a ser levada em consideração quando se pensa na representação
do que é o futuro é que a noção de tempo se alterou. As marcações temporais são
modificadas por um avanço rápido da tecnologia, que potencializa e radicaliza nossas
ideias de passado, presente e futuro (Bauman, 2001). O futuro aparece como um
simples prolongamento do presente, uma forma de continuar o que se vive, apenas com
algumas alterações muito pequenas visando a uma ascensão social. É uma relativa
manutenção das vivências do presente, mas que busca melhores condições de vida.
Os alunos de uma das 8ªs séries discutiram o sentido de se estudar História, que
é uma matéria em princípio centrada no passado. Mas essa discussão feita por eles pode
ser extrapolada, pois a falta de atribuição de significado ao passado não é algo que se
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deva unicamente aos alunos ou a História como disciplina. Em outras palavras, é
preciso questionar o que é ensinado aos alunos como conhecimento relevante. A
questão a que me refiro é: como se constitui um currículo para que esse ou aquele
conhecimento seja encarado como necessário?
IVAN: É. Não sei pra que a gente vai estudar História se a gente nem
era vivo naquela época.
GILBERTO: Vou querer saber do Charles Chaplin, do Hitler, Peste
Negra? [todos começam a rir]
ELIETE: O Hitler já morreu gente.
GILBERTO: Hitler, essas coisas.
(...)
ENTREVISTADORA: Não, o que eu queria entender é se vocês
acham que o conhecimento do passado é desnecessário?
NUBIA: É.
ENTREVISTADORA: Por quê?
IVAN: Porque a gente não tava lá ué.
NUBIA: É porque nóis não tava lá.
[os jovens apontaram que o conhecimento do passado depende de
alguns fatores]
ENTREVISTADORA: Depende do quê?
ELIETE: Se ela foi necessária.
ENTREVISTADORA: E o que é um conhecimento necessário?
ELIETE: Saber com quantos anos minha mãe começou a namorar pra
eu começar também.

As aprendizagens ganham significado em relação à experiência, ou seja, o que se
configura, como na fala de Eliete acima, como conhecimento necessário? A
centralidade do presente, então, ganha outros contornos. O que vale discutir aqui é: em
qual medida os conhecimentos oferecidos na escola são necessários?
Para Michael Young (2007), quando se pensa na escola como instituição que
tem como característica principal a transmissão do conhecimento, a questão que se
coloca é: qual conhecimento é este, ou seja, qual é o tipo do conhecimento que a escola
deve transmitir? Se o papel de transmissão de conhecimento for aceito como válido para
a escola, então, haveria uma hierarquia entre os conhecimentos, de forma que alguns
conteúdos seriam mais importantes que outros; assim, “as diferenças formam a base
para a diferenciação entre conhecimento curricular ou escolar e conhecimento nãoescolar” (YOUNG, 2007, p.1294). Ou seja, a escola serviria para capacitar os jovens
para a aquisição de um tipo de conhecimento ao qual ele não teria acesso em outros
ambientes (como família ou trabalho, que fornecem outros tipos de saberes).
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Para Young, o conhecimento especializado tem mais relevância na sociedade
moderna. E é neste âmbito que a escola atua, dando acesso a esse conhecimento. O
currículo, para dar conta dessa relação, deve: perceber as diferenças entre as diversas
formas de conhecimento especializado bem como suas relações; de que maneiras esse
conhecimento especializado se diferencia do conhecimento adquirido no cotidiano;
como o conhecimento especializado e o cotidiano se relacionam; e de que formas o
conhecimento especializado é tratado pedagogicamente falando, quer dizer sua
organização sistemática ao longo do tempo, seleção e sequenciamento para atender aos
diferentes grupos de alunos.
Essa diferenciação é, então, entre o conhecimento especializado e o que provém
do cotidiano, de semelhanças e contradições entre domínios de conhecimento, diferença
entre conhecimento especializado e conhecimento com tratamento pedagógico. Porém,
essas diferenciações dependem de uma primeira distinção:
Por detrás dessas diferenças há uma mais básica entre dois tipos de
conhecimento. Um é o conhecimento dependente do contexto, que se
desenvolve ao se resolver problemas específicos no cotidiano. Ele
pode ser prático, como saber reparar um defeito mecânico ou elétrico,
ou encontrar um caminho num mapa. Pode ser também
procedimental, como um manual ou conjunto de regras de saúde e
segurança. O conhecimento depende de como o contexto diz a um
indivíduo como fazer coisas específicas. Ele não explica ou
generaliza, ele lida com detalhes. O segundo tipo de conhecimento é o
conhecimento independente de contexto ou conhecimento teórico. É
desenvolvido para fornecer generalizações e busca a universalidade.
Ele fornece uma base para se fazer julgamentos e é geralmente, mas
não unicamente, relacionado às ciências. É esse conhecimento
independente de contexto que é, pelo menos potencialmente,
adquirido na escola e é a ele que me refiro como conhecimento
poderoso. (YOUNG, 2007, p. 1296).

A escola não consegue dar conta de transmitir esse conhecimento poderoso a
todos os alunos, e o sucesso deles normalmente depende do capital cultural que trazem
de fora da escola. E é em relação a esse aspecto que a escola deve se modificar, na
medida em que o conhecimento se altera quando novas linguagens se apresentam,
estabelecendo uma relação dialética entre a manutenção de um modelo e o cruzamento
de uma fronteira.
O conceito de diferenciação do conhecimento implica que muito do
conhecimento que é importante que os alunos adquiram não será local
e será contrário à sua experiência. Então, a pedagogia irá sempre
envolver um elemento daquilo que o sociólogo francês Pierre
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Bourdieu chama indiretamente e, a meu ver, equivocadamente, de
violência simbólica. O currículo tem que levar em consideração o
conhecimento local e cotidiano que os alunos trazem para a escola,
mas esse conhecimento nunca poderá ser uma base para o currículo. A
estrutura do conhecimento local é planejada para o currículo. A
estrutura do conhecimento local é planejada para relacionar-se com o
particular e não pode fornecer a base para quaisquer princípios
generalizáveis. Fornecer acesso a tais princípios é uma das principais
razões pelas quais todos os países têm escolas. (YOUNG, 2007, p.
1299).

Existe, assim, no interior da escola uma dinâmica de forças que exigem
negociações de sentido todo o tempo. No entanto, é preciso refletir sobre como o
currículo escolar se estrutura, como são selecionados os saberes que o compõe, pois a
estrutura, tal como está configurado atualmente, não parece fomentar as aprendizagens
as quais ele se propõe.
Assistir a uma aula, para os entrevistados, seria copiar a lição da lousa, ao invés
de se ouvir o que o professor tem a dizer, o professor que apenas fala em suas aulas não
é visto pelos alunos como alguém que dê aulas de fato. Os alunos parecem ter
incorporado uma postura de estudo que é o modelo de aula na qual ficam passivos,
apenas escrevendo, como se a aprendizagem se traduzisse na quantidade de matéria que
o caderno contém.
DALVA: Porque aqui tem aqueles professores chatos que falam mais
que escreve...
ENTREVISTADORA: Tem professores chatos aqui? [não entendi a
fala da aluna] Tem aqueles que escrevem? [pedindo esclarecimentos]
DALVA: Não... Tem uns que...
AMANDA: Fala mais do que passa lição.

Isso parece ser um capital herdado, pois durante as reuniões de pais é possível
perceber os pais questionando alguns professores sobre a pouca quantidade de texto nos
cadernos de seus filhos.
Entretanto, não se trata de pensar que as aulas devam excluir o registro, mas o
que aparece nas falas é que há uma preferência, por parte dos alunos, de aulas em que
não se exige reflexão. O fato de preferirem aulas em que o registro escrito é mais
presente é porque esse registro não é elaborado por eles, mas já é apresentado pronto
pelo professor, só restando aos alunos a tarefa de copiar.
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Assim, o que se precisa pensar é o que os alunos consideram como sendo uma
lição, e mais especificamente no caso aqui tratado, lição de casa. De acordo com suas
falas, em primeiro lugar, fazer lição é copiar algo, não é elaborar nem criar, mas sim dar
conta de um texto já pronto e proposto pelo professor. Esse entendimento se contrapõe à
ideia de estudar, que demanda, aí sim, uma elaboração, um debruçar-se sobre uma
questão, visando respondê-la. E é nessa definição que aparece a definição da lição de
casa: trata-se de responder uma questão proposta pelo professor, também não é a criação
ou problematização de um tema, é uma tarefa que se restringe a dar uma resposta
correta para uma pergunta.
Quando o estudo não está atrelado ao futuro, serve para fugir das tensões da vida
doméstica, ou seja, o universo domiciliar e o escolar são recusados.
TAMARA: Eu ia também, porque se eu não fosse pra escola eu ia
ficar muito louca em casa.
CLEBER: Eu prefiro ficar na escola do que em casa.

Nesse ponto, é necessário fazer uma distinção de gênero. Apenas na fala das
jovens, sexo feminino, ficar em casa é ter de lidar com os afazeres domésticos, cuidar de
irmãos mais novos, ou ainda ter que lidar com relações familiares conflituosas.
MARA: Ah, minha adolescência não é muito boa não, porque minha
mãe enche o saco. Ficar com a minha mãe dentro de casa é fim de
carreira.

Mas para os jovens de ambos os sexos prevalece a escola como um lugar dotado
de sentido por possibilitar uma interação onde eles podem se manifestar como
indivíduos que carregam consigo singularidades reconhecidas pelos pares, ou seja, ainda
que não gostem das tarefas escolares, eles mantêm uma relação positiva com a escola.
Gostam dos projetos que foram desenvolvidos nas aulas de Leitura, no caso,
pelo conteúdo tratado (educação sexual), que lhes interessa. Ademais, trata-se de uma
aula em que, nas suas falas, é possível “não fazer nada”, não exige deles que se copiem
matérias da lousa, por exemplo.
ENTREVISTADORA: Pode ser uma matéria, pode ser um professor...
Pode ser os colegas... Pode ser uma coisa... Então, entendeu? Então o
que você mais acha legal na escola é a sala de leitura.
KARINA: Mas é por causa dos livros e por causa do sexo.
[risos]
ENTREVISTADORA: Do sexo?
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KARINA: É.
GEORGE: Da sexualidade... [corrigindo a Karina]
(...)
CLARA: Sala de informática porque eu sou monitora, e aqui [sala de
leitura], por causa da professora que ela é muito legal e as matérias
que ela passa.
(...)
FERNANDA: O dia que eu mais gosto dessa escola é na segundafeira.
ENTREVISTADORA: Por quê?
FERNANDA: Porque tem as melhores aulas...
KARINA: É mesmo...
FERNANDA: De Informática, aqui [sala de leitura] que eu assisto
filme e durmo...
BIANCA: Eu gosto da aula de Leitura porque a gente assiste filme.
Muito filme. [Larissa ri] E das palestras sobre [parou de falar como se
fosse algo proibido de se mencionar]...
LAURA: Sexo.
ENTREVISTADORA: Sexualidade.
BIANCA: Sexualidade.
FERNANDO: Palestras sobre sexualidade.
ENTREVISTADORA: E você Clayton, por que você gosta de
Educação Física?
FERNANDO: Por causa que não faz nada! [risos]
CLAUDIO: Por causa que eu jogo bola.

Há duas aparentes contradições nas falas dos jovens. A primeira é que num
momento a escola é percebida como boa porque passa muita lição na lousa; mais
adiante, no entanto, o importante é poder não fazer nada. Esse “não fazer nada” pode se
referir à constituição de outra relação com o conhecimento, que não passa pela ordem
do fazer algo, mas sim do de refletir sobre algo, do discutir algo, de uma aprendizagem
que passa pelo estabelecimento de um diálogo com o professor.
CLARA: Eu gosto da sala de leitura, mas não por causa dos livros...
Gosto das coisas que ela fala...
KARINA: sobre o sexo...
[risos]
GEORGE: Não é sobre sexo, é sexualidade. Diferente.
ENTREVISTADORA: ah vocês tem aula de sexualidade?
Sim! [respondem em coro e empolgados]
ENTREVISTADORA: Vocês gostam? Quem que dá sexualidade?
ALICE: quem? [todos olham para mim, porque nas minhas aulas
discuti o assunto com algumas salas]
[Muitos risos porque todos olharam para mim ao mesmo tempo]
GEORGE e KARINA: Dá hora!
ENTREVISTADORA: Do conteúdo?
FERNANDA: É pra aprender mais...
DALVA: É porque ela explica bem explicado.
AMANDA: É... Tem professor que explica rápido... Ela não...
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ENTREVISTADORA: Vocês falaram uma coisa importante... Como é
que é? Quando a matéria é explicada o que?
AMANDA: É que a matéria é bem explicada. Tem hora que os
professores explicam muito rápido e aí nós não entendemos nada e a
gente pede pra eles falar de novo e eles não falam.
(...)
ENTREVISTADORA: Então explicar bem é explicar com calma,
devagar, tirar as dúvidas... É isso? Aí vocês... É legal?
É [todos em coro]

A segunda divergência que se manifesta nas falas é que uma aula deveria ser um
local de pouco diálogo, com uma tarefa estrita por parte deles. Porém, as aulas que mais
agradam são as mais livres em sua forma. Essas três matérias dialogam muito mais com
a vida dos alunos do que com o currículo estabelecido da escola, como é o caso de
outras disciplinas escolares, e isso parece ser um fator de aproximação dos alunos com
essas aulas. A matéria, que no entendimento deles é o que se aprende durante uma aula,
tem de ser atrativa e interligada com o seu cotidiano. É no diálogo com o momento
presente que os jovens conseguem enxergar sentido naquilo que aprendem (como é o
caso da educação sexual para os jovens que estão iniciando relacionamentos afetivos).
A abordagem mais tradicional da educação parece não atrair os alunos. Para
Snyders (1974) a educação tradicional tem certas características como “exercícios
metódicos e graduados, individualmente adaptados ao caso de cada aluno; comunicação
com as obras universais, com os autores consagrados” (SNYDERS, 1974, p. 7). Isso
parece contradizer aos desejos dos alunos, que preferem atividades nas quais possam
explorar outras formas de se obter conhecimento.
Qual o papel dos professores nessa situação? Eles poderiam, em alguma medida,
redefinir o que ensinar e como ensinar, estabelecendo relações com aquilo que deve ser
aprendido e a vida dos alunos, tornando a aprendizagem mais significativa.
Durante uma aula de Geografia pude observar os alunos interagindo com a
professora. Na organização do espaço é possível perceber um distanciamento da figura
do professor, todas as carteiras são organizadas pelos alunos beirando a sala, ou seja,
encostadas nas paredes e janelas, deixando o centro livre, formando pequenos grupos
por afinidades. Os alunos que se sentaram na frente eram aqueles que possuíam as
disposições mais harmônicas com o espaço escolar. Já no fundo da sala havia um
grande grupo de alunos, os que seriam chamados “bagunceiros”. Eles passaram a aula
toda conversando, apesar do apelo da professora para que prestassem atenção e fizessem
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as atividades propostas. Eles simplesmente ignoravam as falas da professora, como se
ela não estivesse ali. Falavam dos assuntos mais variados de seu cotidiano: desde
postagens no Facebook, até fatos ocorridos no dia anterior. Uma das alunas passou a
aula inteira deitada sobre as carteiras dos colegas, com um celular em punho ouvindo
música. Os alunos sentados na frente da sala clamavam à professora que desse aula só
para eles e ignorasse a bagunça do fundo da sala, postura que ela se recusava a adotar.
A atividade proposta pela professora naquele momento era que os alunos
construíssem painéis, formando uma espécie de poesia concreta (manifestação de uma
ideia através da composição de um texto cuja estrutura visual passe uma mensagem, não
apenas pelo conteúdo do texto, formando uma imagem poética). Era uma atividade de
produção coletiva, que envolveria a sala inteira na composição, na qual os alunos
dispunham de palavras já digitadas pela professora para compor seus poemas, além da
utilização de recortes de revistas. O conteúdo dos poemas deveria expressar como se
sentiam em relação às dinâmicas capitalistas do mundo atual (tema desenvolvido
durante aulas anteriores). No entanto, a atividade permaneceu truncada, porque durante
todo o momento a professora fazia intervenções para que os alunos localizados ao fundo
da sala parassem de conversar e prestassem atenção e contribuíssem na execução da
atividade. Esses jovens simplesmente ignoraram a professora. A aluna que estava
deitada na mesa apenas sentou-se numa cadeira quando eu fiz uma intervenção,
chamando-a para conversar fora da sala (isso ocorreu a pedido da professora).
Pude perceber que havia duas dinâmicas na aula anteriormente citada. Em
primeiro lugar, há uma disputa de significados acerca de como se daria a aprendizagem
afinal. Para a professora, a aprendizagem se daria por meio da participação dos alunos
naquilo que ela estaria requerendo no momento; no entanto, da maneira como ela criou
essa atividade, a participação dos alunos não se dava por meio da criação, mas sim pela
organização de um material já dado. Num segundo plano, como os alunos não se
implicaram no processo requerido pela docente, outra relação com a aula se estabeleceu
e se configurou como recusa do que foi proposto, já que não parecia haver um sentido
efetivo para os jovens ali presentes.
Além disso, outro fator a ser destacado é que, na ausência de outras formas de
sentido, sobressaiu a escola enquanto espaço de convívio. A sala de aula pode ser um
espaço para se conversar, trocar experiências com os colegas. O que torna a escola mais
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significativa, na opinião dos alunos, é, então, o convívio com os pares. O melhor da
escola é o convívio com os colegas.
LAURA: Ah, conversar com os amigos, colocar os papos em dia.
Falar da vida dos outros...
BIANCA: É, falar da vida das meninas que...
LAURA: Que a gente não gosta...
FERNANDO: Passar música de celular para celular. Falar de como foi
o role de final de semana. Passar música de celular pra celular.
ELIETE: Basicamente eu venho pra escola pelos meus amigos. Não
venho pra escola pra estudar.

Quando questionados em relação a quais aprendizagens haviam sido
significativas para eles, coisas que aprenderam e que acreditam ser importantes, muitos
alunos não souberam o que responder. Já outros lembraram que Português e Matemática
seriam importantes por serem matérias-chave para o cotidiano, assim percebem que as
coisas que aprendem nessas duas matérias serão utilizadas pelo resto da vida e, por isso,
seriam muito importantes. De alguma maneira, os entrevistados reproduzem aquilo que
o currículo escolar expressa, uma vez que essas duas disciplinas concentram quase
metade da carga horária de aulas da semana (são cinco aulas de Português e cinco de
Matemática, enquanto que as outras quinze aulas que têm durante a semana se dividem
entre todas as outras disciplinas). Outras aprendizagens relevantes para eles se ligam à
aquisição das habilidades de leitura e escrita. São aprendizagens instrumentais, cujo
valor se localiza fora da relação pedagógica.
Além disso, a escola é percebida por eles como fornecedora de valores éticos
que colaboram no entendimento de questões relevantes fora da escola.
LAURA: Ah eu acho que de um jeito ou de outro, a escola ensina pra
gente como a gente vai se expressar com as pessoas. Querendo ou não,
a escola ensina a gente a saber falar com as pessoas, saber... Ai, como
é que se fala? Ter seu tempo... É, falar o que você quiser, ter seu
direito, mas sem invadir o espaço do outro.
GUSTAVO: Aprender a ler.
ENTREVISTADORA: Aprender a ler?

A escola passa a ter sentido em relação ao que existe fora dela e não pelos
saberes específicos que compõem o seu currículo. Os saberes instrumentais que a escola
fornece não deveriam ser mais importantes que os conteúdos que ela ministra, que vão
além de decodificar letras, mas que poderiam operar uma reflexão sobre a realidade e as
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obras que a humanidade produziu. Muito menos o uso real que eles possibilitam. Essa
visão utilitarista e instrumental do ensino não pode ser um fim educacional, pois senão
ela se esgota antes de se produzir aquilo de que a escola mais necessita: o sentido.
As matérias que os entrevistados acreditam serem as mais importantes estão
ligadas a essa relação instrumental e utilitarista que possuem com os sabres escolares.
ELIETE: Português é Matemática é super importante.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ELIETE: Porque a gente vai usar mais...
NUBIA: É que são coisas que a gente vai necessitar na nossa vida.
GEORGE: Mas mesmo assim, não é por causa só das provas, mas é
porque Matemática e Português a gente usa pra vida inteira.
(...)
ENTREVISTADORA: Então você mais utilidade nessas matérias do
que nas outras?
GEORGE: Sim [meio hesitante], dependendo...

Quando os alunos têm que falar da escola e dos estudos, não expressam, no tom
de voz, empolgação ou alegria. Então, esse gostar parece ter mais a ver com o fato de já
terem se acostumado com o ambiente, e não que a escola seja um espaço prazeroso de
fato para eles.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam daqui [da escola que estudam]?
LEANDRO: Mais ou menos.
ANTONIO: A gente acaba acostumando né.
ENTREVISTADORA: Como assim?
ANTONIO: Ah, no começo é diferente né, tem gente mal-educado,
mas a gente acostuma né. E pra falar a verdade, eu gosto sim, dos
meus amigos e dos professores, porque pelos alunos assim, pelo resto,
a gente vai aguentando né, mas tem uns legais também.

Algo que também pôde ser notado nas entrevistas foi que, apesar de os alunos
terem dificuldades de perceber a escola como lugar significativo do ponto de vista da
aprendizagem, eles percebem, por outro lado, que ela possui um valor social, pois
conseguem enxergar que a importância da escola está ligada ao diploma que ela fornece.
ENTREVISTADORA: Tá, então vamos melhorar, o que é ser alguém
na vida pra vocês? Porque não é a primeira vez que eu... Não tô
falando por causa de você George... Porque não é a primeira vez que
eu ouço numa entrevista um aluno falando que precisa ir pra escola
pra ser alguém na vida...
GEORGE: Ser alguém na vida, no caso, eu quis dizer assim, ter um
trabalho bom, que te sustente e a sua família, você não passar
necessidade. E você só vai conseguir um trabalho bom se você
estudar...
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ENTREVISTADORA: Através do estudo...
GEORGE: Isso... Se você não estudar, você não vai conseguir um
trabalho bom.
ENTREVISTADORA: Tá bom... Entendi. Todo mundo concorda com
o Gabriel? [todas confirmam com a cabeça]
FERNANDA: Só por causa de um papel, um papel né? Um diploma...
GEORGE: Que faz muita diferença né!
FERNANDA: Que precisa, que faz muita diferença pra você ser uma
pessoa de bem...
GEORGE: Ser, entre aspas, um cidadão da nossa sociedade que a
gente vive.

A escola institui fronteiras sociais, no que se refere ao diploma. A dimensão
instrumental da escola se liga a uma dimensão moral, em outras palavras, as relações
sociais se conectam com as instituições, atribuindo valores e demandando legitimação
por meio de uma troca que se objetiva dentro da escola. Essa instituição confere uma
certa quantidade de conhecimentos, que são supostos e objetivados pelos diplomas; em
contrapartida, a sociedade confere legitimidade a esses diplomas, realizando uma
operação de distinção entre os sujeitos que frequentaram uma dada instituição. No
entanto, há que se relativizar o peso desse diploma. Quanto mais ele for abundante,
menor é sua capacidade de diferenciar um sujeito. Assim, o diploma que os alunos
entrevistados conseguiram ou conseguirão acaba não tendo muita relevância social.
Mas, ainda assim, a escola fomenta uma ordenação, no duplo sentido do termo:
no de pôr ordem, organizar; e no de participar de uma ordem, de um grupo. Opera uma
racionalização e atribui títulos (certificados) que funcionam como os antigos títulos de
nobreza (pois conferem uma competência social). Há uma nobreza escolar hereditária
que reconverte os títulos nobiliárquicos em títulos escolares.
Os “sujeitos” são, de fato, agentes que atuam e que sabem, dotados de
um senso prático (...), de um sistema adquirido de preferências, de
princípios de visão e de divisão (o que comumente chamamos de
gosto), de estruturas cognitivas duradouras (que são essencialmente
produto da incorporação de estruturas objetivas) e de esquemas de
ação que orientam a percepção da situação e a resposta adequada. O
habitus é essa espécie de senso prático do que se deve fazer em dada
situação – o que chamamos, no esporte, o senso de jogo, arte de
antecipar o futuro do jogo inscrito, em esboço, no estado atual do
jogo. (...) Essa é uma das mediações através das quais o sucesso
escolar – e social – se vincula à origem social. (BORDIEU, 1996, p.
42).

A S TAREFAS DE CASA = TAREFAS SEM SENTIDO
Os jovens entrevistados não gostam de fazer lição de casa. Essa lição costuma
ser proposta de duas maneiras: ou como um trabalho a ser feito em casa (pesquisar
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sobre um tema) ou como um conjunto de questões feitas pelo professor e que devem ser
respondidas. Em ambos casos o que se requer dos alunos é que encontrem a resposta
correta para uma pergunta, ou que reescrevam um texto já existente. Não é requisitado
deles que resolvam um problema cuja solução ainda não foi encontrada ou que
investiguem uma questão que poderia ser respondida de formas diversas, e muito menos
que elaborem ou criem algo novo (um conhecimento próprio) acerca de um determinado
tema ou questão.
Além disso, a proposição da lição de casa é um problema para os jovens, que
acreditam que apenas o que se estuda no tempo propriamente escolar, durante as aulas,
já deveria ser o suficiente para que aprendessem os conteúdos exigidos, porque eles
alegam ter outras atividades que precisam fazer, tais como arrumar a casa, trabalhar ou,
simplesmente, descansar.
FERNANDA: Não... Na escola até que gosto, mas chega em casa, ter
que pegar livro, já basta na escola, chegando em casa tem que fazer
outras coisas.

A maioria dos professores, de acordo com os alunos, não passa lição de casa, ou
melhor, não o faz com tanta frequência. Quando costumam passar lições, os professores
constroem as propostas para que os alunos não dependam do computador para darem
conseguirem fazer a tarefa. Porém, não há como saber se isso é proposital ou não.
Mas quando os alunos têm lições para casa, não costumam fazê-las. Afirmam só
fazer quando a atividade vale nota. A questão avaliativa só ganha sentido na 8ª série na
rede municipal de São Paulo, pois são nos finais de ciclo os únicos momentos nos quais
os alunos podem ser retidos por nota e não apenas por excesso de faltas, como é nos
outros anos ou séries do Ensino Fundamental. Ou seja, uma preocupação que não
tinham antes, agora se apresenta: a retenção.
Mesmo que as atividades não dependam do computador, todos os alunos o
utilizam, ou recorrem a fontes mistas, conjugando o uso do computador com a consulta
de livros ou do caderno:
LAURA: Eu uso livro, computador, net, o meu caderno.
FERNANDO: Caderno, livro, internet.
LAURA: Só.

139

Acham que as lições de casa não servem para nada. Não veem sentido em se
fazer uma lição bem feita, ou até mesmo fazê-la do jeito que for, já que não
compreendem o seu significado. O trecho abaixo de uma das entrevistas deixa isso
claro.
ENTREVISTADORA: E depois o que professor faz com o trabalho?
NUBIA: Ele rasga e joga fora.
[todos riem e concordam]
GILBERTO: Vai pra gaiola do passarinho.
ELIETE: O que os professores fazem que a gente não vê mais os
trabalhos?
NUBIA: Ah, eles guardam nesses armários aí...
GILBERTO: Usam pra sei lá...
ELIETE: Pra usar de papel higiênico.
ENTREVISTADORA: Vocês não têm ideia do que eles fazem com os
trabalhos?
NUBIA: Não.
ENTREVISTADORA: Os professores não usam em aula?
NUBIA: Não. Eles usam de tapete de carro.
GILBERTO: Quando você pega um cachorro pra levar no veterinário,
usa pra forrar o banco do carro, forra o chão, pro cachorro não fazer
nenhuma besteira.
ELIETE: Usa de papel higiênico.
NUBIA: Na gaiola do passarinho.
ENTREVISTADORA: Então vocês acham que não serve pra nada
essa lição?
NUBIA: Não, serve. Nóis só não sabe pra que a gente faz.
ENTREVISTADORA: E isso não incomoda vocês, não saber pra que
serve?
ELIETE: Não, nunca parei pra pensar nisso.

Dessa forma, as atividades escolares para casa parecem ser destituídas de sentido
para os jovens. Se a atividade não tem um significado explícito, não há porque se
empenhar em fazê-la bem, ou mesmo entregá-la. O sentido dessas atividades não está
claro para os alunos, uma vez que, para eles, essa tarefa não tem utilidade na vida
escolar. Da fala dos jovens pode-se perceber também que a única vinculação escolar, e
que talvez funcione como um mecanismo que os professores usam para fazer com que
os alunos entreguem as atividades de casa, é a ligação com a nota; mas nessa relação o
sentido próprio da atividade é retirado, pois a execução da tarefa é condicionada pela
atribuição de uma avaliação e não por um conteúdo a ser trabalhado em sala de aula, ou
pelo significado que aquilo possa ter na vida do jovem estudante, em termos de
aprendizagem relevante.
Além disso, outro ponto que as falas revelam é que os alunos percebem, ou pelo
menos imaginam, que os professores atribuem muito pouco valor ao trabalho que os
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alunos entregam. Isso acarreta num questionamento por parte deles: para quê fazer algo
que depois vai ser jogado fora? E, realmente, para quê se pede um trabalho se ele não
tem utilidade acadêmica, no sentido de provocar uma reflexão ou de questionar, ou
ainda de trazer à luz algo relevante do ponto de vista do saber?
CLARA: As minhas atividades eu não pego, entendeu? Quando eu
pego, eu dou pra minha tia ela sabe o que ela faz, porque se passar
pela minha mão, na hora que eu sair da escola eu jogo fora. Eu vou
ficar levando lixo pra minha casa? Já basta os meus lixo, ainda os lixo
da escola que eu faço.
ENTREVISTADORA: Mas você acha que seus trabalhos são lixos?
CLARA: Na minha opinião é. Eu só quero eles mesmos pra mim
ganhar minha nota. Porque por mim eu nem faria questão de fazer o
trabalho.

O papel dessas lições deveria ser melhor esclarecido, tanto para alunos quanto
para professores. Um trabalho acadêmico não poderia reduzir-se a encontrar uma
resposta correta para uma questão, muito menos dar conta em casa daquilo que o
professor não conseguiu cumprir em classe.
GEORGE: Eu acho assim, que a lição de casa é a lição que a
professora passou na sala de aula, só que não deu tempo pro aluno
fazer algumas questões aí ele passa pra casa pra fixar ele faz em casa.
E por mais que minha vida seja corrida, eu tenho que fazer as lições
de casa. Às vezes eu faço a lição de casa dentro do ônibus, quando eu
estou indo pro curso, mas eu faço.

Os alunos expuseram o que acreditam ser a lição de casa e seus problemas na
execução da tarefa. Uma das dificuldades apontadas é que, no momento em que
realizam a lição de casa, não há com quem contar para ajudá-los e isso se constitui num
problema. Além disso, alguns alunos têm uma vida atarefada, com cursos fora do
horário de aula e outras atribuições familiares que não permitem uma dedicação total à
tarefa do estudo. Outra questão apontada por eles é que o lugar do estudo não deveria
ser em casa, mas sim, e apenas, na escola. Quando estão em casa querem poder fazer
outras coisas que não estudar, pois já fazem isso durante toda a manhã na escola.
FERNANDA: Mas não tinha que ter lição de casa. Isso atrapalha
muito a gente...
CLARA: Eu não gosto de fazer lição, quando tem lição eu não faço,
por causa de que quando eu to aqui eu faço, ou eu copio de alguém ou
eu faço com a pessoa, porque se eu faço em casa, porque o pouco de
tempo que eu tenho pra assistir a minha novela, pra fazer alguma coisa
de bom, eu tenho que fazer lição, eu falo que eu nunca tenho tempo,
então...
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DALVA: E é melhor fazer na escola do que em casa.
CLARA: Porque na escola você tem como tirar uma dúvida, agora em
casa não, você fica lá se matando, se matando e não sabe.
CLARA: Agora em casa não, eu vou perguntar pra minha tia, ela não
vai saber.

Não ter quem os ajude em casa na execução de uma tarefa ou de uma pesquisa
requisitada pela escola mostra-se como um problema para os jovens. No entanto,
acredito que seja pertinente a crítica apontada pela aluna, a escola tem seu papel
resguardado justamente na execução de atividades mediadas por um especialista, pedir
aos alunos que lidem com questões que não poderiam executar sozinhos é se eximir de
seu papel, que é pedagógico, de garantir essas aprendizagens.
O âmbito doméstico tem outro papel, que pode colaborar para a tarefa educativa,
mas essa função não pertence à família. Fato é que, como os próprios jovens assinalam,
o ambiente familiar é o lugar de lidar com outras prioridades, como dar conta de seus
gostos e de lidar com outros universos que não estão contidos na escola.
A lição de casa refere-se, num primeiro olhar para os entrevistados, apenas como
a atribuição de um conceito, sem esclarecimento quanto ao que será avaliado e de qual
forma. Embora alguns jovens reconheçam que a avaliação tem um papel, que é de
averiguação da aprendizagem.
ENTREVISTADORA: E vocês acham pra que serve estes trabalhos
de vocês?
KARINA: Dar nota!
ENTREVISTADORA: Só?
AMANDA: Para passar de ano.
KARINA: É.
KARINA: Não, pra eles verem se nós aprendemos.
(...)
GEORGE: Eu acho que essa lição de casa ou esse trabalho, é tipo uma
prova, entre aspas, pra ele avaliar se você aprendeu conteúdo que ele
passou, porque se você tá na sala assim, você pode tirar dúvida com
algum professor e, muitas das vezes o próprio professor dá a resposta.
Porque quando você faz um trabalho, uma lição de casa, ele não vai
ter dar a resposta certa, ele quer saber se você aprendeu o que ele
passou, se você sabe mesmo, se você fixou o que ele passou.
FERNANDA: O ruim disso é que eles avaliam, dão a nota, e depois
jogam fora. Tipo, passa a nota e depois jogam fora. Aí tudo que nóis
escreve vai pro lixo.
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Porém, um instrumento de avaliação, quando pensado apenas como forma de
verificar se o aluno aprendeu um determinado conteúdo, não acarreta necessariamente
uma reflexão acerca da maneira como essa aprendizagem aconteceu, não há a avaliação
do processo, que implicaria em rever as estratégias que foram utilizadas pelo professor
para colaborar na aquisição de determinado saber pelo aluno. Do modo como é
apresentado pelos entrevistados, a avaliação da tarefa se dá de maneira unilateral, por
meio de um olhar que vai apenas do professor para o aluno.
Quando ocorre uma relação avaliativa desse tipo, o que é avaliado é apenas o
aluno, e não a atividade em si ou o trabalho empreendido pelo professor com a turma, a
avaliação toma aspectos de julgamento relativo apenas ao indivíduo (Lima, 1994). A
aprendizagem limita-se, assim, não a um processo de construção, mas a um sistema que
define certa classificação dos alunos, que coloca os alunos em relação a uma
representação abstrata de mérito e não à formação. O resultado final é irrevogável, não
há como o aluno refletir sobre sua própria aprendizagem, pois já recebe – quando recebe
– o trabalho com a nota, sem possibilidade de recuperação (Hoffmann, 1993).
Quando os professores chegam a devolver os trabalhos propostos, existem
comportamentos diferentes em relação a eles. Alguns alunos guardam todos os
exercícios realizados (esses seriam os alunos que são considerados pelos professores
como os mais bem-sucedidos na escola, como é o caso de Rita e George); outros
guardam apenas aquilo que fez sentido para eles, como atividades das séries de
alfabetização e cadernos; outros, ainda, jogam tudo fora porque acreditam que as
atividades não possuem sentido.
ENTREVISTADORA: E o que vocês fazem com os trabalhos quando
os professores devolvem?
DALVA: Joga fora.
GEORGE: Eu guardo, como eu disse agora, eu guardo.
RITA: Eu guardo numa pastinha rosa.
KARINA: O meu, eu tenho guardado os da 1ª série, o resto tá tudo
jogado, tá por aí.
FERNANDA: Meus cadernos eu gosto de guardar, mas o resto eu
jogo tudo fora.
AMANDA: Ah, eu também, tenho só uma lição lá, da primeira série.
FERNANDA: Mas os cadernos sim, eu tenho tudo empilhado num
canto. É da hora...

Essas tarefas para casa possuem significado apenas para aqueles alunos que as
realizam habitualmente, que costumam fazer as lições de casa. Talvez porque esses
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alunos vejam sentido na escola, e por isso todas as práticas que ela propõe possuem um
significado para eles. Não é à toa que esses jovens normalmente coincidem com aqueles
que os professores enxergam como “bons alunos”.17 Ou seja, parece que a escola só
consegue ensinar efetivamente àqueles que, de alguma maneira (não dá para saber
como), incorporaram o habitus de aluno. Ora, a questão colocada é, então, por que
alguns alunos conseguem fazer isso e outros não. No universo aqui investigado, não foi
possível, no entanto, responder a essa questão, o que necessitaria de mais pesquisa para
sua averiguação.
O contato com os conteúdos de aprendizagem parece ser condicionado por
maneiras particulares de ensinar e de agir de determinados professores, mesmo que essa
percepção varie de acordo com o aluno. É preciso perceber que os alunos são sujeitos
que interagem com o mundo e já possuem um entendimento do que os cerca, o que
molda suas percepções do que está ao seu redor, de si mesmo e dos outros (Charlot,
2000). As relações que esses sujeitos estabelecem se relacionam com um universo de
representações que vem dos diversos espaços nos quais cada um habita ou transita.

I NTERNET: USOS NA E PARA A ESCOLA
Ao contrário da escola, a internet parece ser um lugar carregado de sentidos para
os alunos. Quando têm de falar dela, a mudança em seus tons de voz e encadeamento
dos assuntos é nítida. A mudança de um assunto para o outro se dá muito mais
levemente do que quando têm de falar da escola, embora essa empolgação se relacione
mais com a descrição dos usos que fazem da internet no ambiente doméstico do que
com os usos que fazem dela para a escola, ou seja, para fins de estudo.
Esses jovens entraram em contato com a tecnologia do computador muito cedo,
pois o primeiro uso da internet, para uma parcela dos alunos, foi em casa, quando
17

Após a realização das entrevistas com os jovens, fiz algumas sondagens informais com os
professores da escola acerca da imagem que eles têm dos alunos que foram entrevistados, se são
considerados “bons” ou “maus” alunos, e quais os critérios de classificação utilizados.
Coincidentemente, os alunos considerados “bons” são aqueles que parecem possuir as
disposições escolares requisitadas cotidianamente, como prontidão na aprendizagem e
comportamento adequado durante as aulas (ficar em silêncio durante uma explicação, por
exemplo). Esses alunos são: George, Rita, Laura, Tamara, Leandro, Antonio. São os alunos que
apresentam as falas mais positivas em relação à escola e à aprendizagem. Dentro desse grupo
estão os quatro alunos que participam dos projetos oferecidos pela escola.
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tinham por volta de seis anos de idade, ou ainda na casa de parentes, intermediados por
primos ou irmãos mais velhos que lhe apresentaram essa tecnologia. Suas sensações
foram da descoberta de algo muito divertido, principalmente porque apontam que seus
primeiros usos eram para apenas jogar, algo que foi se modificando com o passar do
tempo, à medida que foram crescendo, compreendendo melhor o computador e
adquirindo novos interesses. Foi uma descoberta que causou neles um deslumbramento.
Para alguns alunos, a descoberta do computador se deu na escola, o que pode
indicar que essa instituição ainda tem um papel importante de inclusão digital para os
jovens. Assim, a escola ainda tem um papel fundamental, de via de acesso às
populações mais desfavorecidas economicamente, no que diz respeito ao acesso das
tecnologias da informação (Tedesco, 2004).
Mas os entrevistados afirmam que esse uso na escola era basicamente
pedagógico, que utilizava o computador apenas como forma de aprender outros
conteúdos, e não para aprender o uso do computador. Por estarem na escola, se
recordam de que utilizavam jogos que auxiliavam na aquisição da leitura e da escrita.
Ou seja, pelo menos numa certa etapa escolar, o uso do computador tinha um conteúdo
propriamente escolar, ferramenta de auxílio na aquisição da leitura e da escrita.
BIANCA: Eu faz tempo que eu mexo no computador, porque aqui
sempre teve aula de Informática, desde a primeira série né. Só que
meu primeiro computador que eu usei foi com nove anos, aqui na
escola.
GEORGE: Tipo pra aprender a ler... Tipo o trenzinho... E a gente era
muito feliz com aquilo né?
RITA: A gente “Eba, eu to conseguindo!”.
GEORGE: Aí depois veio a 4ª série e veio pra gente digitar alguns
textos e salvava no disquete, era como se fosse a nossa vida. Era “que
bom! Tenho um disquete”. Hoje disquete você não sabe nem o que é.
Agora a gente usa a internet pra muitas outras coisas diferentes do que
a gente fazia.

Quando os alunos falam especificamente das aulas de Informática, apontam
outro aspecto interessante: o gostar dessa aula não implica no interesse pelo que é
aprendido, pelo conteúdo trabalhado enquanto saber sobre o computador e internet, mas
sim pelo fato de que ela permite estar em contato com outros colegas, de modo a
colaborar na aprendizagem de outros. É pela interação que ela proporciona, pela
possibilidade de se constituir com ela uma comunidade onde todos colaboram com
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todos na aprendizagem, descentrando o saber de uma figura única de um professor ou
de uma matéria.
GEORGE: Ah eu gosto sim de Informática. Mas eu gosto, assim, não
como matéria de classe...
ENTREVISTADORA: Você gosta de Informática do que?
GEORGE: Ah eu gosto de Informática assim...
FERNANDA: Mexer no Orkut, no MSN...
GEORGE: Não... Eu gosto de ajudar as pessoas da Informática...
ENTREVISTADORA: Entendi... Entendi... O conteúdo é legal...
GEORGE: Não porque o conteúdo que ela ta passando em Informática
é mais digitação, entendeu? Aí se for pra digitar eu prefiro ficar
escrevendo no meu caderno de português...

Ou seja, eles gostam da matéria nem tanto pelo conteúdo que a professora passa,
pois esses conteúdos eles já sabem, gostam mesmo é de mexer no computador para
fazerem as tarefas preferidas. Há uma percepção, além disso, de que o que é aprendido
ali não se constitui numa matéria que visa apenas ensinar o uso do computador. Talvez
resida aqui o grande engano da escola e dos educadores, a ideia de que o computador
deva ser uma matéria, que se deva ensinar aos alunos a como utilizá-lo. Isso acarreta
numa subutilização dos recursos da internet ou mesmo no ensino ministrado nesse local,
a sala de informática. A escola não conseguiu ainda imaginar usos férteis da internet em
relação aos conteúdos específicos das disciplinas presentes no currículo escolar.
O simples contato em si com o computador já é algo significativo para os alunos.
Pode-se inferir que nessa matéria em especial, ela é significativa para os alunos porque
ela já faz parte de outros âmbitos da vida dos jovens, como se esse conteúdo cultural já
fosse de domínio deles. É uma das poucas matérias que conversa com o cotidiano dos
alunos, com seus anseios e desejos e talvez, por conta disso, seja percebida como a mais
interessante a partir do seu ponto de vista.
O que é ensinado na sala de informática não pode ser considerado como uma
disciplina, pois ela ainda não tem tradição curricular, é algo novo na escola, não forma
ainda uma comunidade curricular, com especialistas e professores formados para isso;
seu conteúdo até agora não foi definido, configurando-se por meio de um conjunto de
técnicas quase intuitivas, sem material didático consolidado e sem reflexão sobre o que
se deve ensinar nela.
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Os entrevistados indicam que a aprendizagem do e no computador é (quase)
instintiva, aprende-se usando:
GILBERTO: Computador não é mexer, é fuçar que você aprende.
ELIETE: É.
ENTREVISTADORA: Você acha? Por quê?
GILBERTO: Ah, não sei. Tipo, mexer, sei lá. Eu começo a fuçar em
tudo, pra mim aprender onde é que eu to indo, pra procurar tal coisa.
Mas isso passou, agora eu já sei tudo do computador.
ANTONIO: Ah, eu descobri quando eu tinha meus sete anos, meu pai
tinha colocado a linha da internet e eu ficava mexendo, ficava curioso
pra saber o que era, jogar, aí dali a pouco eu fui descobrindo os sites,
jogos, músicas, aí eu fui desenvolvendo, fui descobrindo uns sites de
comunicação, e eu fui gostando mais, mais e mais. Fui desenvolvendo,
igual o Leandro disse, aprendendo a mexer ali, não sou um mestre,
mas sei baixar umas músicas, mas alguma coisinha eu sei fazer.
ENTREVISTADORA: Fuçando?
ANTONIO: É.

Reitera-se, portanto, que a aprendizagem do uso da internet é percebida pelos
entrevistados como algo instintivo, que não requer um ensino sistematizado. E essa
percepção pode ser explicada a partir da estrutura do computador, suas interfaces
gráficas, programas e ferramentas foram estruturadas ao longo do tempo de maneira que
se conectem, facilitando o uso e a descoberta, tornando quase tudo acessível apenas com
um clique. E com isso, dispensa o ensino didatizado para a maioria de seus usos
possíveis. Ora, o que a escola tem que rever é que não é no ensino do uso do
computador que ela deve centrar-se, mas sim nos resultados pedagógicos que podem
acontecer a partir desse uso.
Durante as entrevistas, pude perceber que existem dois tipos de uso da internet
que se relacionam por conviverem no momento em que o jovem está usando o
computador: o uso que faz quando tem algum trabalho ou lição de casa, e o uso fora da
escola, para fins de lazer.
Os alunos elaboram categorias com as quais enquadram seus saberes de acordo
com o conteúdo a ser abordado. Como a aprendizagem do uso do computador é para
eles algo instintivo, que se dá por meio da resolução de um problema imediato, há de se
entender de que maneiras os alunos interiorizam esses mecanismos. Esse
questionamento de como a criança aprende é a pergunta sobre a qual a “pedagogia
popular” se debruça (são noções ou crenças de como funciona a mente de uma criança
que geram os pressupostos e atividades de quem educa), “ao se elaborar teorias sobre a
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prática da educação na sala de aula (ou em qualquer outro contexto, se for o caso) seria
melhor levar em consideração as teorias populares do que aqueles que participando do
processo de ensino e aprendizagem já possuem” (BRUNER, 2001, p. 54). Para Bruner,
ensinar é uma prática que depende das ideias que os agentes educacionais possuem
sobre a mente de quem aprende.
As crianças apresentam uma predisposição à cultura, primeiro pela imitação,
posteriormente parte-se para a instrução, porque reconhecemos que alguns sabem
menos, ou que suas crenças ocasionam em saberes que podem ser considerados falsos.
Há uma premissa embutida aqui que é a atribuição de ignorância, e esse entendimento é
o que impulsiona a aprendizagem. Assim, é transpor as fronteiras de um conhecimento
dado pela natureza, agindo de forma a descobrir as formas pelas quais as acrianças
podem aprender algo novo, operando com isso um ato de reflexão, descentrando a
criança de seu lugar conhecido e elucidando “o que elas pensam que estão fazendo e
quais são seus motivos para fazê-lo” (BRUNER, 2001, p. 56).
De acordo com Bruner, essa pedagogia popular, espontânea, opera com quatro
modelos de mente que denotam diferentes objetivos educacionais, “não são apenas
concepções da mente que determinam como ensinamos e ‘educamos’, mas também
concepções sobre as relações entre mentes e culturas” (BRUNER, 2001, p. 59).
1) Ver as crianças como seres que aprendem por imitação. Depreende-se que há um
talento a ser desenvolvido. É uma forma tradicional de aprendizagem. É uma
aprendizagem mais rasa, pois não estabelece relação entre uma explicação e a
prática.
2) A aprendizagem se dá através de uma exposição didática, numa aquisição
proposicional, “neste contexto de ensino, as habilidades já não são concebidas como
saber como fazer algo habilmente, mas sim como a habilidade de se adquirir novos
conhecimentos por intermédio de determinadas ‘habilidades mentais’: verbais,
espaciais, numéricas, interpessoais etc.” (BRUNER, 2001, p. 61). Há uma ressalva a
ser feita aqui: aprender por meio de fatos não é suficiente ser oferecido como
catarata (aos montes). Além disso, nessa visão, se percebe que a mente da criança
seria como uma tábula rasa. O conhecimento aparece como cumulativo. A mente da
criança é vista como passiva, “um receptáculo esperando ser preenchido”
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(BRUNER, 2001, p. 62). Aqui, ensinar não é diálogo, é monólogo (alguém
contando algo para outro alguém). Se a aprendizagem não se realiza, o problema é
colocado na criança.
3) Perceber as crianças como seres pensantes. Aqui a criança é reconhecida para se
compreender como ela aprende, é ver, tentar perceber como a criança pensa e como
ela formula suas crenças. O professor, nessa concepção, preocupa-se em
compreender de quais formas a criança pensa e como ela chega ao que acredita. É
ver na criança não um receptáculo de informações, mas sim como ser que percebe o
que está à sua volta através da experiência, refletindo, extraindo modelos e sentidos.
A criança aprende num processo de construção em que ela vai harmonizando suas
ideias com as fornecidas pela escola, pela família, assim sendo: “As verdades são o
produto da evidência, do argumento e da construção, e não da autoridade, textual ou
pedagógica” (BRUNER, 2001, p. 62-63).
4) Ver na criança a possibilidade de articular o conhecimento vivido com o
conhecimento escolar.
5) O ensino real não está contido em nenhum destes modelos isoladamente, porém, “a
pedagogia jamais é isenta”, as escolhas transparecem uma determinada visão, “tratase de um meio que carrega sua própria mensagem” (BRUNER, 2001, p. 67).
6) Em suma, essas teorias podem ser agrupadas em duas dimensões. A primeira delas é
uma dimensão que o autor chama de internalista-externalista (aquilo que os adultos
podem fazer, ou seja, de fora, para que a criança aprenda). A segunda se expressa
numa dimensão intersubjetiva, que se constitui a partir de uma relação que se
estabelece entre o conhecimento pedagógico e aqueles a quem ele se dirige; Bruner
(2001) nomeia essa dimensão de intersubjetiva-objetivista.
Para Bruner, no entanto, alguns conhecimentos, da modalidade que ele
denomina de conhecimentos proposicionais, são mais bem adquiridos (ou até
exclusivamente adquiridos) por meio da exposição oral ou por meio do acesso a fontes
escritas. Para o autor, a escola tende a se concentrar excessivamente nos saberes
proposicionais e acaba não trabalhando com outras modalidades de conhecimento que
poderiam ser até mais significativas.
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Os jovens acumulam diversos conhecimentos, das mais diversas modalidades;
no entanto, essa acumulação não é suficiente para que eles possam compreender as
estruturas que estão ao seu redor. No caso do computador, onde a aprendizagem é
prática, imitativa, aprende-se no ato do uso, o conhecimento escolar poderia partir desse
uso para um aprofundamento crítico de suas questões. Partir de uma dinâmica externa
para uma subjetiva, que problematiza e faz com que se reflita sobre conteúdos e
práticas.
Não há como deixar de notar também que os entrevistados, ao falarem da
internet, mudaram completamente seu comportamento, ficaram mais alegres, seu tom de
voz passou a ser de uma maior empolgação, as respostas foram mais rápidas, quase que
imediatas, todos querendo falar sobre suas práticas. Ou seja, como já citado
anteriormente, o uso do computador figura como a tarefa que a maioria deles mais gosta
de fazer, e isso se mostra na maneira como passam a agir quando se muda para esse
assunto.
A internet é usada como fonte fundamental de pesquisa para a maioria dos
alunos. Entretanto, os mecanismos usados por eles para extrair as informações são
muito primários, uma vez que, quando estão procurando uma informação na internet e a
selecionam, não têm claros quais os critérios que fazem aquela seleção ser significativa
para ser entregue numa atividade de sala de aula. Ao que parece, os alunos não têm
clareza da pergunta a ser respondida, o que evidenciaria um problema na formulação da
atividade. Mas também não incorporaram critérios de classificação da confiabilidade
das fontes, que a escola não se preocupa em ensinar.
Para poder compreender como os alunos fazem trabalhos em casa, quando têm
lição de casa, foi proposta a eles uma atividade hipotética. A pergunta era: “se a
professora de Ciências passasse um trabalho perguntando ‘o que é célula?’, como
fariam esse trabalho ou responderiam a essa pergunta?” – acreditando que assim seria
mais fácil para os alunos descreverem seus procedimentos de estudo quando estão em
casa.
Quando têm uma atividade como essa para fazer como lição de casa todos
utilizam o computador, mesmo que alguns mesclem esse uso com a consulta de livros e
dos seus cadernos da escola para poder cumprir a tarefa solicitada. Seus procedimentos
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são entrar no Google, digitar a palavra-chave ou a pergunta. Grande parte dos alunos
afirma ler o texto que selecionam e resumir, não com a preocupação de ter uma
apropriação do material, mas sim para que o texto não fique muito extenso, ou porque
têm receio que o professor perceba a cópia e não dê nota. Mas alguns alunos afirmaram
que leem e copiam partes, algo como copiar parágrafos escalonados, e alguns nem leem,
apenas copiam. Há alunos que copiam e colam no processador de texto (nessa categoria
estão a maioria dos alunos que não leem o que estão copiando da internet) e tem outros,
a maioria, que fazem manuscrito.
Os entrevistados apresentam dois procedimentos. No primeiro caso, os jovens
percebem, ao que parece, intuitivamente, que para se fazer uma pesquisa na internet é
necessário possuir alguns critérios para selecionar o que seria relevante e confiável. No
entanto, não foi possível compreender de quais maneiras aprenderam esses critérios de
avaliação, embora seja possível inferir que esse saber possa ser oriundo da prática que
adquiriram com o ato de navegar pela rede. Mas demonstram que é preciso, numa
pesquisa na internet, visitar vários sites e comparar os textos, para que se possa definir o
que é relevante. Mas, mesmo assim, não elaboram um texto a partir das leituras (apenas
uma aluna, Tamara, indica esse procedimento), procurando, em vez disso, qual a
resposta mais correta para a pergunta. Ou seja, não há a elaboração de um conhecimento
próprio acerca do que se buscou, mas realizam uma atividade apenas de resumo do que
foi encontrado, que é a seleção, dentro do texto disponível, daquilo que consideram
mais importante para terem menos trabalho na hora da execução da tarefa.
BIANCA: Entraria no Google, escrevia e procurava. Aí a gente ia
avaliar, qual que estava explicando melhor copiar ou imprimir.
TAMARA: Aí eu pego clico, aí eu leio, vejo se tá bom, senão eu entro
em outro site, aí eu leio, e vô vendo, porque tem alguns que não fala
nada com nada.
GEORGE: Normalmente eu leio a parte e faço com as minhas
próprias palavras.
LAURA: Eu vou abrindo, aí o que estiver explicando melhor sobre o
assunto eu vou lá e anoto, o que tiver melhor explicação.
TAMARA: Eu procuro. Porque eu acho assim, pra você fazer um
trabalho bem feito, você tem que pegar um pouquinho de cada site,
não dá pra fazer um trabalho com um site só, fica ruim.
TAMARA: Ah, eu vou num site leio, aí vou noutro leio, depois eu vou
voltando, depois eu vou lendo, vou digitando tudo que eu entendi.
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No entanto, é preciso destacar que suas falas manifestam pontos relevantes para
serem pensados em relação aos saberes escolares. Eles percebem que é preciso, num
meio como a internet, onde existe uma pluralidade de fontes, fazer uma breve avaliação,
escolher critérios, o que pode indicar que, de alguma maneira, a escola possibilitou a
aprendizagem de que para se construir conhecimento é preciso recorrer a diversas
fontes, buscar textos onde algo esteja mais detalhadamente explicado, o que demanda
um conhecimento mais complexo e mais elaborado do que apenas resumir um texto.
Essa percepção intuitiva de que necessitam buscar diversas fontes expressa que,
de alguma maneira, sabem que estão navegando em um hipertexto que modifica a forma
pela qual se acessa a informação. O hipertexto é:
um texto em formato digital, reconfigurável e fluído. Ele é composto
por blocos elementares ligados por links que podem ser explorados em
tempo real na tela. A noção de hiperdocumento generaliza, para todas
as categorias de signos (imagens, animações, sons etc.), o princípio da
mensagem em rede móvel que caracteriza o hipertexto. (LÉVY, 1999,
p. 27).

O hipertexto é comumente definido pela oposição ao texto linear, por ser
estruturado em rede, “O hipertexto é constituído por nós (os elementos de informação,
parágrafos, páginas, imagens, sequências musicais etc.) e de links entre esses nós,
referências, notas, ponteiros, ‘botões’ indicando a passagem de um nó a outro” (LÉVY,
1999, p. 56). A diferença entre o hipertexto antigo (enciclopédia) e o atual é a rapidez
de acesso à informação na passagem de um nó a outro. O texto passa a ser móvel e
virtual (pois é ação – o leitor interage e pode modificar instantaneamente o texto lido).
Forma-se assim, uma comunidade que constrói uma leitura e escrita coletiva.
Mas, ainda que alguns alunos manifestem esse entendimento de construção do
conhecimento como algo complexo, outros apresentam uma forma mais mecanizada de
execução das tarefas escolares.
DALVA: Eu não, nem leio já vou copiando um parágrafo sim, um não
e já era.
CLEBER: Entro na Wikipédia, ponho lá células, aí eu copio, colo lá
no negócio, aí depois eu imprimo e nem leio.
RITA: Copia e cola no Word.
ENTREVISTADORA: Você copia e cola no Word? E entrega?
RITA: Não. Eu tento escrever de outro jeito.
ENTREVISTADORA: Você muda o conteúdo?
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(...)
ENTREVISTADORA: Mas você muda o conteúdo ou copia do jeito
que está?
RITA: Do jeito que tá. Se tiver um erro de ortografia, eu deixo.
BIANCA: Eu não olho não. Eu olho no primeiro que aparecer na
minha frente. Aí se eu não gostar, eu volto e procuro melhor. Mas eu
nunca reparo nos sites.
BIANCA: Eu vou abrindo, e qual tiver menor eu vou lá e pego.
[rindo]

Quando já selecionaram o material escolhido para ser entregue, aparecem duas
opções: ou copiam (no sentido de “escrever à mão”) ou imprimem. Manuscrevem o
trabalho a pedido dos professores que requisitam assim por acreditarem que dessa forma
os alunos aprenderiam mais.
TAMARA: Depois eu ia no Word, ia copiar e colar, ou senão eu
imprimo, ou escrevo.
ENTREVISTADORA: Tá. Você escreve quando e imprime quando?
TAMARA: Quando a professora fala que pode imprimir assim, aí eu
imprimo. Porque tem vezes que é muito cansativo ficar escrevendo.
ENTREVISTADORA: E você sempre lê?
TAMARA: Sempre.
ENTREVISTADORA: E se você tivesse que copiar, você ia copiar do
jeitinho que tá lá ou você ia mudar?
TAMARA: Eu copio e depois...
GUSTAVO: Dou uma mudadinha...
TAMARA: Vou mudando de novo.
GEORGE: Normalmente eu copio porque eles falam que não pode
imprimir. Se pudesse eu imprimia, mas resumindo mesmo.
BIANCA: E também porque as professoras falam que é pra gente
estudar e não pra imprimir, colar da internet. Então é melhor a gente
fazer o resumo.

O critério dado pelo professor de que é preciso resumir o que se encontra e
manuscrever e não imprimir aponta uma marca da maneira como esses trabalhos são
propostos; e também indicam o fato de que eles servem para operacionalizar ou reforçar
uma aprendizagem que pode ou não ter-se dado em sala de aula. Não serve para a
reflexão dos alunos, mas sim, e apenas, como complemento, quase como um reforço das
atividades realizadas em classe.
Outro procedimento de pesquisa que apareceu nas falas dos jovens é que alguns,
quando estão diante do computador, vão executar diversas tarefas antes do estudo. Ele é
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deixado de lado, por último, pois teriam coisas mais interessantes na rede com que lidar
do que a execução de uma tarefa escolar. É como se a internet não servisse para isso.
CRISTINA: Ah, eu chego em casa, deixa eu ver... Chego em casa e já
sento no computador. Não faço mais nada, não como nem nada. Aí, eu
acho que primeiro eu ia mexer num monte de coisa e por último eu ia,
Deus lá sabe quando, eu ia lembrar que eu tenho trabalho. Aí eu ia
procurar na Wikipédia também, é... Como que é o nome? Célula né?
Eu ia escrever o nome, aí eu ia copiar do Word, aí eu ia ler tudinho, e
resumo.

Aqui é possível perceber que a internet, de fato, é um meio dispersivo, que
facilita uma multiplicidade de caminhos, mas que também pode alterar a atenção inicial
do usuário.
Entretanto, os alunos ainda recorrem às fontes consagradas, como os livros, pois
neles o conhecimento aparece como consolidado, pronto e, portanto, mais confiável:
RITA: Tá. Primeiro eu uso o livro, pra ver se tem alguma coisa lá, se
não tiver, eu vou na internet.
TAMARA: Mas eu acho que é mais segura né, a enciclopédia.
TAMARA: Eu acho porque é uma informação só. Na internet não, é
muita informação, é muita gente falando umas coisas nada a ver, umas
coisas que não tem nada a ver uma com a outra.
GEORGE: (...) Mas, normalmente, quando não tem nada, assim,
quando o professor não pede nada, normalmente eu fico com o livro.
ENTREVISTADORA: Ah tá, então você não usa a internet pra
estudar?
GEORGE: Não, só quando os professores pedem, quando é alguma
coisa assim que eu não consigo encontrar no caderno ou no livro. Mas
se o professor não pedir, eu não faço, eu não estudo na internet. Mas
eu vou folheando os livros, se tiver alguma parte boa que eu gostei
eu... Ou então de alguma coisa que ele passou na sala e eu não entendi
muito bem, aí eu leio.

O site que sempre costumam visitar para fazer suas atividades de escola é a
Wikipédia (enciclopédia virtual e de elaboração colaborativa, cujo conteúdo pode ser
proposto ou revisado por um usuário cadastrado, que disponibiliza verbetes que se
interconectam), porque acreditam ser o mais confiável (afirmam inclusive ser uma
requisição dos próprios professores), sempre utilizando o Google como porta de entrada
ou ferramenta de busca. Portanto, também intuitivamente, os professores estabelecem
critérios de legitimidade, escolhendo os meios que se coadunam mais com os saberes
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proposicionais da escola. No entanto, esse tipo de atividade não muda nada nas práticas
escolares.
LAURA: Não, tipo assim, a gente coloca no Google, eu... Eu olho na
Wikipédia sim.
GILBERTO: Wikipédia é o melhor que tem.
RITA: Wikipédia.
GEORGE: Você já vai direto?
ENTREVISTADORA: Você já vai direto na Wikipédia?
RITA: Vo diretão na Wikipédia.
ENTREVISTADORA: Tá, por que você vai direto na Wikipédia?
RITA: Porque o nome é legal [risos], mentira, por causa que os
professores dizem que é mais confiável.
ENTREVISTADORA: Por quê? Vocês já se perguntaram?
RITA: Porque ele tem cérebro... Mentira [risos] Eu acho que é, por
causa que ele tem... Mais conhecido... Não sei.

A questão que se coloca é: o que a internet alterou nos procedimentos habituais
da escola? Parece que mesmo que os alunos trabalhem com as fontes vindas da internet,
o modo como a escola se apropria dessa ferramenta não altera em nada as relações
estabelecidas na escola. Mas, embora no momento atual não seja possível perceber uma
alteração na relação pedagógica com a internet no interior da escola, o que é dito pelos
jovens entrevistados parece introduzir um novo aspecto na relação com o saber. Para
Lévy (1999), para se compreender as mutações que a cibercultura traz para a educação é
preciso, em primeiro lugar, perceber as alterações que ela traz para a relação com o
saber. A primeira alteração diz respeito à velocidade pela qual se renovam os saberes e
as maneiras de se fazer algo. A segunda, ligada a primeira, é que com essa velocidade o
conhecimento não para de crescer, uma vez que estaria constantemente se renovando. A
terceira constatação apontada pelo autor é, acredito, a mais relevante para a escola:
(...) ciberespaço suporta tecnologias intelectuais que amplificam,
exteriorizam e modificam numerosas funções cognitivas humanas:
memória (bancos de dados, hiperdocumentos, arquivos digitais e todos
os tipos), imaginação (simulações), percepção (sensores digitais,
telepresença, realidades virtuais), raciocínios (inteligência artificial.,
modelização de fenômenos complexos). Essas tecnologias intelectuais
favorecem
- novas formas de acesso à informação: navegação por
hiperdocumentos, caça à informação através de mecanismos de
pesquisa, knowbots ou agentes de software, exploração contextual
através de mapas dinâmicos de dados;
- novos estilos de raciocínio e de conhecimento, tais como a
simulação, verdadeira industrialização da experiência do pensamento,
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que não advém nem da dedução lógica nem da indução a partir da
experiência. (LÉVY, 1999, p. 157).

Como o conhecimento trazido pela cibercultura altera a forma pela qual o
conhecimento é armazenado e transmitido, altera-se a relação que se estabelece
habitualmente com o saber, principalmente o saber escolar, tornando dispensáveis ou
secundárias algumas formas de registro e consolidação do conhecimento perpetuadas
pela escola.
Em uma palavra, trata-se de uma tecnologia intelectual que amplifica
a imaginação individual (aumentando a inteligência) e permite aos
grupos que compartilhem, negociem e refinem modelos mentais
comuns, qualquer que seja a complexidade deles (aumento da
inteligência coletiva). Para aumentar e transformar determinadas
capacidades cognitivas humanas (a memória, o cálculo, o raciocínio
especialista), a informática exterioriza parcialmente essas faculdades
em suportes digitais. Ora, uma vez que esses processos cognitivos
tenham sido exteriorizados e reificados, tornam-se compartilháveis e
assim reforçam os processos de inteligência coletiva... se as técnicas
forem utilizadas com discernimento. (LÉVY, 1999, p. 165) .

O saber passa a ser percebido e adquirido num fluxo, fluído, móvel, não mais
num processo quase estático e consolidado. Não há apenas uma verdade, mas uma
diversidade de versões que podem ser encontradas com facilidade, não dependendo
mais da fala do professor. O conhecimento oferecido pela escola, entendido como a
proposta de oferecer uma resposta correta para um assunto, fica impugnado, ou
contestado pelas vozes vidas de outras fontes de saber, como a internet.
Foi questionado aos alunos se alguma vez já haviam utilizado a internet para
estudar sem a requisição de um trabalho por parte dos professores. O uso mais citado foi
que, quando não sabem a grafia correta de uma palavra, e estão conversando com
alguém que consideram importante, procuram num dicionário virtual como se escreve a
palavra que desconhecem. É a percepção da necessidade de adequação da linguagem ao
interlocutor, uma aprendizagem tipicamente escolar. Trata-se do uso de uma ferramenta
para dar conta de uma aprendizagem feita na escola e que é extrapolada para fora da
escola.
Porém, um dos grupos entrevistados, da classe que era considerada pelos
professores a melhor 8ª série daquele ano, afirmou que já havia utilizado a internet para
fins de estudo. Além disso, alguns alunos também afirmaram que utilizavam a desculpa
de terem lição de casa para poderem usar o computador em casa, já que os pais
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controlavam o uso da internet, em outras palavras, para poderem fazer uso da internet
para aquilo que gostavam, utilizavam o subterfúgio de enganar os pais afirmando terem
lição de casa. Isso expressa que na negociação com a família, o fator escolar tem peso e,
portanto, os pais apostam no valor da escola, pois garantem momentos de estudo para
seus filhos.
TAMARA: Quando tem um trabalho que eu não to conseguindo fazer
assim, eu vou na internet, pesquiso. Também quando é trabalho de
inglês, porque a apostila de inglês é tudo em inglês assim, eu vou lá e
pesquiso, vou no tradutor e traduzo tudo.
CRISTINA: Ah não, eu mexo pra tudo assim, trabalho de português,
matemática, matemática não, mas o resto eu mexo em tudo.
ENTREVISTADORA: Rita continua, você já usou sem que fosse
preciso?
RITA: Por causa que minha mãe não deixa mexer na internet.
ENTREVISTADORA: Ah, então você inventa pra sua mãe que vai
estudar... É isso?
RITA: É, aí eu entro em outra coisa, aí eu entro na Wikipédia, deixo a
página lá, aí quando a minha mãe vem “você não tava fazendo
trabalho?”, ai eu entro na Wikipédia rapidinho.

Quando os alunos responderam ao questionário proposto no início da
investigação, havia uma pergunta pedindo que os alunos indicassem quais os lugares
nos quais costumavam acessar a internet. As opções possíveis de acesso eram em casa,
na escola, na lan house, no trabalho, na casa de amigos. Algo que chamou a atenção foi
que, apesar de os alunos terem aulas de Informática uma vez por semana, essa opção
não foi praticamente assinalada (os alunos poderiam marcar todos os lugares dos quais
acessavam). Assim, durante as entrevistas, perguntei-lhes o motivo de eles acreditarem
que na escola não se usava a internet e, nesse caso, o que configuraria esse uso para
eles.
Afirmam que o problema de se usar a internet na escola é que não há liberdade
para acessar os sites de que gostam, principalmente porque na escola existem filtros que
não permitem o acesso a sites como o Orkut, por exemplo. Além disso, como se trata de
uma aula, a professora passa conteúdos a serem estudados relativos à matéria.
BIANCA: Eu não, quando eu tô na lan house, ou... Eu faço o que eu
quiser, quando eu tô aqui na escola, a professora fica mandando fazer
trabalho.
CRISTINA: É só uma aula que nós temos dela, e é pouco tempo... E
tudo que nóis mexe, nóis já sabe, então não tem nem muita utilidade a
internet dentro da escola, pelo menos pra mim.
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TAMARA: Então, também, ela passa pra gente assim umas coisas que
a gente já sabe. Quando ela dá aula livre não dá pra mexer em nada
porque é tudo filtrado, não dá pra mexer em Orkut, não dá pra mexer
em nada, só no Facebook, é chato às vezes.
ELIETE: Porque na escola tem limitações pra você fazer. Tem
algumas coisas que você não pode fazer na escola.
ELIETE: Na sua casa você pode fazer de tudo que você quiser.

Assim, a maioria dos alunos costuma utilizar o computador em casa, mas há
aqueles que o utilizam na lan house ou na casa de parentes.
Quando têm uma lição de casa para fazer, quase sempre, é a última tarefa que
cumprem no dia, postergando ao máximo estudar fora da escola, mesmo que já tenham
ficado o dia todo em frente ao computador fazendo outras atividades, os estudos são
sempre deixados para o fim, isso quando afirmam fazer a lição de casa ou trabalho.

U SOS NÃO - ESCOLARES DA INTERNET: COMUNICAÇÃO
Quando têm de falar dos usos não-escolares da internet demonstram uma maior
empolgação, mais articulação entre as falas, um vai complementando a fala do outro,
demonstrando que fazem as mesmas atividades, há um maior interesse pelo assunto. Se
comparado com suas falas em relação à escola e aos estudos, há uma nítida mudança no
tom de voz, rapidez nas respostas, praticamente não há pausas, respondem sempre quase
que imediatamente às perguntas, o que pode indicar que usar a internet seja mais
significativo para eles do que a escola.
Quando estão em casa ou na lan house, todos os 23 entrevistados afirmam fazer
as mesmas atividades: acessam suas páginas nas redes sociais (Orkut, Facebook,
Twitter), entram no Messenger (MSN), assistem vídeos no Youtube (de músicas que
gostam, além de criar vídeos com suas fotos e postarem nesse site). Outros sites que
acessam dependem de seus interesses, como por exemplo, para saber ou assistir novelas
que gostam, informações sobre futebol, jogos, moda. Costumam, além disso, ouvir
músicas e baixá-las para colocá-las no celular para, até como forma de troca com os
pares, compartilhar com os amigos. Alguns alunos citaram que utilizam Skype, My
Space, Badoo. Acessam também sites de bate-papo ou chats, mas fazem ressalvas
quanto a esse uso.
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RITA: Orkut, Facebook, Twitter, My Space, MSN, Hotmail… Ah...
Qual é o nome? Skype né? Vou me adicionar nesse negócio aí que eu
não sei. Aí eu entro de vez em quando no bate-papo, só que como
ninguém quer falar comigo...
CLARA: MSN, Orkut, Facebook, músicas, e só.
CRISTINA: Eu gosto de entrar no Buzo. É um site de inglês,
espanhol, essas coisas de outras línguas estrangeiras, sabe? É tipo que
nem Orkut sabe, mas só que você fala com todo mundo.
ENTREVISTADORA: Do mundo inteiro?
CRISTINA: É, e você aprende também sabe, a falar inglês, essas
coisas. Você escolhe duas línguas, aí tipo, eu escolhi inglês e francês,
aí eles mostram um montão de coisas, tipo, é como se fala isso, como
se escreve, como você sabe o que é... Isso.
ELIETE: Tudo ao mesmo tempo. Aí se não tem nada de interessante
no Orkut eu desligo, no Facebook aí eu também desligo, só deixo o
MSN ligado.
[se referindo aos problemas de se entrar numa sala de bate-papo]
RITA: Mentira! Então, aí, eu não consigo falar por causa que tem pra
eles vir conversar com a gente, sabe, tem que ter nomes eróticos sabe,
entendeu? Se a gente não tiver eles não falam com a gente. Se eu
colocar meu nome, meu apelido Beca, eles não falam comigo. Dou Oi
pra todo mundo e ninguém fala comigo.
GEORGE: É verdade, eu coloco... Tem que dar uma pitadinha assim.
Por isso que eu acho que tenho bastante gente.

Cabe aqui diferenciar o que seria cada site que acessam e cada ferramenta que
utilizam. Orkut, Facebook, Buzo, My Space e Badoo são sites que formam
comunidades virtuais, as chamadas redes sociais, onde as pessoas criam páginas
pessoais, que possibilitam o compartilhamento de textos, imagens vídeos, através de sua
publicação num mural. É uma comunidade porque cada pessoa pode relacionar-se com
outras pessoas que fazem parte de seu círculo social físico, quanto do virtual, composto
pelas pessoas que se conhecem pela internet, mas que serve, de acordo com Lévy (1999)
para complementar os encontros físicos. O Twitter também é uma rede social, mas o
que o diferencia das outras é que a pessoa, ao criar seu perfil, escolhe seguir, que aqui
quer dizer acompanhar as publicações, de outras pessoas.
Todos os sites anteriormente citados possuem o recurso de conversa instantânea
para aqueles que queiram estar disponíveis para isso. Esse é o caso do Messenger, como
a tradução da palavra já induz o significado, que permite a troca de mensagens
instantaneamente por meio de texto e vídeo (desde que se possua uma webcam em seu
computador). É um programa que possibilita uma conversa independentemente da
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localidade geográfica onde se esteja. Já o Youtube é um site que possibilita assistir e
publicar vídeos na rede.
A maioria dos alunos não sabia o que era um blog. Mas os que sabiam,
costumavam entrar naqueles que tratam dos assuntos de que gostam. Apenas três alunos
(Rita, Eliana e Leandro) afirmaram ter um blog. Mas Leandro não o atualiza mais, ao
contrário de Eliana e Rita que postam todos os dias textos, funcionando como um
diário. Rita tem o hábito de acessar blogs que tratam dos assuntos com os quais se
identifica.
Costumam buscar sites para saber de suas músicas favoritas, dos programas
favoritos, existindo aí uma relação entre outras mídias com a internet. Apenas uma
aluna (Amanda) não possui nenhuma página em sites de rede social por afirmar não
gostar de mexer nestes sites, prefere jogar.
Alguns alunos acessam sites em que há a possibilidade de se fantasiar uma nova
vida (Habbo), onde podem ser quem quiserem e interagir com outras pessoas e lugares
virtuais, montando seus quartos, por exemplo.
Há ainda outro aspecto bastante recorrente que é o uso da internet para paquerar,
sejam pessoas que já conhecem pessoalmente, sejam paqueras virtuais. Utilizam, assim,
a internet para paquerar colegas, conhecer pessoas novas, manter contato com amores
que estejam longe geograficamente.
Como eles demonstram tanta empolgação ao falar desses usos, uma pergunta
que foi feita é porque lhes agrada tanto acessar a internet.
ENTREVISTADORA: E vocês gostam de usar o computador?
LAURA: Eu gosto!
BIANCA: Ai, eu A-DO-RO!
ENTREVISTADORA: Por quê?
BIANCA: Porque é legal, a gente se comunica com nossos amigos.
(...)
ENTREVISTADORA: O que vocês gostam mais de fazer no
computador? Responde de novo porque cortou meu raciocínio.
BIANCA: Se comunicar...
LAURA: Ah, e ficar antenado das coisas.
BIANCA: É muito legal conversar no MSN! No Orkut.
ENTREVISTADORA: Por que é muito legal?
BIANCA: Porque...
LAURA: Ai porque a gente se comunica...
BIANCA: Porque a gente não tá perto dos nossos amigos...
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LAURA: É, porque a gente não tá perto dos nossos amigos, mora em
cidades diferentes, e a gente fica sabendo, mais ou menos como um
resumo do que acontece por lá.
(...)
LAURA: Ai, pra se comunicar. É um meio de comunicação.
(...)
CLAUDIO: Pra se comunicar com os amigos quando você não tá
presente.
FERNANDO: Pra se comunicar, pra tudo. Posso falar a verdade? Pra
tudo!

O computador serve, de acordo com suas falas, basicamente, para se comunicar
com os amigos. Sejam os que estão longe (em outras cidades), sejam os que estão perto.
Em outras palavras, a internet, e por consequência, o computador, é outro meio de
convívio com os pares, e isso é o que torna a internet tão atraente, a possibilidade de se
estar perto de quem se quer estar, mesmo estando longe geograficamente ou
espacialmente. A internet é um encurtador de distâncias. O ciberespaço traduz uma
forma de relacionamento praticamente independente do espaço/lugar geográfico e do
tempo, mesmo que isso não seja uma novidade social (pois o telefone já era interativo e
a troca de cartas já era uma forma de comunicação à distância) (Lévy, 1999).
Vivemos numa sociedade plural, onde os meios formam uma nova sensibilidade:
“Global é o espaço novo que o mercado e as tecnologias produzem e do qual
necessitam. (...) agora é o espaço mundo (...)” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p. 41). Na
globalização, as relações são reguladas de outras formas, através de outras relações. As
distâncias são encurtadas ou não são relevantes. Muda-se algo quando a distância deixa
de ser medida a partir de caracteres humanos (como as pernas/passadas de um animal ou
de um homem), os veículos diminuem as distâncias e, por consequência, o tempo “é
diferente do espaço porque, ao contrário deste, pode ser mudado e manipulado; tornouse um fator de disrupção: o parceiro dinâmico no casamento tempo-espaço”
(BAUMAN, 2001, p. 130). O espaço é vivido de outra forma por estes jovens, suas
relações são estendidas.
A comunicação é fator central para os entrevistados no que tange ao
computador, porém quando falaram da escola, a comunicação e a interação com os
colegas também apareceu como central. O que difere um meio do outro? Acredito que
no computador não há mediação de um adulto nessa interação, não há professores,
diretores, aulas, a estrutura da internet é dinâmica e imediata, livre para que possam
construir o próprio discurso. Na internet eles são autores de seu texto, enquanto que na

161

escola há sempre a figura de algum adulto que direciona suas posturas e atitudes perante
os espaços e as pessoas. Assim, as relações que estabelecem na internet seriam
percebidas como tal em relação às atividades escolares.
Em primeiro lugar, que o crescimento do ciberespaço resulta de um
movimento internacional de jovens ávidos para experimentar,
coletivamente, formas de comunicação diferentes daquelas que as
mídias clássicas nos propõem. Em segundo lugar, que estamos
vivendo a abertura de um novo espaço de comunicação, e cabe apenas
a nós explorar as potencialidades mais positivas deste espaço nos
planos econômico, político, cultural e humano. (LÉVY, 1999, p. 11)

Entretanto, quando a escola deixa de explorar esse potencial autoral e
comunicativo da internet, ela deixa de perceber uma das funções sociais desse meio,
além de não aproveitar a possibilidade de conhecimento que ele pode propor. Por
exemplo, numa atividade de correspondência escolar, o potencial da escrita poderia ser
trabalhado com os jovens carregando essa atividade de sentido, pois seria a troca com os
pares, a comunicação com colegas, fazer novos contatos, que outras atividades não
proporcionariam (Freinet, 1969).
Além disso, a internet permite diversas maneiras de passar o tempo e de se
divertir, a tal ponto que os entrevistados reconhecem que deixam de fazer outras coisas
para ficarem conectados. Costumam ficar, em média, quatro horas diárias em frente ao
computador. Adoram o uso do computador, usam todos os dias, apontando, inclusive, o
computador como vício, comparando-o com uma droga.
GILBERTO: O tempo parece que passa muito rápido quando a gente
tá...
NUBIA: É vício.
ELIETE: Você não tá no computador, beleza. Aí quando você entra é
uma coisa que te puxa, não deixa você sair.
NUBIA: Semana retrasada eu virei o dia, sexta até 1 hora da tarde.
ENTREVISTADORA: Mas por que é tão legal?
NUBIA: Sei lá.
GILBERTO: Não sei.
ELIETE: Quando tem alguém pra conversar...
GILBERTO: [interrompendo] Hipnotiza a gente.

O uso da internet aparece como algo que pode hipnotizar, que se desdobra num
vício. Ana Maria Nicolaci-da-Costa (2009) analisa as formas como termos foram
adquirindo novos significados através das mudanças sociais ao longo da história.
Afirma que no início da popularização da internet, as pessoas passavam muitas horas
diante do computador encantadas com seus potenciais usos de novas formas de
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comunicação e interação. Mas o uso do termo vício indica uma relação patológica, que
não é uma nomenclatura adequada quando se pensa em uso da internet. Assim, mesmo
que os jovens afirmem que a internet seja algo que não possam viver sem, mas
exprimem uma relação positiva com esse meio, pois não deixam de viver a realidade
para viverem apenas virtualmente. Parecem muito mais reproduzir um discurso
expresso por outros meios do que enxergarem sua prática como patológica. A autora
aponta que em seus estudos, os “resultados obtidos também lançaram sérias dúvidas a
respeito da aplicação generalizada do rótulo de ‘vício’ (com o significado de um
comportamento patológico caracterizado por dependência e compulsão) a essa
exploração de uma nova realidade” (NICOLACI-DA-COSTA, 2009, p. 112).
Alguns alunos já estão usando a internet no celular, o que descentra o uso no
computador e permite que a internet esteja presente em todos os lugares em que
estejam.
GEORGE: Pra ficar na rede social. Como eu não tenho muito tempo
pra ficar em casa, aí eu to indo pro curso, to no ônibus, to no ponto, eu
to usando rede social no Facebook.

A internet é percebida como um lugar, basta observar o uso dos verbos em suas
falas. Numa das falas sobre os perigos que encontram na internet é possível ver
claramente como a internet já se tornou um espaço, como se fosse uma rua ou um lugar
que existisse na realidade. O espaço virtual passa a representar uma existência de fato,
onde as relações são alteradas na medida em que passam dessa virtualidade para a
atualidade, adquirindo um caráter imediato, e assim, real (Lévy, 1996).
Comunidades virtuais são teias de relacionamento no ciberespaço. A internet
funciona como forma de os jovens manifestarem sua individualidade e liberdade, como
indivíduos independentes, “Não existe formação de comunidade sem o cultivo do
relacionamento. N-Geners fazem amizades on-line sem se importar com a proximidade
física” (TAPSCOTT, 1999, p. 59).
GEORGE: Não, agora eu também já, primeiramente, quando eu
converso com as pessoas eu peço, se bem que não é tão confiável
assim, mas eu peço Facebook. Eu entro lá no Facebook da pessoa, eu
vejo a foto, vejo as informações, os amigos que tem, aí depois eu já
vou na webcam. Normalmente, quando eu vou no bate-papo eu só vou
na webcam com duas pessoas que é uma menina que é lá do Acre, que
eu conheci ela no, que tem o que, uns quatro meses que a gente

163

conversa pela webcam, e um colega meu que é daqui da, não, não é
daqui da escola, é do curso, que é o Henri (...).

A internet é boa porque tem de tudo, é um mundo de possibilidades. Essa
positividade expressa pelo uso na fala dos jovens é discrepante com a negatividade
expressa nos discursos da mídia, por exemplo. Nicolaci-da-Costa (2002a) discute esses
dois pontos de vista opostos: o discurso negativo da mídia sobre o uso da internet, e a
positividade da experiência pessoal em relação ao uso dessa tecnologia. Muitos estudos
norte-americanos investigam e enxergam a internet como formadora de patologias. Há
presente nessas reportagens uma visão apocalíptica da internet, o que a autora acredita
ser um exagero, uma vez que, talvez, vício não seja o termo adequado para lidar com as
pessoas que passam muito tempo na internet. O que ocorre com a sociedade em que
vivemos é que as tecnologias modificaram a organização subjetiva das pessoas.
(...) embora seja fácil detectar que novas tecnologias têm o poder de
alterar nossos hábitos e nossas formas de agir, é bem mais difícil
registrar que algumas tecnologias também podem alterar radicalmente
nossos modos de ser (como pensamos, como percebemos e
organizamos o mundo externo e interno, como nos relacionamos com
os outros e com nós mesmos, como sentimos etc.). (NICOLACI-DACOSTA, 2002b, p. 193).

A autora faz um histórico do que chamou de Primeira e Segunda Revolução
Industrial, para apontar que estaríamos vivendo a revolução da internet, que, associada
às revoluções anteriores, causa dois processos revolucionários, que são “a geração de
novos espaços de vida, as alterações de amplo alcance nos estilos de agir, de viver e de
ser (...) e a proliferação de vocábulos que expressam novos interesses (...)”
(NICOLACI-DA-COSTA, 2002b, p. 195).
A positividade do ato de navegar na internet também pode estar ligada a
envolver o usuário de forma quase física, envolvendo todos os seus sentidos no ato: “As
realidades virtuais podem colocar em jogo a visão, a audição, o tato e a cinestesia
(sentido interno dos movimentos do corpo).” (LÉVY, 1999, p. 62).
Outro ponto que aparece nas falas é que os jovens narram experiências que
consideraram negativas na internet (como terem conhecido alguém virtualmente,
quererem estabelecer um contato de amizade, e na outra ponta do diálogo, as pessoas
tinha intenções diferentes), entretanto os jovens também desenvolvem mecanismos de
defesa e aprendem a lidar com coisas desagradáveis na rede (TAPSCOTT, 1999).
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DALVA: Uma vez eu adicionei um menino ele pediu pra me ver e
mostrou a parte íntima. Eu falei que queria ver o rosto dele, ele
aceitou e mostrou a parte íntima.
GEORGE: É muito perigo também, porque você entra no bate-papo,
eu converso cinco minutos com a pessoa e já vou na webcam, tem
muita gente com nome falso, ai você vai ver a pessoa, você pensa que
é uma coisa, é outra.
CLARA: Uma vez, por inocência minha, porque eu tenho meu lado
inocente, adicionei um cara bem velho. Ele falou assim, “abre... liga
sua webcam” né, aí eu liguei, mas não pra ele me ver, mas sim pra eu
ver quem era ele. Aí eu liguei, mas não apareci. Quando eu menos
esperava, ele me veio com outra intenção, mostrar outra coisa. [risos]

O uso da internet entre os entrevistados é predominantemente noturno. Todos os
jovens entram mais frequentemente durante a noite, como se fosse um código
compartilhado, ou seja, sabem que vão encontrar quem querem falar nesse horário.
Uma das questões feitas aos alunos foi que indicassem se acreditavam que
existia alguma diferença entre a internet e outras mídias. Os jovens percebem que o
computador possibilita a execução de muitas tarefas diferentes, permite maior interação,
propiciando mais liberdade. Acreditam que as outras mídias, como a televisão, são
meios fechados, nos quais só se pode fazer o que foi previsto por uma programação,
enquanto na internet é possível se buscar o que se quer. Além disso, na internet estão
inseridas todas as outras mídias.
TAMARA: Ah, porque a televisão você vê as coisas que eles querem
passar entendeu? Na internet não, você faz o que você quiser, mexe no
que você quiser, e a televisão não. Tem vezes até que a televisão é
muito chata...
ELIETE: Na televisão você vê o que eles querem que você veja. No
computador você pode ver o que você quer ver.
FERNANDA: E tudo o que nóis quer na internet é só nóis colocar o
nome que nóis acha. Muito diferente da televisão e do rádio.

Nessas falas podem-se compreender dois mecanismos que singularizam a
internet: a interatividade e a multimídia. Na internet, o mais relevante é que é possível
interagir e criar, escolher, selecionar o que se deseja fazer, assistir, ouvir, é a
possibilidade de o sujeito achar-se autor de seus próprios caminhos. Além disso, todas
as outras mídias estão contidas nesse meio. Tem de tudo, para todos os gostos. É uma
mudança na forma de difusão em relação às outras mídias: é ser um usuário que
demanda que o veículo seja interativo. E não apenas exercer o papel de ouvinte ou
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espectador. É a migração de uma mídia para outra, agindo para a convergência das
mídias.
Têm poderosas novas ferramentas de pesquisa, investigação, análise,
autoexpressão, influência e diversão. Têm mobilidade sem
precedentes. Elas estão encolhendo o planeta de maneiras que seus
pais jamais poderiam imaginar. Ao contrário da televisão, que foi feita
para eles, as crianças da Geração Net são os autores no mundo digital.
(TAPSCOTT, 1999, p. 3).

Para Lévy (1999), o ciberespaço fez surgir dois dispositivos informacionais
diferentes das mídias precedentes: o mundo virtual e a informação em fluxo.
•

Mundo virtual, que provoca uma imersão, pois dispõe as informações em
um espaço contínuo.

•

Informações em fluxo, que designam um estado contínuo de
modificações espalhados por memórias e fontes interconectadas,
podendo ser acessados pelo internauta de maneira a serem “percorridos,
filtrados(...) de acordo com suas instruções, graças a programas, sistemas
de cartografia dinâmica de dados ou outras ferramentas de navegação”
(LÉVY, 1999, p. 62).

Além desses dois aspectos, há um terceiro, que se modifica, os dispositivos
comunicacionais passam a ser múltiplos, não correspondendo a um modelo único – que
é a relação entre os participantes da comunicação que pode ser: um-todos, um-um e
todos-todos. Para o autor, são justamente os novos dispositivos informacionais e
comunicacionais que operam as mutações culturais, e não que a internet misture texto,
imagem e som.
Um aspecto que se desdobra é que o computador é uma máquina que possibilita,
então, outras formas de interação, “Ele tem um usuário em vez de espectador”
(TAPSCOTT, 1999, p. 24). A televisão é diferente da internet. Na televisão, o controle
é dos adultos, na internet, ao contrário, o controle está nas mãos das crianças. Elas são
usuárias e ativas. A internet é diferente das inovações anteriores por ser interativa,
maleável e ter seu controle distribuído e, assim, seria mais neutra.
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Pediu-se aos alunos que dissessem para que o computador serviria. Os jovens
que fazem parte dessa geração usam a internet para tudo: para o entretenimento, para
aprender, para comunicação, para consumir.
CRISTINA: Ah... Pra praticamente tudo, só não serve pra matar e nem
fritar ovo. [risos] Ah, o computador... Assim, se você saber usar de
uma forma boa... Assim, eu aprendi muita coisa no computador. Que
nem, se a professora passa alguma coisa aqui, na escola, que eu já sei
fazer.

A escola ainda é critério para que possam saber se o as informações a que têm
acesso na internet são confiáveis e relevantes. O que se pretende discutir aqui não é se a
escola figura como instituição obsoleta ou não (pois não acredito que seja), mas sim
entender de quais maneiras os conhecimentos proporcionados por ela estão abertos a
serem repensados a partir dos elementos culturais de que dispomos atualmente.
Os entrevistados demonstram que conseguem, em certa medida, fazer uma
leitura crítica do meio. Percebem que há coisas boas (possibilidade de se conhecer todas
as coisas pelas quais têm interesse, ficar informado sobre um assunto, perceber se uma
notícia é falsa ou não, manter amizades e contatos com pessoas que estão longe
geograficamente) e ruins (excesso de informação, pessoas que se apresentam com
nomes falsos, hackers, pedófilos) na internet.
ELIETE: Pra deixar os amigos mais próximos.
GILBERTO: É, familiares... Ah porque sem computador eu não sou
nada...
GEORGE: Existem suas exceções, óbvio. É, mas a maioria não pega
um livro pra ler, não pesquisa a lição num livro, mesmo na internet
quando vai fazer a lição só copia e cola, nem lê direito, lê a primeira
linha, ah é esse aí e pronto, cola. E o ponto positivo é que você se
integra no mundo sem sair da sua casa, você está na sua cama e você
tá no mundo inteiro.

A internet é ao mesmo tempo fonte de diversão e de conhecimento. É a
possibilidade de manter amizades apesar da distância geográfica. Possibilidade de
relacionamentos amorosos. Possibilidade de consumo.
CLARA: Pra passar o tempo.
FERNANDA: Não, também pra gente descobrir mais coisas do
mundo assim sabe. Coisa que nóis não conhece, pelo computador dá
pra nóis ver e conhecer. Outros países, dá pra nóis ver pela internet.
Internet é bom e é ruim.
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Fernanda manifesta em sua fala justamente um dos pontos centrais da
argumentação aqui desenvolvida: a internet oferece recursos que possibilitariam que a
escola fosse além daquilo que ela fornece, que lhe permitiriam partir de um modelo de
manutenção e transmissão cultural para potencializar o ensino. Numa aula de Geografia
utilizar recursos como o que a aluna citou pode fazer com que as relações com o saber
escolar se alterem, operando a mobilização do aluno e trazendo um conhecimento que
pode trazer prazer no presente.
Na internet os jovens estão expostos a tudo, a todo tipo de conhecimento, até
aqueles que os pais considerariam inapropriados. É a forma que encontram para sanar as
dúvidas que têm quanto aos assuntos que os pais não conversam com eles. Novamente é
a possibilidade que encontram para poderem ter liberdade para conhecer o que lhes
interessa, serem autores de sua própria história.
FERNANDA: É porque quando eu era mais pequena assim, eu fuçava
em tudo na internet, aí eu comecei a descobrir coisa que não era pra eu
descobrir nessa certa hora. Ai eu fui descobrindo, tal, tal, aí teve um
dia que eu tava vendo, que eu sou muito curiosa, quando eu pego pra
ver, eu já vejo tudo, minha mãe entrou no quarto lá, quando eu morava
lá na outra casa, aí minha mãe entrou no quarto, brigou comigo,
nossa! Quase seis meses sem mexer na internet.
ENTREVISTADORA: Que coisa que você viu? Filme pornô?
FERNANDA: Não, não era filme pornô, tava explicando sobre o sexo,
esses negócio, como era a primeira vez, tal. E eu não tenho afinidade
com a minha mãe pra falar, aí eu acabo vendo né.

Além de os pais deixarem de tratar dessas questões que aparecem como
relevantes em suas vidas, a escola faz o mesmo, pois não possibilita a aprendizagem
desses conteúdos que fazem parte da vida dos jovens. A escola poderia potencializar
suas dinâmicas internas se operasse uma mudança em seu paradigma curricular,
ouvindo esses jovens que atuam como criadores de currículo e de aprendizagens
próprias, buscando o conhecimento que lhes desperta curiosidade. A escola, quando não
trata desses assuntos, deixa de aproveitar questões que são muito caras aos jovens.
Por mais que a internet seja importante na vida deles e seja vista como fonte de
aprendizagem, os entrevistados sustentam a crença de que a internet não poderia
substituir a escola:
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TAMARA: Tipo, se só tivesse a internet, a internet não é segura, eu
não acho segura.
CRISTINA: Eu também não. Fora que na internet a gente lê tudo e tal,
só que tipo, não ensina nada, é a mesma coisa que entrar por um
ouvido e sair pelo outro. Porque nóis tem bastante coisa assim pra
aprender, essas coisas, só que a gente não tem a explicação que na
escola dá.

Isso indica que ainda que os jovens possuam outras formas de se relacionar com
o saber, a escola ainda figura como o principal lugar onde a aprendizagem acontece,
onde as questões relevantes podem ser problematizadas. Ou seja, a escola ainda é o
lugar da aprendizagem, que não pode ser simplesmente substituído pela internet. No
entanto, a escola tem que se relacionar com os saberes que a internet proporciona, ela
poderia incrementar o processo educativo utilizando-se daquilo que é veiculado pela
internet e dos modos alternativos de acesso e de interação com o saber que ela dispõe,
de modo a potencializar os saberes curriculares.
A última coisa que os entrevistados se propõem a fazer quando estão no
computador é a lição de casa; ou quando não é a última, ela acontece junto com uma
porção de coisas ao mesmo tempo, de modo que eles não se detêm apenas na execução
da tarefa. A internet é um meio difuso, onde a atenção e a concentração se dividem
numa multiplicidade de atividades.
GILBERTO: Fico no MSN, aí o Orkut, eu olho assim, apago os
recados do Orkut, fecho. Olho o meu Hotmail, porque isso é bastante
importante, porque tem meus compromissos e...
GILBERTO: E... Não pesquiso nada.
(...)
ELIETE: Tá. Eu ligo o computador, ai faz o barulhinho. Faz o
barulhinho Gilberto? [ele faz o barulho] Aí eu vou na internet, vou no
Google, ponho o que eu quero pesquisar. Daí eu abro um monte de...
De...
ELIETE: Eu abro um monte de negócios, vou lendo, aí o que me
interessar mais eu copio, porque a minha mãe não deixa eu copiar,
coisar pra impressora. Porque ela falou “Ah você tem que copiar na
mão, que assim você aprende mais”. Então, eu tenho que copiar tudo
na mão, ela não deixa eu imprimir.

Novamente é possível perceber que a família legitima as práticas escolares.
Quando a mãe de Eliete pede a ela que copie ao invés de imprimir o trabalho, utiliza-se
da mesma justificava que a escola fornece para os jovens, a de que o registro manuscrito
é fator condicionante para a aprendizagem de um conteúdo.
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Mercado (2002) discute as maneiras pelas quais a internet, como fonte de
pesquisa, deve ser introduzida na escola. O que precisa ser aprendido, em primeiro
lugar, são as formas de selecionar e extrair informações da internet. O autor indica o
seguinte problema: qual a função da pesquisa no interior das práticas escolares, copiar
trechos de livros ou imprimir uma página retirada de um site pode se configurar num
trabalho de pesquisa?
A internet é versátil, um poderoso instrumento no processo educativo,
se usada com a inteligência e é um excelente recurso pedagógico à
disposição do professor em sala de aula. A maneira que os professores
a utilizam, depende não só dos recursos disponíveis mas, também do
seu conhecimento, do potencial das tecnologias e da sua filosofia de
educação. Para que estas tecnologias sejam bem utilizadas é preciso
saber o que podem realizar no processo educativo, o que pode ser feito
melhor com o auxílio delas e o que pode ser feito sem elas e, assim, os
educadores terão novas tecnologias servindo aos seus objetivos
educacionais. (MERCADO, 2002, p. 192).

O autor aponta também alguns problemas que ocorrem quando se faz uma
pesquisa na internet: facilidade de dispersão, perda de tempo na rede, impaciência;
conciliar os diferentes tempos dos alunos. Uma das noções que entra em jogo é a noção
de tempo e de tempo útil, na medida em que a internet é absorvente, como se diferenciar
que o tempo gasto nela não seja um tempo com uma utilidade, que forneça informações
relevantes.
O que se poderia desenvolver nos alunos é uma habilidade de seleção de
informações para que se possa navegar, abrindo novas possibilidades de aprendizagem
que extrapolam o fator de dar respostas certas, mas a possibilidade de, por exemplo,
aprender a formular questões.
Como a Internet é uma grande “biblioteca com 800 milhões de sites”,
qualquer que seja sua palavra-chave sempre haverá uma resposta. Essa
resposta muitas vezes é parcial ou inconsistente e apresenta ao aluno a
falsa impressão de que ele encontrou tudo sobre aquele assunto ou que
os documentos recuperados representam as respostas para a questão.
Assim, muitos alunos acham que só pelo fato de encontrar o material
desejado e imprimi-lo, já cumpriram suas tarefas escolares. Antes
eram as cópias reprográficas dos livros, agora são as impressões. O
que precisa ser esclarecido a todos é que são os procedimentos de
pesquisa que precisam ser respeitados. (MERCADO, 2002, p. 197).
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Nos mecanismos apontados pelos jovens, apesar de perceberem que a internet é
um meio significativo, no que tange aos estudos, o uso da maneira como é proposto pela
escola não fomenta uma apreensão elaborada dos conteúdos veiculados pela internet, e
nem torna mais significativo os saberes que as disciplinas escolares pretendem almejar
como mais necessários ou relevantes. No relato de seus mecanismos de filtragem e
seleção permanece ainda uma prática arraigada da escola que é a cópia de verbetes de
enciclopédias, que hoje são virtuais.
Ou seja, o que os entrevistados deixam transparecer é que a internet poderia ser
uma ferramenta de estudo proveitosa para a escola, mas, na medida em que a escola não
se altera curricularmente para interagir com esses conteúdos, o que sobressai é uma
relação instrumental com a internet e, por sua vez, com o conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A técnica figura como uma das dimensões da constituição do que é se tornar
humano. Fomentando formas de possibilitar aprendizagem, demandando que novas
maneiras de experimentar as vivências e onde novas habilidades são aprendidas.
A educação tem algumas funções que são transmitir conhecimentos, habilidades
e técnicas, além de valores que sejam importantes para a manutenção da organização
social. Manutenção em dois sentidos: de manter, perpetuar; e de controlar, fazer com
que não se perca. No entanto, a cultura educacional é alterada pelas novas tecnologias
da informação e comunicação (e no caso dessa investigação, pela internet), pois estas
possibilitam novas formas de acesso à informação e comunicação.
A internet é um meio que comporta diversas ferramentas informacionais e
comunicacionais, que possibilita uma série de interações com a informação, com os
saberes e com as pessoas. Por consequência ela pode fomentar novas formas de
socialização, uma vez que possibilita (e essa é uma das suas características principais)
conectar pessoas que, ao interagirem, formulam e constroem outras formas de estar no
mundo e de se relacionar com ele.
Esse fato já ocorria com o advento das mídias audiovisuais (como a televisão e o
rádio). Várias instâncias hoje contribuem para o processo de formação e socialização do
ser humano, mesmo que cada uma delas atue num âmbito específico. Ou seja, cada
instituição tem um propósito próprio no que diz respeito à socialização do sujeito. À
internet, do que pôde ser visto nas entrevistas, cabe o papel preponderante, hoje, entre
os jovens, de formar comunidades de interação e convívio por afinidade, mais do que o
de ser um lugar de troca de saberes. E nesse sentido, não se trata de um espaço que em
princípio deveria rivalizar com a escola, embora a internet ofereça modelos que se
relacionam com o papel da escola. Novas identidades se formam a partir dos modelos
plurais de socialização, bem como de processos globalizados de interação entre as
pessoas (fator mais característico pelo uso da internet).
Isso gera alterações na maneira como os sujeitos apreendem o mundo, pois os
conceitos sobre os quais se assenta a realidade social se alteram. Espaço e tempo têm
hoje uma significação diferente. As fronteiras do mundo e do real são relativizadas. Um
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dos aspectos dessas alterações é que as novas tecnologias da informação e da
comunicação possibilitaram o estreitamento das relações entre as pessoas, gerando
novas percepções do que vem a ser o espaço (onde as distâncias deixam de ser
relevantes) e o tempo. Vivemos numa dinâmica social diferente, mais fluída, mais
móvel, sem nada que possa se configurar como estável. A mudança no entendimento do
conceito de tempo também acarreta alterações do que seja o tempo escolar (dinâmica
marcada pelo progresso sistemático de conteúdos ligados a uma determinada tradição
social). Isso altera, como foi possível perceber nas entrevistas, as percepções dos alunos
sobre como se devem desenvolver as aulas. Uma aula pouco dinâmica, sem diálogo,
sem que a comunicação seja efetivada pelo professor, se constitui em algo que não tem
sentido para os alunos, pois suas outras instâncias de vida são marcadas por tempos
mais interativos e fluídos, rápidos.
Além disso, os entrevistados deixaram claro que o tempo também representa
uma interação com um passado que seja significativo para eles no presente, fornecendo
conhecimentos que possam se relacionar com aquilo que vivem no aqui e agora, para
que, no futuro, possam extrapolar e potencializar essa vivência. O que lhes importa é
uma relação individualizada com o mundo, com as identidades sendo construídas por
meio das interações que se dão nos espaços em que transitam, que podem ser múltiplos,
formando identidades fluídas.
O que se buscou compreender nesta investigação é como, num mundo como o
nosso, que é mediado e permeado por matrizes culturais diversificadas (especificamente
a cultura escolar e a cultura veiculada via internet), essas mesmas matrizes se
relacionam na tarefa de educar as novas gerações que já carregam em si diversas marcas
desse novo contexto sócio-histórico. Ou seja, a intenção deste trabalho foi justamente
compreender de que maneiras a internet e a escola se relacionam no intento de fornecer
modelos de saber para os mais jovens. Tentou-se apreender essa relação por meio do
entendimento de como se dá uma pesquisa escolar, para compreender como a escola
fomenta a reflexão através dos conteúdos que exige e ministra.
Recorrendo às entrevistas e aos questionários foi possível perceber que a internet
é um referencial provedor de informações e eventualmente, até mesmo de
conhecimentos mais elaborados, que poderiam servir à escola. No entanto, nos usos que
os jovens fazem da internet como fonte foi possível identificar que o ato da
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aprendizagem resume-se em tarefas que continuam privilegiando a memorização e o
registro como formas de apreensão dos conteúdos escolares.
Os alunos demonstraram que não gostam de estudar, que vão à escola para fugir
de casa (que se apresenta como um ambiente conflitante) e para encontrar e conviver
com os amigos, de tal modo que essas relações pessoais se tornam muito significativa
para eles. O sentido do saber escolar aparece para os alunos como estando ligado ao
futuro e não ao presente. A escola só é importante na medida em que fornece
conhecimentos que só poderão ser usados mais adiante.
Além disso, os alunos elaboram ferramentas de avaliação do fazer escolar dentro
da escola que frequentam, comparando-a ou com outras escolas em que já estudaram
anteriormente ou com situações similares descritas por parentes, o que fundamenta as
suas críticas sobre as relações que vivenciam cotidianamente na escola. A boa escola,
em suas opiniões, é aquela que consegue coordenar as relações entre alunos e
professores mediante o cumprimento de um acordo implícito, onde cada parte exerça
um papel, se influenciando mutuamente.
A escola adquire sentido quando consegue relacionar e mesclar outras
linguagens que vão além do conhecimento propriamente escolar. Os projetos paralelos
que a escola desenvolve conseguem relacionar mais o cotidiano vivido com a dinâmica
escolar, o que possibilita a elaboração, por parte dos jovens, de relações mais
significativas com o saber, no entanto, como ressaltado anteriormente, apenas pouco
alunos participam dos projetos, o que nos leva à pergunta do como atingir o restante dos
alunos, fazendo com que a escola seja significativa para todos.
Além disso, as matérias que conversam mais com seu cotidiano, como citado por
eles nas aulas de Leitura, Informática e Educação Física, mostram-se como mais
interessantes para os entrevistados. Em relação ao caso específico da Informática
Educativa, há uma relação maior, pela predileção em relação uso da internet e do
computador. No início da escolarização o computador é percebido como sendo dotado
de um caráter pedagógico, pois ele potencializa a aprendizagem da leitura e da escrita.
Entretanto, nos momentos seguintes da escolarização essa relação pedagógica é rompida
ou alterada. No tempo que se segue, a aprendizagem na sala de informática,
materializada pelo uso do computador e da internet, se torna interessante por possibilitar
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a troca com os colegas, criando uma rede colaborativa de troca de conhecimentos, fator
central na internet e que poderia ser utilizado pela escola, não na aprendizagem do uso
do computador, mas no uso da internet como potencializadora do ensino dos conteúdos
escolares.
No entanto, há que se ressaltar que, como ficou demonstrado nas entrevistas, os
alunos constroem múltiplas formas de relação com o saber, que variam de acordo com
preferências individuais, mas que quase sempre resvalam na identificação com a figura
de um professor. Ou seja, a aprendizagem de um saber escolar e, consequentemente, a
construção de uma relação com o saber depende da personalidade do professor, se ele
consegue, individualmente, mobilizar um aluno. É como se, de alguma maneira, não
houvesse a possibilidade de os alunos se mobilizarem para a aprendizagem sem que o
professor consiga, num primeiro momento, estabelecer uma relação de confiança e
respeito com os jovens.
Como a mobilização da aprendizagem depende muitas vezes da figura do
professor, na opinião dos entrevistados, e como, também de acordo com suas falas,
poucos professores conseguem fazer isso, esses jovens também mostraram pouca
mobilização para a aprendizagem. Apenas os alunos que são considerados bons pelos
professores demonstram maior mobilização, embora tenha que se notar que esses alunos
já estão enquadrados na dinâmica escolar, tendo adquirido ou tendo trazido de fora da
escola as disposições que a escola requer. Há a instauração de uma dinâmica na qual as
práticas escolares pressupõem algumas características como pré-requisitos, sendo que os
alunos que correspondem a essas características se inserem com maior sucesso nessa
dinâmica, o que ajuda a reproduzir ou reiterar essa imagem do bom aluno,
estabelecendo um círculo vicioso no interior da escola.
O que pode ser notado pelas entrevistas, na fala dos alunos, é que estão ausentes
da escola as alegrias do presente que a escola poderia proporcionar. Além disso, um
questionamento feito pelos próprios entrevistados é a respeito de em qual medida a
escola ensina um conhecimento de fato necessário para eles no momento em que vivem,
no sentido de conhecimento personalizado e especializado, que Young (2007) chama de
conhecimento poderoso. No olhar dos jovens a escola não consegue dar conta disso.
Não consegue porque o caráter do conhecimento se altera na medida em que novas
formas de lidar com ele (e aqui me refiro à internet) se apresentam e relativizam duas
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dimensões do ensino: a manutenção de um modelo e o cruzamento de uma fronteira.
Isso demanda uma mudança na forma como a educação é pensada e estruturada. E uma
mudança para uma prática educativa que demande reflexão e não apenas cópia.
A questão que sobressaiu foi se a maneira como o currículo escolar está
estruturado não daria espaço para um uso significativo da internet nas atividades
escolares, de tal modo que ela se transforme numa ferramenta que possa potencializar a
aprendizagem.
O fato que pôde ser percebido pela leitura e análise do material coletado é que a
internet expõe e explicita um conflito escolar que se exprime na falta de sentido das
atividades propostas aos alunos. Essa falta de sentido pode ser entendida em dois
aspectos: como falta de significado (essas atividades não serviriam para nada nas
dinâmicas da escola, apenas como forma de avaliar ou classificar os alunos, e não como
forma de reflexão sobre a prática tanto do aluno, mas também do professor); e como
falta de sentido, de direção, de um encaminhamento mais claro acerca do que se deve
fazer na execução da tarefa. Em outras palavras, a maneira como essas atividades são
propostas não permitem que o aluno construa uma relação significativa com o
conhecimento nela intencionado. As tarefas passam a ser, então, um ato mecanizado que
depende de estratégias intuitivas dos alunos e não de um tratamento sistemático e,
portanto, didático, para a construção de um conhecimento. No fim das contas, não há
uma mobilização efetiva no sentido da obtenção ou produção de um conhecimento por
meio do uso da internet.
Os procedimentos usados pelos alunos não mudaram ao se passar do meio
impresso para o digital. As entrevistas demonstraram que o procedimento básico é o
mesmo de muitos anos atrás, copiar e resumir textos disponíveis em verbetes de
enciclopédias (tanto as impressas quanto as virtuais). A relação instrumental com o
conhecimento não se alterou no interior da escola, permanece a mesma, porque o
currículo escolar e o seu sentido não foram modificados.
E assim, a questão que foi proposta pelos próprios jovens entrevistados é: para
que se empenhar na execução de uma tarefa que não tem sentido? O único valor dessa
atividade, apontado pela maioria deles, é a atribuição de uma nota. Mas essa avaliação
só se debruça sobre o aluno, e não permite que ocorra uma reflexão acerca de como a
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relação entre a prática de sala de aula está reverberando nas aprendizagens dos alunos. É
uma “via de mão única”, que não tem função, a não ser a de julgar o indivíduo e que
isenta o professor de refletir sobre sua prática.
Ao contrário da escola, a internet é carregada de sentido para os jovens
entrevistados, é um meio de interação, troca e aprendizagem múltipla, que possibilita
vários percursos e diversas relações. É um meio livre, onde podem buscar aquilo que
desejam, sintam curiosidade, ou tenham interesse, para se entreterem, divertirem-se, ou
aprenderem, para partilhar com os colegas. Enfim, como um meio de interação entre os
sujeitos e os conhecimentos.
Todos os jovens entrevistados fazem uso da internet, uns mais, outros menos,
mas principalmente quando têm um trabalho de escola a ser feito. Os jovens
entrevistados deixam claro que a escola lida hoje com uma geração para a qual o uso da
internet é algo quase natural, intuitivo e incorporado. Aprende-se a usar o computador
através de sucessivas descobertas que se dão no ato mesmo de usar. A escola poderia
partir disso para problematizar suas questões. Não se trata de criar uma cultura escolar
voltada à internet, mas de utilizar essa cultura já incorporada e que vem dos alunos para
colaborar na atividade de educar.
Como a internet é fonte fundamental de informação para esses jovens, a escola
poderia ajudar os alunos a construir novos critérios de análise do material disponível na
rede, critérios mais elaborados do que os que já possuem agora, elaborados
intuitivamente durante a exploração da internet. Critérios esses que fossem mais
afinados com aquilo que a escola busca. Além disso, a escola poderia ajudar a
instrumentalizar aqueles alunos que ainda não construíram seus próprios critérios.
Navegar num hipertexto demanda habilidades que podem ser ensinadas de outras
formas que não só as intuitivas, desenvolvidas no relacionamento pessoal que esses
alunos constroem com a internet.
Os jovens entrevistados percebem também que a internet é um meio diferente de
outras mídias, tais como a televisão e o rádio, pois na internet eles têm a possibilidade
de atuar diretamente, são autores e coautores do meio, que é interativo, que oferece
liberdade de escolha e é um ambiente livre do controle do adulto. Na visão deles, a
internet serve para tudo: comunicação, aprendizagem e entretenimento. Mas ao mesmo
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tempo, eles também ressaltam que a internet não pode substituir a escola, pois a escola
fornece saberes que a internet não é capaz de oferecer, que somente a escola possibilita
uma aprendizagem mediada pessoalmente pela figura do professor.
No entanto, sobressai nas falas que o uso da internet pela escola, tal como ele é
praticado hoje, não possibilita uma relação mais significativa com os saberes escolares,
uma vez que o currículo da escola se mantém o mesmo.
Com as entrevistas, novas questões foram aparecendo. Por exemplo, em que
medida o maior acesso e familiaridade dos alunos com os recursos da internet se torna
mesmo um problema para a escola? Isso estaria ligado a uma ideia de deslegitimação do
currículo escolar, que se opera de várias maneiras, não apenas pelo uso da internet. Ora,
se o currículo (conhecimento) escolar ainda tiver validade (e acredito que tenha), a
questão poderia ser proposta de outro modo: em vez de contestação da escola, o acesso
à internet poderia ser pensado como parte e como instrumento de acesso ao currículo.
Portanto, como mais uma ferramenta pedagógica, como mais uma poderosa tecnologia
didática. Ou seja, a questão coloca-se da seguinte maneira: a internet, com seus recursos
aplicados na escola, pode se tornar algo familiar à escola, tal como o caderno e o livro
didático? Ou ela necessariamente inviabiliza e invalida a escola? Ou, ainda, ela
transforma irrevogavelmente e dá novos sentido à experiência escolar?
A situação encontrada nesta investigação não permitiu esgotar todas as
possibilidades de resposta, mas o que se destacou é que hoje o recurso à internet não
parece alterar em nada as práticas e os resultados da escola, mesmo que não a invalide
enquanto instituição importante na vida desses jovens.
Do ponto de vista histórico, a apropriação dos recursos da internet ainda
acontece num tempo muito curto para alterações tão profundas no currículo e na forma
do fazer escolar, e mudanças de ordem social, cultural e pedagógica demandam muito
mais tempo. Porém há de se ressaltar que as formas de percepção e apreensão do mundo
vêm se alterando muito rapidamente e que a escola permanece estruturada da mesma
maneira. O interessante, nesse sentido, é que os alunos percebem isso, que além de a
escola ser uma instituição que parece relacionar-se com o mundo de maneira
anacrônica, não conversando com o que acontece no mundo, ela deixa de usar todas as
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potencialidades que estão disponíveis para possibilitar uma relação mais significativa
com o conhecimento.
Com a internet, e mesmo que não existam computadores disponíveis para serem
usados em cada sala de aula, ao menos no âmbito da escola pública, as informações
veiculadas por ela chegam até a escola na figura dessa cultura incorporada pelos alunos.
Resta saber o que a escola faz ou pode fazer com isso. O que fica claro nas falas dos
jovens é que a internet carrega em si uma série de usos potenciais que poderiam ser
aproveitados na escola, e que se tornam quase invisíveis, pois não são questionados.
Quando um aluno entrega um trabalho cuja fonte é a internet, isso passa sem discussão,
sem que a escola se preocupe em orientar esse aluno sobre como selecionar e filtrar o
material encontrado, não há orientações quanto aos procedimentos do próprio trabalho,
o que se deve procurar, como fazer.
O computador e mais especificamente a internet passaram a ser uma ferramenta
educacional, uma tecnologia educacional, mas que ainda não ultrapassou a abordagem
instrucionista do conhecimento. A possibilidade que ela fornece é a de propiciar
maneiras alternativas de construção de um conhecimento válido. É a de dar poder aos
alunos para que elaborem suas questões, mais do que forneçam respostas que já estão
dadas.
Não é que a escola deva absorver de modo automático e irrefletido a tecnologia.
Mas, enquanto instituição que trabalha com a cultura da humanidade, e a internet faz
parte desta cultura, a escola poderia explorar todas as funcionalidades e serviços que a
internet tem para oferecer à tarefa educativa, como a comunicação todos-todos, que
independe do momento e do lugar, a navegação alinear possibilitada pelos nós que
compõem a rede hipermídia, a possibilidade de autoria, expressão e publicação de ideias
que usam linguagens diferentes, as produções em coautoria. O que, enfim, possibilitaria
uma autoria coletiva do conhecimento.
Educar nos dias de hoje implica em também dar ferramentas para que os mais
jovens possam transitar pelo espaço cibernético de maneira autônoma, responsável e
segura. Não se trata de simplesmente utilizar a tecnologia para animar as aulas, mas sim
de possibilitar que o conhecimento seja formulado de outra forma, que potencialize a
interação da cultura do jovem com a cultura escolar. Isso poderia acarretar na formação

179

de uma relação com o saber escolar que tenha mais sentido para os alunos, o que
também levaria a alterar as relações que os jovens têm com a internet.
Independentemente do contexto em que vivem, os estudantes trazem
para a escola suas experiências cotidianas com uma multiplicidade de
mídias e tecnologias; porém a entendem como meios e instrumentos
de comunicação, e não as identificam como recursos, ferramentas ou
interfaces para a aprendizagem. (SILVA; ALMEIDA, 2011, p. 30).

Isso permitiria ir além do conhecimento vivido do jovem, para fazer com que ele
perceba outras formas de aprender, que possam ser mais significativas e prazerosas.
Para deixar mais claro o que quero dizer aqui, utilizar-me-ei de um autor que
discute especificamente como a alegria pode fazer parte da escola por meio da relação
com as grandes obras da humanidade. Para Snyders (1993) a escola atual educa para a
docilidade, para o tédio, para a aceitação do que é ruim e, portanto, ela é vista como o
lugar do não-prazer. Para esse autor, assim como dá a entender Charlot, “(...) somente se
o aluno sentir a alegria presente na escola é que ele reprimirá sua inclinação à distração,
à preguiça, à facilidade.” (Snyders, 1993, p. 27). Para ele, existem algumas alegrias
específicas da escola:
Procuro me ater fundamentalmente ao que chamarei de alegria
propriamente escolar, quer dizer, a alegria de esperar o que me parece
constituir a propriedade característica da escola: a convivência com a
“cultura cultivada” que culmina na relação entre o aluno e os mais
belos resultados atingidos pela cultura, as grandes conquistas da
humanidade em todos os campos, desde poemas até descobertas
prodigiosas e tecnologias inacreditáveis. Alegria cultural, alegria
cultural escolar... (SNYDERS, 1993, p. 32).

Hoje há um favorecimento para que esse tipo de mudanças ocorra na escola, pois
surgiram inúmeros progressos quanto aos métodos e às relações pedagógicas, bem
como são mais disseminadas novas formas de acesso ao conhecimento, e, sobretudo
porque os alunos que estão na escola hoje vêm de meios sociais menos favorecidos,
para quem as alegrias do presente são ainda mais preciosas. O prazer que a escola deve
proporcionar não é passageiro, mas se trata de uma modalidade de alegria onde uma
essência está em jogo. Então, a alegria é um ato e não um estado, “a atividade de passar
para”, “a potência de agir é aumentada” (SNYDERS, 1993, p. 42). A alegria está na
cultura.
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A cultura traz um certo incômodo em si, então a ideia de alegria está associada,
ao mesmo tempo, às de angústia e dor. Mas o autor acredita que as alegrias serão muito
mais intensas que as dores. O que trará a maior alegria para o aluno é o encontro com a
obra-prima, que hoje em dia pode ser acessada, problematizada e potencializada pelo
uso de diversos meios disponíveis na internet.
Procurar alegria na cultura implica não pegar qualquer cultura e sim
escolher entre as culturas, e para isso vejo dois critérios: 1. uma
cultura e uma alegria que se dirijam ao conjunto da personalidade; 2.
uma cultura e uma alegria que não ignorem as angústias, que num
certo sentido as provoquem, mas que também abram caminho para
superá-las através da denúncia, do desmascaramento, não mais
tolerando as falsas aparências tranqüilas – e então o mundo começa a
parecer como um conjunto de tarefas e exigências. (SNYDERS, 1993,
p.46).

A juventude, afirma o autor, traz em si algumas potencialidades que lhe
possibilita encontrar a alegria. A juventude tem de ser vista como dotada de vitalidade,
de virgindade (pois faz parte de um mundo novo, cheia de descobertas) e de
disponibilidade (há uma indeterminação, pois há mil possibilidades profissionais, de
formar valores morais). Então a escola deveria ser uma obra comum, construída por
adultos e jovens. E para que haja a alegria na escola, é preciso que ocorra a interação
entre jovens e adultos, que seja construída pelo adulto uma maneira colaborativa de
troca entre as idades.
Esse mundo escolar é construído a partir de relações pessoais, que para o autor
podem se dar de três maneiras. E para isso inicia mostrando como o aluno progride, que
também acontece de três formas: com a ajuda dos colegas, através das relações com
pessoas superiores a ele (professores e todos os outros adultos) e através de suas
relações com as grandes obras (onde os professores são intermediários).
Então, o primeiro tipo de relação é dos alunos entre si. Na sala de aula, os alunos
vivem a diversidade, são diferentes entre si, mas se agrupam. Por serem diferentes,
formam grupos diferentes, e podem surgir conflitos, que devem ser ultrapassados para
que ocorra a alegria nas relações.
O segundo tipo de relação é aquela entre os professores e os alunos. O autor
destaca que é preciso que o professor tenha vontade de formar os jovens na alegria, e as
relações pessoais entre professores e alunos e entre os próprios alunos é fundamental
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para a alegria na escola. Para que se possa alcançar a alegria cultural é necessário que
exista uma contínua troca de ideias e de experiências entre as pessoas envolvidas, uma
vez que a cultura é transmitida por meio da vivência.
Já a terceira maneira apontada pelo autor é a relação com as grandes obras da
humanidade. Essa relação, na qual os professores seriam intermediários, traria à escola a
alegria que lhe falta, pois é nesse encontro com o que a humanidade produziu de mais
significativo que reside o sentido da escola, pois aí se pode estabelecer um paralelo
entre o vivido no passado e o que se vive aqui e agora.
Existem, dentro das relações três temas obsessivos que precisam ser
desconstruídos de acordo com Snyders:
 O que salva a escola de ser um inferno são os amigos;
 Gostar da matéria se liga a gostar do professor, ou ir bem na matéria por
causa do professor;
 O bom professor ensina qualquer coisa a qualquer um.
Esses temas, que aparecem com clareza na escola aqui investigada, são, para
Snyders, fruto da não-alegria na escola pois:
Quanto menos alegria os alunos esperam dos conteúdos culturais (pelo
menos, é muito raro que o digam), mais eles proclamam suas
esperanças com relação a um “professor legal”. O cultural, o ideal
cultural aparece para o aluno, na maioria das vezes, nos traços de um
professor assim, que passa a ser incontestável (...) (SNYDERS, 1993,
p.76).

A escola costuma ser vista como um mundo cinzento, como um local de
clausura, ou seja, como um lugar contrário à alegria. Então, “o escolar” torna-se algo
ruim, um termo pejorativo, algo que não parece ter relação com real. Além disso, os
trabalhos escolares parecem ser inúteis, pois são vistos como fins em si mesmos, pois
seu sentido está no “mais tarde”. Entretanto, o autor aponta algumas formas de defender
a escola. A primeira delas é que a escola é mesmo o lugar de afastamento do real, mas
esse afastamento é necessário para se poder enxergar o real com mais clareza. E essa é a
originalidade da escola, não estar no mundo real, mas ao mesmo tempo, fazer parte dele,
para refletir sobre ele. A escola é diferente da vida e essa aparente irrealidade da escola,
onde predomina uma temporalidade diferente, serve especificamente à escola, para
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poder fazer com que os alunos apreendam de maneira metódica e sistemática a
realidade, com leis que garantem o estudo.
O lugar escolar é onde os jovens podem se expressar livremente entre si, utilizar
sua linguagem pessoal, além da linguagem escolar, e tomar contato com a alegria de
conhecer a cultura letrada de uma maneira sistemática, o que trará novos sentidos para
suas vidas.
A obra-prima cumpre um caráter central na obra do autor. Ela vem, em primeiro
lugar, como maneira de garantir a continuidade das culturas, para superar as
contradições entre a escola e o mundo, para permitir a continuidade entre as vivências
do aluno, seus valores, gostos, expectativas e os problemas que ele coloca e a cultura
que a escola oferece; para que os alunos sejam pessoalmente afetados pelo que lhes é
ensinado e tenham confiança na possibilidade de ter acesso ao que é ensinado.
Existem dois tipos de cultura, a cultura primeira, que é trazida pelo aluno
através de sua história pessoal e do meio social, e que é construída em suas relações
cotidianas; e a cultura elaborada, à qual se tem acesso por meio da cultura escolar, que
traz os conhecimentos acumulados pela humanidade, uma cultura passada de geração
para geração através das obras-primas e conhecimentos científicos reconhecidos. Para
que a continuidade de que o autor fala exista, é necessário que a cultura dos alunos e a
cultura escolar formem um novo conceito de cultural, é necessária uma renovação do
conceito.
O professor, para atingir a cultura elaborada com seus alunos, deve partir do
presente para buscar o passado. Pode-se partir de um rock, de um texto veiculado na
internet ou de um filme como um estágio primeiro de contato, para passar para outros
conteúdos mais desafiadores. Fazer o aluno perceber que as obras do passado estão
vivas e que têm relações com o presente. Existe um movimento, portanto, de
continuidade-ruptura nas obras-primas. Continuidade com a humanidade, pertencimento
a uma história maior; e ruptura ao transcender a imediatez do cotidiano.
Em suma, o uso da internet na escola não precisa necessariamente empobrecer as
relações com o saber. Ao contrário, ela pode, enfim, potencializar e favorecer uma
relação prazerosa, que traga alegrias ao fazer cotidiano dentro da escola, tornando essa
experiência carregada de mais sentido para os alunos na relação que pode estabelecer
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com um conhecimento mais elaborado e sofisticado por meio das obras que a tradição
da humanidade produziu.
É ver na internet a possibilidade de alterar relações escolares arraigadas que
poderiam ser transformadas por meio da constituição de novas formas de apreender a
informação e chegar ao conhecimento que a internet proporciona. Alterar o currículo, as
formas de se estabelecer uma relação com o saber não descaracteriza a escola e muito
menos tira seu poder de instituição socializadora, mas abre mais caminhos para uma
construção significativa da aprendizagem.
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A PÊNDICE A - Q UESTIONÁRIOS
NOME:_____________________________
E-MAIL (E MSN):______________________
TEL: _______________________________
1) IDADE: ___________
2) SEXO:____________
3) ESTADO CIVIL:________________
4) VOCÊ TRABALHA?
a) Sim
b) Não
SE TRABALHA, O QUE FAZ? __________________________________
5) QUANTAS PESSOAS MORAM EM SUA CASA E QUAL GRAU DE PARENTESCO?
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
6) QUANTO TEMPO DEMORA PARA CHEGAR À ESCOLA?
a) Até 1 hora
b) Entre 1 hora e 2 horas
c) Mais de 2 horas
7) POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTUDAR NESTA ESCOLA (indique 3 razões)?
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
8) VOCÊ POSSUI COMPUTADOR EM CASA COM ACESSO À INTERNET?
a) Sim
b) Não
c) Possuo computador, mas sem acesso à internet
Se você possui computador em casa, quantos possui:
a) 1
b) 2
c) 3
d) Mais de 3
9) ONDE VOCÊ USUALMENTE ACESSA A INTERNET?
a) Em casa
b) Em lan house
c) No trabalho
d) Na escola
e) Na casa de amigos
10) QUAIS AS DIFERENÇAS DE SE USAR A INTERNET EM CADA UM DOS LUGARES ACIMA
CITADOS?
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
11) QUANTO TEMPO VOCÊ COSTUMA UTILIZAR A INTERNET, EM MÉDIA, NUM DIA?
a) Até 1 hora
b) Entre 1 hora e 2 horas
c) Entre 2 horas e 3 horas
d) Mais de 3 horas
12) QUANTO TEMPO VOCÊ DEIXA O COMPUTADOR LIGADO NO DIA (MESMO QUE NÃO
ESTEJA USANDO):
a) Até 1 hora
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b) Entre 1 hora e 2 horas
c) Entre 2 horas e 3 horas
d) Mais de 3 horas
13) O QUE VOCÊ COSTUMA FAZER QUANDO ACESSA A INTERNET?
( ) fazer buscas
( ) ouvir/baixar músicas
( )ler e-mails
( ) estudar/fazer tarefas escolares
( ) acessar sites de relacionamento como Orkut, Facebook
( ) conversar em chats
( )contatar amigos via programas de conversar instantâneas como Messenger
( ) Ler jornais e revistas eletrônicos
( ) Paquerar
( ) outros - indique o quê: _________________________________________________
14) QUAL É SUA PÁGINA INICIAL DO COMPUTADOR?
___________________________________
15) VOCÊ GOSTA DE UTILIZAR A INTERNET?
a) Sim
b) Não
POR QUÊ?
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
16) UTILIZA A INTERNET PARA FAZER SEUS TRABALHOS ESCOLARES?
a) Sim
b) Não
17) VOCÊ UTILIZA A INTERNET NO CELULAR?
a) Sim
b) Não
Se sim, indique três usos que você faz da internet no celular:
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________
18) QUE FONTES DE PESQUISA UTILIZA PARA FAZER AS TAREFAS ESCOLARES?
a) Livros
b) Internet
c) Jornais e revistas
d) Informações da televisão
19) QUE SITE DE BUSCA VOCÊ COSTUMA UTILIZAR?
____________________________________________________________________
20) QUE FERRAMENTAS DA INTERNET VOCÊ UTILIZA PARA DAR CONTA DE SEUS
AFAZERES ESCOLARES (indique 3)?
__________________________________________________________________________________________________________________
____________________________
21) QUANDO VOCÊ ESTA UTILIZANDO A INTERNET PARA FAZER UMA BUSCA, SE DETÉM
APENAS EM FAZER A PESQUISA OU FAZ OUTRAS ATIVIDADES CONJUNTAMENTE?
a) Sim
b) Não
c) As vezes
d) Sempre faço mais de uma atividade quando utilizo a internet.
22) VOCÊ GOSTA DE ESTUDAR?
a) Sim
b) Não
c) Depende da matéria
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d) Depende do professor
23) INDIQUE 3 RAZÕES QUE O FAZEM / MOTIVAM IR À ESCOLA:
__________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
24) QUANDO VOCÊ FAZ UM TRABALHO ESCOLAR, O FATO DE VOCÊ SE GOSTAR DE
DETERMINADA MATÉRIA INFLUÊNCIA EM SEU EMPENHO NO TRABALHO?
a) Sim
b) Não
c) As vezes
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DESCREVA NESTA TABELA O QUE VOCÊ COSTUMA FAZER NOS HORÁRIOS ABAIXO
RELACIONADOS. NO CASO DE EXERCER TAREFAS DIFERENTES NUM MESMO INTERVALO,
FAZER A DISTINÇÃO DAS ATIVIDADES.
DIAS DA
SEMANA
/ HORAS
DO DIA
5H -7H

8H-12H

13H-16H

17H-20H

21H-00H

01H-03H

04H-05H

SEGUNDAFEIRA

TERÇAFEIRA

QUARTAFEIRA

QUINTAFEIRA

SEXTAFEIRA

SÁBADO

DOMINGO
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ASSINALE NESTA TABELA OS MOTIVOS PELOS QUAIS VOCÊ GOSTA, OU NÃO GOSTA DE
DETERMINADA MATÉRIA EM SUA ESCOLA, OU SEJA, O QUE O MOTIVA A ESTUDAR
DETERMINADO ASSUNTO. CASO HAJA OUTROS MOTIVOS QUE NÃO OS DESCRIMINADOS NA
LISTAGEM, DESCREVA QUAIS SÃO ELES NO RESPECTIVO CAMPO.
MATÉRIAS/MOTIVOS

O ASSUNTO
DISCUTIDO ME
AGRADA E
INTERESSA
POR CAUSA DO
PROFESSOR
NÃO GOSTO
PORQUE ACHO O
ASSUNTO
DESINTERESSANTE
NÃO GOSTO POR
CAUSA DO
PROFESSOR
ASSUNTO
DESAFIANTE
AS ATIVIDADES
PROPOSTAS NESTA
AULA SÃO
INSTIGANTES
GOSTO PORQUE
ACHO O ASSUNTO
ÚTIL PARA MINHA
VIDA (HÁ
APLICABILIDADE
NO COTIDIANO)
AS ATIVIDADES
DADAS SÃO
INTERESSANTES E
MOTIVADORAS
AS ATIVIDADES
DADAS SÃO
DESINTERESSANTE
S
OUTROS
(DESCREVA QUE
OUTRO MOTIVO
VOCÊ APONTARIA
PARA GOSTAR OU
NÃO DE ALGUMA
MATÉRIA)

PORT
.

MAT
.

GEO
.

HIST
.

CIÊNCIA
S

LEITUR
A

INGLÊ
S

ARTE
S

ED.
FÍSIC
A

INFOR
.
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A PÊNDICE B – R OTEIRO DAS ENTREVISTAS
Fazer pequenos grupos (dois alunos de cada sala - quatro duplas - oito alunos)
•

•

•

•

Conhecimento geral dos alunos (aquecimento)
o Apresentação:
 Nome
 Idade
 Onde mora e com quem,
 Onde nasceu, cresceu, como foi a infância e como está sendo a
adolescência,
 O que costumam fazer quando não estão na escola,
 O que mais gosta de fazer, o que menos gosta.
Conhecimento da escola – o que os alunos pensam sobre a escola e sobre o que aprendem
 Percurso escolar (sempre estudou nesta escola, quais escolas pelas quais
passou, por que mudou de escola, o que acharam das escolas eu passaram,
se já foram retidos alguma vez, como eram as escolas pelas quais passou)
o Há quanto tempo estuda nesta escola? Por que foi estudar lá?
o O que pensam da escola: Gosta da escola? Por quê?
o Quais as matérias que mais gosta e por quê?
o Gosta de estudar? Por quê?
o O que é estudar? O que se faz quando se estuda?
o Por que vai à escola, que motivos têm para continuar estudando
o O que pensam sobre as coisas que aprendem na escola. O que aprendeu que foi
mais marcante.
o Acreditam que a escola só é importante no futuro? E a escola do presente, o que
oferece para soa alunos
Interface escola-computador-internet
o Costumam usar a internet? Para quê?
o Gostam de usar a internet? Por que gostam tanto? O que torna a internet tão
prazerosa?
o Lições de casa: Os professores costumam passar lição de casa? O que usam para
dar conta das atividades. Pedir que expliquem os procedimentos com os quais
fazem as lições de casa, ou seja, como definir se usam a internet ou não e se sim,
como escolhem as palavras-chaves, sites, tópicos, o que lêem, como finaliza o
trabalho para entregá-lo. Se não usa a internet, onde encontra o material de
pesquisa. Como o professor recebe essa atividade? O que é feito com ela.
o Usam a internet para estudar sem que seja necessário ou requisitado?
o Por que usar para a escola aparece com tanta simplicidade? O que pensam dos
trabalhos que são propostos pelos professores?
o Acreditam que a internet interfere no processo educativo?
o Algo que apareceu nos questionários: o uso na escola não é indicado como uso. Por
quê? Qual a diferença em se usar em lugares diferentes?
o O que significa uso do computador pra eles?
Usos fora da escola
o Onde costumam utilizar a internet?
o Com que freqüência? Usa todos os dias?
o Para que? O que você faz quando está utilizando o computador?
o Como foi seu primeiro contato com o computador? Onde e por quê? O que achou?
Quais suas primeiras lembranças em relação ao computador?
o O que mais gosta de fazer no computador? Por quê?
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o
o
o
o
o
o
o

O que pensa sobre a internet? Pra que ela serve?
Por que acreditam ser tão bom se comunicar?
Gosta de usar a internet? Por quê?
Quanto tempo costuma gastar na internet? Por quê? Com o quê?
Possuem sites de relacionamento? Por quê? Gostam? Acessam com que
freqüência?
O que mais fazem quando estão na internet?
Tem o que: Twitter, blogs, Facebook, Orkut, MSN? O que mais? Por quê?

O QUE DIFERENCIA , NA OPINIÃO DELES , A INTERNET DE OUTROS MEIOS DE MÍDIA COMO A TV, POR
EXEMPLO ?
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A PÊNDICE C - T ABELAS
Tabela 1 − Pessoas que moram com os entrevistados
Sim
Não
Grau de parentesco
Total % Total %
Mãe
43 86
7 14
Irmãos
41 82
9 18
Pai
29 58
21 42
Avó
4 8
46 92
Avô
2 4
48 96
Tio
7 14
43 86
Tia
3 6
47 94
Outros parentes/pessoas
5 10
45 90

Tabela 2 − Escolaridade máxima atingida pelos pais
Pai
Mãe
Outros parentes
Graus de escolaridade
Total % Total %
Total
%
Não sabem
17 34,0
10 20,0
2
4,0
Analfabeto
1 2,0
3 6,0
0,0
Até a 4ª série
12 24,0
10 20,0
1
2,0
Ensino Fundamental incompleto
11 22,0
9 18,0
0,0
Ensino Fundamental completo
4 8,0
1 2,0
1
2,0
Ensino Médio incompleto
1 2,0
2 4,0
0,0
Ensino Médio completo
3 6,0
11 22,0
1
2,0
Superior incompleto
1 2,0
2 4,0
0,0
Superior completo
- 0,0
2 4,0
2
4,0
Tabela 3 − Pessoas que
trabalham no domicílio (exceto os alunos)
Sim
Não
Parentesco
Total % Total %
Pai
29 58
21 42
Mãe
38 76
12 24
Outros
22 44
0
0
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Tabela 4 − Quem contribui com maior parte da renda?
Total
%
Pai
19
38,0
Apenas a mãe
18
36,0
Pai e mãe conjuntamente
8
16,0
Tio
2
4,0
Não responderam
2
4,0
Padrasto
1
2,0
Total
50
100,0

Tabela 5 − Profissão do Pai
Respostas dos alunos
Total %
Não responderam
13 26,0
Construção civil (pintor, pedreiro, mestre de obras)
9 18,0
Comerciante/dono do próprio negócio
5 10,0
Motorista
5 10,0
Autônomo
3
6,0
Segurança
3
6,0
Garçom
2
4,0
Porteiro, Recepcionista
2
4,0
Vendedor
2
4,0
Aposentado
1
2,0
Carteiro
1
2,0
Encarregado
1
2,0
Gerente administrativo
1
2,0
Metalúrgico
1
2,0
Padeiro
1
2,0
Total
50 100,0
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Tabela 5.1 − Profissão da Mãe
Total %
Ajudante geral (doméstica, faxineira, diarista)
20 40,0
Não responderam
14 28,0
Comerciante
2 4,0
Cozinheira
2 4,0
Enfermeira
2 4,0
Copeira
1 2,0
Representante de vendas (Natura, Avon, Jequiti)
2 4,0
Auxiliar de artesanato
1 2,0
Auxiliar de cozinha
1 2,0
Cabeleireira
1 2,0
Funcionária pública
1 2,0
Fretes
1 2,0
Secretária
1 2,0
Segurança
1 2,0
Total
50 100

Tabela 5.2 − Profissão de outros parentes moradores do domicílio
Total
%
Não responderam
40
80,0
Atendente de telemarketing
1
2,0
Recepcionista, segurança, secretária
1
2,0
Eletricista, repositor, ajudante
1
2,0
Lava rápido
1
2,0
Irmão: design de computadores
1
2,0
Padrasto-pedreiro
1
2,0
Cozinheira
1
2,0
Irmãos: trabalham no shopping
1
2,0
Tio: mexe com carro
1
2,0
Balconista (irmã)
1
2,0
Tabela 6 − Recebe algum
benefício do governo?
Total %
Sim
17
34,0
Não
33
66,0
Total
50
100,0
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Tabela 6.1 − Qual benefício recebe do governo?
Total
%
Aposentadoria
2
4,0
Bolsa Família
7 14,0
Recebe mas não sabe qual
8 16,0
Total
17 34,0
Tabela 7 − Local de moradia
Total %
Jardim Esther
20 40,0
Jardim Jaqueline
11 22,0
Jardim Raposo Tavares (Mandioquinha)
8 16,0
Jardim Maria Luiza
3
6,0
Jardim São Jorge
3
6,0
Butantã
1
2,0
Intercap
1
2,0
Rio Pequeno
1
2,0
Prédio City
1
2,0
São Pedro
1
2,0
Total
50 100,0

Tabela 8 − Situação da residência
Total
%
Própria
38 76,0
Alugada
10 20,0
Mora com parentes
0
0,0
Outros
2
4,0
Total
50 100,0

Tabela 9 − Itens de saneamento da residência
Água encanada Eletricidade Calçamento
Itens
Total
%
Total %
Total %
Sim
47
94
46 92
34 68
Não
3
6
4
8
16 32
Total
50 100
50 100
50 100
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Tabela 10 − Quantidade de cômodos da residência
Quantidade
Porcentagem (%)
Cômodos da residência

Cozinha
Sala
Quarto
Banheiro

1

2

3 ≥ 4 Total

48 2 0
45 4 0
14 23 10
34 15 1

0
1
3
0

50
50
50
50

1

2

3 ≥ 4 Total

96 4 0
90 8 0
28 46 20
68 30 2

0
2
6
0

Tabela 11 − Idade dos alunos
Idade
Total
%
13 anos
11
15,5
14 anos
36
50,7
15 anos
17
23,9
16 anos
5
7,0
17 anos
2
2,8
Total
71
100,0

Tabela 12 − Estado Civil
Total
%
Solteiro
48 67,6
Casado
0,0
Namorando*
5
7,0
Não informado
18 25,4
Total
71 100,0
*categoria incluída pelos alunos

Tabela 13 − Distribuição por sexo segundo o trabalho
Sim
Não
Total
Total
%
Total
%
Total %
Masculino
9 26,5
25 73,5
34 100
Feminino
5 13,9
31 86,1
36 100
Total
14
20
56
80
70 100

100
100
100
100
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Tabela 14 – Bens de consumo presentes na residência
Quantidade de aparelhos
Porcentagem (%)
Aparelhos que possui
na residência

1

2

3

≥4

0

1

Rádio
Aparelho de CD
Televisão
Vídeo DVD
Computador
Calculadora
Geladeira
Freezer
Microondas
Máquina de lavar roupa
Aspirador de pó
Automóvel
Enciclopédia
Atlas
Dicionário
Linha Telefônica
Celular
TV a cabo
Acesso à internet

27
27
12
33
28
28
47
21
44
43
17
18
6
10
27
22
6
22
24

15
13
16
11
7
10
1
3
1
4
1
5
3
7
7
4
7
8
6

3
2
18
1
1
3
2
1
0
0
0
1
2
1
3
2
10
1
2

1
2
3
1
0
2
0
0
0
0
0
0
3
2
4
0
26
2
1

4
6
1
4
14
7
0
25
5
3
32
26
36
30
9
22
1
17
17

54,0
54,0
24,0
66,0
56,0
56,0
94,0
42,0
88,0
86,0
34,0
36,0
12,0
20,0
54,0
44,0
12,0
44,0
48,0

2

3

≥4

0

30,0 6,0 2,0 8,0
26,0 4,0 4,0 12,0
32,0 36,0 6,0 2,0
22,0 2,0 2,0 8,0
14,0 2,0 0,0 28,0
20,0 6,0 4,0 14,0
2,0 4,0 0,0 0,0
6,0 2,0 0,0 50,0
2,0 0,0 0,0 10,0
8,0 0,0 0,0 6,0
2,0 0,0 0,0 64,0
10,0 2,0 0,0 52,0
6,0 4,0 6,0 72,0
14,0 2,0 4,0 60,0
14,0 6,0 8,0 18,0
8,0 4,0 0,0 44,0
14,0 20,0 52,0 2,0
16,0 2,0 4,0 34,0
12,0 4,0 2,0 34,0

Tabela 15 − Formas de acesso à internet
Total %
Discada (via linha telefônica)
5 10,0
Banda Larga
23 46,0
Não Responderam
22 44,0
Total
50 100,0
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Tabela 16 − Porque escolheu estudar na escola?
Total %
Proximidade
31 43,7
Não teve escolha, a mãe escolheu
22 31,0
Única que tinha vagas
15 21,1
Gosta da escola, professores, bom ensino
15 21,1
Por causa dos amigos
8 11,3
Sempre estudou nesta escola
7 9,9
Por conta do horário matutino
3 4,2
Outras escolas não aceitam alunos dessa escola
3 4,2
Indicação de vizinho
2 2,8
Quer aprender
2 2,8
Porque escolheu
2 2,8
Estava fora da escola
1 1,4

Tabela 17 − Possui computador?
Total
%
Sim
50 70,4
Não
21 29,6
Total
71 100

Tabela 17.1 − Quantos computadores
existem em casa?
Um
Dois
Três ou mais
Total

Total
30
13
7
50

%
60
26
14
100

Tabela 18 − Onde acessa a internet?
Em casa
Lan house
Casa de
amigos/parentes
Escola
Trabalho

Total
%
36 50,7
24 33,8
14 19,7
11 15,5
0 0,0
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Tabela 19 − Média de tempo de acesso
à internet por dia, em horas
Até 1
Entre 1 e 2
Entre 2 e 3
Mais de 3
Não respondeu
Total

Total
%
15 21,1
17 23,9
14 19,7
21 29,6
4
5,6
71 100,0

Tabela 20 − Quanto tempo deixa o
computador ligado por dia sem uso?
Até 1h
Entre 1h e 2h
Entre 2h e 3h
Mais de 3h
Não respondeu
Total

Total
%
23 32,4
6
8,5
6
8,5
23 32,4
13 18,3
71 100,0

Tabela 21 − O que faz na internet?
Atividades
Buscas
Ouvir/baixar músicas
Ler emails
Estudar/fazer tarefas escolares
Acessar sites de relacionamento
Conversar em chats
Messenger
Ler jornais e revistas eletrônicos
Paquerar
Outros
Tabela 22 − Gosta de utilizar a
internet?
Total
%
Sim
66 93,0
Não
2
2,8
Não respondeu
3
4,2

Sim
Total
16
54
25
23
54
10
28
4
14
15

%
22,5
76,1
35,2
32,4
76,1
14,1
39,4
5,6
19,7
21,1

Não
Total
54
16
45
47
16
60
42
66
56
55

%
76,1
22,5
63,4
66,2
22,5
84,5
59,2
93,0
78,9
77,5
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Total

71 100,0
Tabela 22.1 − Motivos que fazem gostar de utilizar a internet
Total

%

Diversão e passatempo (legal estar conectado)

35

53,0

Não responderam

10

15,2

Interação com pessoas/amigos

9

13,6

Forma de obter informação/conhecimento

8

12,1

Tem muitas utilidades, é possível se fazer várias coisas como jogar,
pesquisar, etc.

3

4,5

Porque facilita a vida, tudo se torna mais fácil

1

1,5

Total

66 100,0

Tabela 23 − Utiliza a internet no celular?
Sim
Não
Não respondeu
Total

Total
19
49
3
71

%
26,8
69,0
4,2
100,0

Tabela 23.1 − Quais usos fazem no celular?18
Total
Orkut
13
MSN, chats
11
Facebook
5
Fazer buscas, Google
4
Enviar mensagens, fotos, arquivos
1
Twitter
1
Ouvir músicas
1
Hotmail
1
Contatar amigos
1
18

%
33,3
28,2
12,8
10,3
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6

Nesta tabela os alunos poderiam indicar vários usos, então os resultados aqui expostos
indicam os vários usos feitos pelos 19 alunos que assinalaram esta questão.
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Assistir/baixar vídeos

1

Tabela 24 − Quais fontes utiliza para
fazer as tarefas escolares?
Internet
Livros
Jornais e revistas
Informações da TV
Não responderam

Total
53
27
8
5
2

%
74,6
38,0
11,3
7,0
2,8

Tabela 25 – Ferramentas de busca
utilizadas
Total
%
Google
39 54,9
Não responderam
21 29,6
Wikipédia
4
5,6
Jogos
2
2,8
Orkut
2
2,8
Youtube
2
2,8
Yahoo
1
1,4
Total
71 100,0

Tabela 26 − Quando está na internet
faz apenas uma tarefa?
Total
20
7
25

%
28,2
9,9
35,2

Sempre faz outra
atividade

17

23,9

Não responderam
Total

2
2,8
71 100,0

Sim
Não
Às vezes

Tabela 27 − Gosta de estudar?
Total %
Depende da matéria
39 54,9
Sim
21 29,6
Depende do professor
10 14,1
Não
8 11,3
Não responderam
3 4,2

2,6
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Tabela 28 − Três razões que o motivam ir à escola
Estudar, possibilidade de aprender coisas interessantes
Ter um futuro, ser alguém na vida, ter uma vida melhor,
ter um bom emprego, fazer faculdade
Amigos
Porque quer passar de ano, ter boas notas
Ajudar a família futuramente, especialmente a mãe
Obrigação
Gosta da escola
Por causa de algumas disciplinas19
Nada de bom pra fazer de manhã, não gostar de ficar em casa

Porque a mãe quer que termine os estudos
Bagunçar
Porque quer trabalhar logo
Comprar bens (como ter um imóvel)
Porque quer
Nada motiva à ir para a escola
Comer

Total
35

%
49,3

33

46,5

20
9
8
7
6
6
4
4
2
1
1
1
1
1

28,2
12,7
11,3
9,9
8,5
8,5
5,6
5,6
2,8
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

Tabela 29 − Gostar de uma determinada matéria influencia no empenho
na hora de fazer um trabalho
Sim
Às vezes
Não
Não responderam
Total

19.

Total
35
21
11
4
71

%
49,3
29,6
15,5
5,6
100,0

Foram mencionadas Sala de Leitura, Informática, Educação Física, Ciências.
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Tabela 30.1 − Preferências escolares − Português
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
27 38,0
32 45,1
Gosto por causa do professor
16 22,5
42 59,2
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
18 25,4
40 56,3
Não gosto por causa do professor
24 33,8
34 47,9
Assunto desafiante
19 26,8
39 54,9
As atividades são instigantes
20 28,2
38 53,5
Gosto porque acho útil
35 49,3
23 32,4
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
23 32,4
35 49,3
Atividades desinteressantes
13 18,3
45 63,4
Outros
18 25,4
40 56,3

Tabela 30.2 − Preferências escolares − Matemática
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
25 35,2
33 46,5
Gosto por causa do professor
11 15,5
47 66,2
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
10 14,1
48 67,6
Não gosto por causa do professor
23 32,4
35 49,3
Assunto desafiante
21 29,6
37 52,1
As atividades são instigantes
10 14,1
48 67,6
Gosto porque acho útil
25 35,2
33 46,5
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
16 22,5
42 59,2
Atividades desinteressantes
13 18,3
45 63,4
Outros
13 18,3
45 63,4

Tabela 30.3 − Preferências escolares – Geografia
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
17 23,9
41 57,7
Gosto por causa do professor
10 14,1
48 67,6
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
21 29,6
37 52,1
Não gosto por causa do professor
13 18,3
45 63,4
Assunto desafiante
11 15,5
46 64,8
As atividades são instigantes
14 19,7
44 62,0
Gosto porque acho útil
17 23,9
41 57,7
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
17 23,9
41 57,7
Atividades desinteressantes
18 25,4
40 56,3
Outros
10 14,1
48 67,6
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Tabela 30.4 − Preferências escolares – História
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
11 15,5
47 66,2
Gosto por causa do professor
7 9,9
51 71,8
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
20 28,2
38 53,5
Não gosto por causa do professor
14 19,7
44 62,0
Assunto desafiante
8 11,3
50 70,4
As atividades são instigantes
11 15,5
47 66,2
Gosto porque acho útil
13 18,3
45 63,4
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
12 16,9
46 64,8
Atividades desinteressantes
18 25,4
39 54,9
Outros
9 12,7
49 69,0

Tabela 30.5 − Preferências escolares – Ciências
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
27 38,0
31 43,7
Gosto por causa do professor
17 23,9
41 57,7
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
6 8,5
52 73,2
Não gosto por causa do professor
12 16,9
46 64,8
Assunto desafiante
12 16,9
46 64,8
As atividades são instigantes
18 25,4
40 56,3
Gosto porque acho útil
24 33,8
34 47,9
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
18 25,4
40 56,3
Atividades desinteressantes
7 9,9
51 71,8
Outros
10 14,1
48 67,6
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Tabela 30.6 − Preferências escolares − Sala de Leitura
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
28 39,4
30 42,3
Gosto por causa do professor
26 36,6
32 45,1
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
7 9,9
51 71,8
Não gosto por causa do professor
4 5,6
54 76,1
Assunto desafiante
6 8,5
52 73,2
As atividades são instigantes
15 21,1
43 60,6
Gosto porque acho útil
18 25,4
40 56,3
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
20 28,2
38 53,5
Atividades desinteressantes
9 12,7
49 69,0
Outros
8 11,3
50 70,4

Tabela 30.7 − Preferências escolares – Inglês
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
23 32,4
35 49,3
Gosto por causa do professor
7 9,9
51 71,8
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
12 16,9
46 64,8
Não gosto por causa do professor
17 23,9
41 57,7
Assunto desafiante
14 19,7
44 62,0
As atividades são instigantes
15 21,1
43 60,6
Gosto porque acho útil
23 32,4
35 49,3
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
19 26,8
39 54,9
Atividades desinteressantes
10 14,1
47 66,2
Outros
10 14,1
48 67,6

Tabela 30.8 − Preferências escolares – Artes
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
25 35,2
33 46,5
Gosto por causa do professor
43 60,6
15 21,1
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
12 16,9
46 64,8
Não gosto por causa do professor
9 12,7
49 69,0
Assunto desafiante
11 15,5
47 66,2
As atividades são instigantes
14 19,7
44 62,0
Gosto porque acho útil
19 26,8
39 54,9
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
18 25,4
40 56,3
Atividades desinteressantes
15 21,1
43 60,6
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Outros

12 16,9

46 64,8

Tabela 30.9 − Preferências escolares − Educação Física
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
33 46,5
25 35,2
Gosto por causa do professor
29 40,8
28 39,4
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
4 5,6
54 76,1
Não gosto por causa do professor
4 5,6
54 76,1
Assunto desafiante
9 12,7
49 69,0
As atividades são instigantes
40 56,3
18 25,4
Gosto porque acho útil
20 28,2
38 53,5
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
22 31,0
36 50,7
Atividades desinteressantes
50 70,4
8 11,3
Outros
11 15,5
47 66,2

Tabela 30.10 − Preferências escolares − Informática Educativa
Sim
Não
Tópicos
Total % Total %
Assunto discutido agrada/interessa
40 56,3
18 25,4
Gosto por causa do professor
23 32,4
34 47,9
Não gosto porque acho o assunto desinteressante
4 5,6
54 76,1
Não gosto por causa do professor
4 5,6
54 76,1
Assunto desafiante
13 18,3
45 63,4
As atividades são instigantes
19 26,8
39 54,9
Gosto porque acho útil
28 39,4
30 42,3
Atividades dadas são interessantes e motivadoras
26 36,6
32 45,1
Atividades desinteressantes
6 8,5
52 73,2
Outros
10 14,1
48 67,6

Tabela 31 − Sexo
Sexo
Total %
Masculino
34 47,9
Feminino
37 52,1
Total
71 100,0
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Tabela 32 − Qual a página inicial da
internet?
Google
Live
Orkut
Bing
Yahoo
MSN
Terra
Total

Total
%
36 50,7
21 29,6
6
8,5
2
2,8
1
1,4
4
5,6
1
1,4
71 100,0

Tabela 33 − Utiliza a internet para
fazer trabalhos escolares?
Sim
Não
Total

Total
%
62 87,3
9 12,7
71 100,0

Tabela 34 − Porque escolheu estudar na escola?
Proximidade
Não teve escolha, a mãe escolheu
Única que tinha vagas
Gosta da escola, professores, bom ensino
Por causa dos amigos
Sempre estudou nesta escola
Por conta do horário matutino
Outras escolas não aceitam alunos dessa escola
Indicação de vizinho
Quer aprender
Porque escolheu
Estava fora da escola

Total
%
31 43,7
22 31,0
15 21,1
15 21,1
8 11,3
7 9,9
3 4,2
3 4,2
2 2,8
2 2,8
2 2,8
1 1,4
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A PÊNDICE D – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS
Entrevista feita no dia 10/09/2011 na sala de leitura da escola onde os jovens participantes estudam.
Foram, neste primeiro momento, entrevistados sete jovens, seis moças e um rapaz. Além dos jovens, foi
convidada uma pesquisadora, Ana Claudia dos Santos para gerir o grupo, enquanto eu observava para
fazer apontamentos importantes. Essa foi uma primeira entrevista, cujo tema era conhecer os jovens para
o estabelecimento do grupo para aprofundamento posterior de outras questões. Seria o primeiro encontro
de três. Os alunos sentaram em roda, dos alunos que haviam sido convidados, apenas cinco vieram, duas
alunas acompanharam uma outra colega e foram convidadas a participar e toparam. Assim, o grupo
previsto era de 12 jovens, divididos em meninos e meninas igualmente, porém, com as ausências, formouse um grupo de sete jovens, seis meninas e um rapaz.
ENTREVISTADORA: Eu também sou professora só que eu dou aula em outro lugar e... Eu vim aqui, na
verdade, dar uma força pra ela, né... Ela tá fazendo uma pesquisa lá na universidade onde ela estuda
ainda, e ela quer saber algumas coisas sobre os jovens... A relação entre os jovens e a internet, a mídia, de
uma maneira geral. Então ela fez um questionário, já passou pra alguns jovens, não sei se vocês
participaram, responderam e tal, então isso é importante pra pesquisa dela. Uma outra parte dessa
pesquisa é esse grupo aqui, focal, que a gente chama, que é um grupo que a gente vai procurar saber... É...
Como é que vocês usam a internet, por que vocês usam... É... E o que eu isso tem a ver com a escola... Se
ajuda na escola, se não ajuda... Né... O que ajuda na escola... Em que lugares você entra na internet e se
ajuda ou não. Tudo isso vai ser importante porque depois isso ela vai escrever como se fosse um livro e
isso ela vai divulgar pras pessoas, pra tudo mundo...
JULIANA: Depois eu mando pra vocês...
ENTREVISTADORA: Isso... Passa também pelas informações que vocês trouxerem aqui pra ajudar a
melhorar o ensino, pra usar melhora a internet, ou não usar né... Depende muito da pesquisa dela, de
outras pesquisas que estão surgindo. Tudo bem? Queria saber se vocês topam vir aqui? Hoje seria o nosso
primeiro encontro, a gente ainda vai ter mais dois encontros, no mesmo horário, aí eu vou estar ajudando
ela coordenando, ela não vai fazer nada dessa vez, ela só vai ficar observando, algumas vezes ela vai
anotar. Ela não vai anotar coisas que possam denegrir vocês, ela tá anotando aspectos do grupo, a minha
fala, algumas observações em relação ao que vocês falaram, que é importante pra pesquisa, nada a ver
com vocês. E tudo o que a gente discutir aqui vai sair na pesquisa dela, e antes de sair na pesquisa ela vai
mostrar pra vocês... Tá certo? Pra que se vocês não concordarem se ela pode divulgar... Se vocês não
concordarem que divulgue ela tira essas partes... Tudo vai ser com o consenso de vocês... Tudo bem?
Vocês topam? Esses três encontros, fazer pesquisa, falar discutir, pensar?
[os alunos concordaram menos a Karina]
KARINA: Não
ENTREVISTADORA: Não?
KARINA: Não porque eu sou gaga.
[risos do grupo]
ENTREVISTADORA: E o que tem ser gaga? Hein? Mas você pode falar do seu jeito ué...
KARINA: é tá bom.
ENTREVISTADORA: A gente tem uma duração de mais ou menos em torno de uma hora esse nosso
encontro. A gente tá começando agora 12h20min até a 13h20min ou menos até. Tá bom? Tudo bem?
Topa então? [todos os alunos concordaram com a cabeça] Legal. Pra gente se conhecer melhor né. Até
pra gente... Vocês já se conhecem... já tão junto aí oh... Nem sei há quanto tempo... Mas eu to chegando
agora, não conheço vocês, então seria legal até a gente formar um grupo, a gente tá formando um grupo
de trabalho. Vocês têm aula na mesma classe?
[várias vozes respondendo que não]
ENTREVISTADORA: Só vocês, então agora aqui a gente vai se encontrar e aqui a gente vai formar um
grupo, independente da aula vai formar um grupo. Aí eu vou pedir pra vocês, pra gente formar um grupo,
se conhecer melhor, apesar de que vocês se conhecem aí fora, no intervalo, saem juntos, tal... Que a gente
fizesse um crachá, pra gente se conhecer melhor, saber o nome de vocês... Então eu vou pedir pra vocês
fazerem um crachá com o nome de vocês, ou apelido, do jeito que vocês gostariam de ser chamados, ou
que o pessoal chama vocês, com o nome ou apelido de vocês, e vocês... Aí eu trouxe aqui, que a
professora trouxe... Papel sulfite, canetinha, lápis de cor, pra vocês fazerem esse crachá do jeito que vocês
quiserem. Então, colocar inclusive um símbolo, um desenho, que melhor represente vocês, uma forma de
apresentação de vocês. Por exemplo, meu nome é Ana Claudia, então eu vou escrever no meu crachá o
meu nome e mais algum outro desenho... Que tenha a ver comigo, que mais me represente que mais diga
quem eu sou. Tá certo? Utilizar um desenho pra isso. Tudo bem? Vamos fazer isso?
[alunos respondem com sinais de cabeça e assentimento]
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ENTREVISTADORA: Ali oh, vocês podem usar as carteiras, virar as cadeiras, as mesas aqui tá, em volta
e também o espaço que vocês quiserem. Acho que uns dez minutos dá pra gente fazer isso. Pode ser?
Então vamos lá. Eu também vou fazer. A Juliana que não vai fazer porque ela só está anotando.
[tinha uma aluna que não sabia se iria fazer, Fiama, uma outra aluna começou a conversar com ela e,
diante da insistência de todos resolveu participar]
JULIANA: E você Fernanda?
FERNANDA: Eu não vou fazer não professora.
JULIANA: Faz sim Fernanda!
FERNANDA: Eu não sei muito sobre internet.
JULIANA: Não tem importância Fernanda, faz...
CLARA: Eu vou tentar convencer ela aqui [cochicha coisas no ouvido da Fernanda].
ENTREVISTADORA: Vamos lá? [se dirigindo para Fernanda e Clara]
JULIANA: Elas vão já.
[começam a confecção dos crachás. Dura pouco mais de dez minutos. Os alunos se envolvem com a
tarefa, fazendo os desenhos e decorando e elaborando seus crachás]
ENTREVISTADORA: então, todo mundo fez o crachá... Eu fiz o meu crachá, a Juliana vai me ajudar a
colocar, vai me dar um pedaço aqui [de durex]... Eu queria que vocês falassem... Se apresentassem né...
Se apresentassem para o grupo... Falassem sobre... Seu nome, quantos alunos você tem... Porque você fez
esse desenho...
KARINA: Eu nem terminei o meu...
ENTREVISTADORA: Não precisa ser numa ordem assim ta ta ta ta. Vocês é que determinam a ordem...
ENTREVISTAS: Vai George você começa... Você é apresentador [risos, este aluno faz parte do
EDUCOM]
ENTREVISTADORA: Pode ser na ordem que vocês quiserem
GEORGE: Eu também tenho vergonha tá gente
DALVA: É... eu vou começar...
ENTREVISTADORA: Dalva né...
DALVA: É...
ENTREVISTADORA: Ou Dani?
DALVA: É. Tanto faz me chamar de Dalva ou Dani. Eu tenho 13 anos... Não 14... [alguns alunos riram
quando ela se enganou]
FERNANDA: É pra falar a idade?
ENTREVISTADORA: Se é pra falar a verdade?
FERNANDA: Se é pra falar a idade tudo assim?
ENTREVISTADORA: Queria que vocês falassem a idade pra gente se conhecer melhor. Eu também vou
falar a minha.
[risos]
GEORGE: Então tá se ela vai falar a dela... [risos]
DALVA: É, eu desenhei esse desenho porque eu sou feliz, mas nem tan... Nem todos os dias eu sou
feliz... Tem aqueles momentos de tristeza. E eu gosto de coisa muito colorida... Eu gosto de caprichar
ENTREVISTADORA: E aí é por isso que você desenhou uma menina de braços abertos... Vocês tão
vendo? Rindo né? Que representa a felicidade.
DALVA: É...
ENTREVISTADORA: Legal Dalva. Você estuda aqui há quanto tempo?
DALVA: há um ano.
ENTREVISTADORA: Há um ano aqui na escola?
DALVA: É...
ENTREVISTADORA: Pode ser a Lili ou pode ser outra pessoa.
FERNANDA: Vai Lili...
Vai Lili [alguém falou, mas não consegui distinguir a voz]
[risos]
AMANDA: Meu nome é Amanda, mas todo mundo na minha rua... Todo mundo me chama de Lili...
ENTREVISTADORA: Seu nome é Amanda?
AMANDA: É...
ENTREVISTADORA: Nossa! Bonito nome Amanda...
AMANDA: Tenho 14 anos... Também né, gosto de ser feliz, mas não todo dia né... De vez em quando to
de mau humor né...
ENTREVISTADORA: E esses coraçõezinhos aí no seu crachá?
CLARA: Representa... O...
AMANDA: Cala boca oh!
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ENTREVISTADORA: Representa o...
FERNANDA: Espera chegar a sua vez Zé povinho!
AMANDA: Representa o amor.
ENTREVISTADORA: Tá apaixonada Lili? [risos de todos]
[várias vozes rindo, falando nomes, comentando...]
ENTREVISTADORA: É o Cleiton?
FERNANDA: Continuando...
AMANDA: É mentira!
ENTREVISTADORA: Você gosta de coração, é isso? [Amanda concorda com a cabeça], Ah é isso, então
tá bom... Tá... Você tem 14 anos Lili... Ta... Amanda, Lili, então tá bom.
KARINA: Pula pra ele.
ENTREVISTADORA: Pula pra ele então? É? Tá...
GEORGE: Meu nome é George, tenho 15 anos e eu desenhei esse símbolo que significa as relíquias da
morte que...
Como? [alguém perguntou]
ENTREVISTADORA: Relíquias da morte.
GEORGE: Isso é, mas eu não goste de morte [risos]... É porque o triângulo é um manto, que é uma capa
da invisibilidade, o círculo é uma pedra e a reta é uma espada. Eu fiz assim porque eu gosto de... O
manto... Porque eu gosto de proteger os meus amigos... Então eu acho que quando a gente tá com frio a
gente pega um manto e se protege do frio, eu... As pessoas que eu gosto eu goste de proteger e tudo mais.
A espada porque quando alguém mexe assim comigo... Não gosto... Meio arrogante... Já sou direto, então
é como se fosse uma espada. E a pedra porque...
RITA: gosta de tacar nos outros. [risos]
GEORGE: Também... Também, pra mim jogar nos outros [risos]
ENTREVISTADORA: O que você falou... Beca?
RITA: a pedra é de atacar nos outros, mas deixa pra lá... [risos]
ENTREVISTADORA: Ah entendi... E a pedra o que é?
GEORGE: A pedra é porque quando eu to me sentindo triste eu tenho que quebrar alguma coisa... Eu uso
e... Mas não pra jogar em alguém tá?! Pra quebrar alguma coisa.
ENTREVISTADORA: E resolve George?
GEORGE: Ah bastante... Não resolve tudo... Mas ajuda bastante.
ENTREVISTADORA: Entendi... Tá certo... Você tem quantos anos?
GEORGE: 15
ENTREVISTADORA: 15 anos né? mora aqui... Tá legal... Pula a Clara...
FERNANDA: Vai Clara os...
CLARA: Não eu to sem graça.
[risos]
ENTREVISTADORA: Quem que vai?
Você [todos falaram juntos]
ENTREVISTADORA: Então vamos lá Clara todos falaram...
CLARA: Ah vocês sabe que o meu nome é Clara...
ENTREVISTADORA: Clara Fernandes né... [porque estava escrito no crachá]
CLARA: Clara Fernandes da Silva Porangaba
[muitos risos]
ENTREVISTADORA: Clara... Fernandes... da Silva... Morangaba?
[mais risos]
ENTREVISTADORA: É verdade?
Porangaba [correção dos colegas]
ENTREVISTADORA: É? Que nome comprido né?
CLARA: ham ham...
AMANDA: que nome... [risos]
ENTREVISTADORA: É um nome forte né?
CLARA: É mó feio... [risos]
CLARA: Meu nome é Clara... Eu não sei o motivo porque Mila... Mas tudo bem... 15 anos... E é isso aí...
Não sei mais o que falar...
GEORGE: Por que você fez os coraçõezinhos?
ENTREVISTADORA: Isso, e os coraçõezinhos?
GEORGE: Desculpa aí...
ENTREVISTADORA: Não tem problema
[várias vozes falando algo que não é possível distinguir]
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ENTREVISTADORA: Tá apaixonada?
CLARA: To.
GEORGE: Tá.
ENTREVISTADORA: Ah... Legal...
GEORGE: Todo mundo já sabe tá!
CLARA: Cuida da sua vida!
GEORGE: Sabe quem é o Jordan?
ENTREVISTADORA: Agora é a Tita?
FERNANDA: Oi, sou eu.
[risos]
ENTREVISTADORA: E aí Tita... Disfarçando né? E a aí Tita... O seu nome qual...
FERNANDA: O meu nome é F-E-R-N-A-N-D-A.
ENTREVISTADORA: Fernanda... Tá...
FERNANDA: Diferente né?... Que todo mundo fala... Eh... E eu não fiz desenho porque eu não sou muito
chegada...
ENTREVISTADORA: Tudo bem...
FERNANDA: fiz cores...
ENTREVISTADORA: Quais são as cores?
FERNANDA: Vermelho, um verde e amarelo... Bege...
ENTREVISTADORA: Certo.
FERNANDA: Tenho 15 anos.
ENTREVISTADORA: Tita por que é? O seu apelido é Tita?
FERNANDA: Porque todo mundo me chama de Tita na escola em todo lugar...
ENTREVISTADORA: Tá...
KARINA: E de chupada...
FERNANDA: Karina também pelo amor de Deus né...
[muitos risos]
ENTREVISTADORA: Como é que é esse apelido aí?
KARINA: É de chupada.
FERNANDA: É mentira isso daí.
ENTREVISTADORA: Chupada?
KARINA: É porque de vez em quando ela vem pra ela, ela vem com um monte de chupada...
CLARA: Fica quieta Karina...
[muitos risos]
GEORGE: Karina vai chegar sua vez, não se esquece...
KARINA: Ah desculpa!
ENTREVISTADORA: Tá certo gente... E... Você tem quantos anos, você ia falar?
FERNANDA: 15 anos
ENTREVISTADORA: 15 anos... Legal...
FERNANDA: to aqui desde a primeira série e conheço, bem dizer assim, todo mundo dessa escola.
AMANDA: Também.
ENTREVISTADORA: Todo mundo... Você conhece também Lili? Legal... E a Beca?
RITA: Eu? O Ka vai lá...
[risos]
FERNANDA: É rock’and’roll!
[risos]
RITA: Eu? Assim... Você pode ir fazendo a pergunta e eu vou respondendo? É que eu não sei ir direto...
AMANDA: Por que você gosta de rock? [risos]
[risos]
GEORGE: Por que os desenhos?
FERNANDA: Fala sua idade.
RITA: Tá...
DALVA: Eu posso dar um palpite meio?
ENTREVISTADORA: Claro.
DALVA: Tipo ela gosta de um menino... Só que ela não corre atrás... Não é corre atrás...
FERNANDA: Nossa!!!
DALVA: Não é corre atrás... Ela vê que... Tipo... Que aquele menino gosta dela...
GEORGE: Ela não mostra...
AMANDA: Ela deixa passar... Ela fica lá no fundo...
GEORGE: Ela não se mostra que aquele menino

217
AMANDA: Aí ela tá chorando, aí a gente fala “porque você tá chorando?” aí ela não quer falar o porquê
pra nos pra gente ajudar ela.
RITA: Mas eu não tava chorando.
DALVA e AMANDA: Tava sim.
RITA: Não tava.
AMANDA: Tava sim, o seu olho tava todo cheio de lágrima...
FERNANDA: Tá bom, então fala a sua idade vai.
RITA: Eu... O meu é... Eu goste que me chame de... Pode me chamar qualquer de tipo Beca, Beck...
Porque eu já tive vários apelidos... Mas o que ficou foi o final foi Gloom, que é o sobrenome...
FERNANDA: Glu?
RITA: Gloom.
GEORGE e FERNANDA: Seu sobrenome é Gloom?
RITA: mas meu nome mesmo é Rita...
FERNANDA: seu nome é Glu?
ENTREVISTADORA: Rita.
GEORGE: Deixa ela falar.
RITA: meu nome é Rita Nieves Inhostroza Carreño.
GEORGE e FERNANDA: Nossa senhora!!!
[risos]
AMANDA, DALVA e CLARA: Entendi tudo!
ENTREVISTADORA: É... Entendi tudo! É Rita...
RITA: Nieves Inhostroza Carreño [pausadamente]
ENTREVISTADORA: Você é descendente do quê?
RITA: Chileno...
ENTREVISTADORA: Chileno... Ah... E esses símbolos do... Não do Skank né?
RITA: não do Ska. Tipo, a caveira é porque eu adoro caveira tipo tudo. Fantasmas é porque... Tipo
assim... Eu adoro... Eu gosto mesmo de ver filme de terror sabe... E o símbolo do anti-nazismo é porque é
pelo que a gente tá aprendendo agora sobre, e por que também é... É o símbolo da... De uma das minhas
bandas favoritas.
ENTREVISTADORA: Que é?
RITA: que é Ska.
ENTREVISTADORA: Ah o Ska... É eu ouvi vocês falarem...
DALVA: Ela é boa desenhista.
ENTREVISTADORA: Ela é boa desenhista? Você desenha bem a Beca? Ah legal... E gosta de rock né?
FERNANDA: ROCK’N´ROLL [imita uma voz rouca como se estivesse gritando]
ENTREVISTADORA: E tá apaixonada?
RITA: Ah... Não to apaixonada.
AMANDA: Ah tá sim! [todos falam ao mesmo tempo]
RITA: Ah não to apaixonada.
ENTREVISTADORA: Ah... Quer dizer que o amor nesse grupo aqui é uma coisa forte né?
FERNANDA: Eu não to apaixonada por ninguém, então...
AHHHHHH [todos se manifestam rindo]
GEORGE: Tem suas exceções né...
ENTREVISTADORA: Mas... Falta uma...
AMANDA: Vai Karina fala...
ENTREVISTADORA: Faltam duas né... Vai Karina... Karina seu apelido é XAAAA?
[Karina suspira]
KAAAA [os alunos corrigem a entrevistadora]... Mas parece Xaaa né
KARINA: Meu nome é Karina, tenho 15 anos, eu to aqui já faz oito anos...
ENTREVISTADORA: Mas você tá em que série?
AMANDA: Ela ta aqui desde a primeira.
KARINA: eu to na 8ª... Desde a primeira série...
FERNANDA: então fala “eu to aqui desde a primeira série” né... Continua...
[risos]
KARINA: Esse coração eu desenhei porque eu sou alegre né... [risos] pra dizer assim: alegre, amor, todas
essas coisas assim né...
ENTREVISTADORA: Certo, entendi.
GEORGE: É Jabulani seu apelido né?
ENTREVISTADORA: Ka, o pessoal te chama de Ka?
KARINA: Mas o pessoal também me chama de Jabulani...
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AMANDA: [risos] Ai Jabulani...
[Risos gerais]
ENTREVISTADORA: O que?
Jabulani [todos respondem]
ENTREVISTADORA: o que é Jabulani?
KARINA: é a bola da copa.
GEORGE: é a bola da copa
ENTREVISTADORA: Ahhh [entendimento]... Entendi, entendi...
KARINA: então é os dois né: Ka e Jabulani.
ENTREVISTADORA: Mas por que o apelido dela é Jabulani?
AMANDA: É porque ela é redondinha.
KARINA: é porque eu sou gorda.
[muitos risos]
FERNANDA: É porque ela [assobia, fazendo um gesto com as mãos demonstrando/delineando uma
forma arredondada]
KARINA: Gorda, baixa...
ENTREVISTADORA: Entendi... Entendi... Entendi...
FERNANDA: Falta você...
ENTREVISTADORA: Bom... É... Meu nome é Ana Claudia, eu tenho 48 anos...
CLARA: O que?
FERNANDA: Nossa!
AMANDA e KARINA: nem parece!
FERNANDA: Deixa ela continuar...
RITA: Minha mãe tem 55, mas deixa quieto...
ENTREVISTADORA: Então... É porque vocês acham que quando tem 40 tá velho não é isso?
GEORGE: Minha mãe é mais velha e não parece.
KARINA e AMANDA: Eu dou 28 pra você.
ENTREVISTADORA: Isso, muito obrigado gente. Mas eu tenho 48 anos né... Eu desenhei... Meu nome é
Ana Claudia dos Santos... Ta? Então o pessoal me chama muito mais de Ana Claudia... Né... Os dois
nomes junto... Eu colo... Eu desenhei aqui um sol, porque eu acho... gosto muito da cor amarela né... Vem
até de roupa amarela hoje né... Então, porque o sol simboliza luz, vida, gosto muito disso né da luz, do
sol, da cor amarela. E desenhei aqui uma casinha, eu gosto muito da casa, do sossego, da tranquilidade,
sou uma pessoa calma, tranquila...
[risos. Quando a entrevistadora disse que era tranquila, eu, Juliana, fiz uma expressão facial de dúvida.
Alguns alunos perceberam e riram]
AMANDA: Eu percebi que você é muito calma.
ENTREVISTADORA: Você percebeu?
FERNANDA: Pela voz. Você é bem...
GEORGE: Há controvérsias né Juliana? [risos]
[várias falas juntas, que não dá pra compreender, pois estão misturadas com risos]
ENTREVISTADORA: A Juliana falou mal de mim é isso?
JULIANA: Não to falando nada, to quietinha aqui.
[risos]
ENTREVISTADORA: É... Todo mundo falou...
Falta a professora... [alguém falou, mas não dá pra distinguir quem seja]
ENTREVISTADORA: Ela não vai... É...
KARINA: Ah que pena...
ENTREVISTADORA: Ela tá hoje aqui numa outra posição tá? Ela tá aqui só pra observar, só pra
registrar né... Então ela nem... É como se ela nem tivesse participando do grupo...
JULIANA: Eu sou um fantasma...
Nossa!!! [risos e comentários]
ENTREVISTADORA: Sabe um fantasma? Ela ta aqui ocupando um lugar na verdade, uma cadeira... Faz
de conta que ela nem ta aqui. Agora, vocês tavam se apresentando... Eu fiquei curiosa de algumas coisas
que vocês falaram né. E como hoje é pra gente se conhecer bem... Também se vocês quiserem saber
coisas de mim pode perguntar né... Mas eu queria saber também vocês tão aqui há quanto tempo aqui
nesta escola...
AMANDA: Ah eu to aqui desde a primeira.
ENTREVISTADORA: Clara também...
KARINA: [corrigindo, porque a roda estava na seguinte ordem, da direita para a esquerda da
entrevistadora: Dalva, Amanda, Karina, George, Clara, Fernanda, Rita, Juliana] Karina...
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KARINA: Karina também...
ENTREVISTADORA: O George?
GEORGE: Eu... Fiz duas vezes a primeira série... [um pouco de vergonha] [algumas falas que não são
possíveis compreender]
ENTREVISTADORA: Mas você entrou aqui no primeiro ano?
KARINA: Você não repetiu né?
GEORGE: Não repeti. Eu fiz a primeira série, metade da primeira aqui, aí eu fui pra Bahia, aí eu terminei
a outra metade, voltei pra cá pra fazer a segunda de novo.
ENTREVISTADORA: Ok. Ah... tá legal. E a Clara? Também, desde o primeiro ano?
CLARA: Não...
FERNANDA: Ela acabou de chegar.
CLARA: É eu cheguei...
ENTREVISTADORA: Chegou há pouco tempo?
GEORGE: chegou esse ano.
ENTREVISTADORA: E a Dalva?
DALVA: Eu é... Um ano. Metade do ano passado.
ENTREVISTADORA: Faz um ano que você ta aqui. E a Tita?
FERNANDA: Desde a primeira.
ENTREVISTADORA: Desde a primeira né? Você falou... E a Beca?
RITA: eu vim da segunda até a sexta e, na sétima série eu fui pra uma outra cidade, e voltei agora.
ENTREVISTADORA: Parece assim que não são todas as pessoas que estão aqui desde o início né... É...
Vocês moram por aqui? Onde vocês moram?
FERNANDA: Ixi eu mora aqui nessa rua.
KARINA: eu moro no Sapé.
ENTREVISTADORA: Você mora no Sapé. [se dirigindo à Karina]
GEORGE: Eu moro no final da rua também
AMANDA: Eu moro quase perto da Rio Pequeno.
Todo mundo aqui pertinho, aqui no bairro [todos respondem isso]
ENTREVISTADORA: E vocês nasceram aqui em São Paulo ou nasceram em outro lugar?
DALVA e AMANDA: Eu nasci.
GEORGE: eu nasci na Bahia.
FERNANDA: Em nasci aqui em São Paulo.
KARINA: Eu nasci no Butantã.
FERNANDA: É São Paulo né Karina!
[risos]
ENTREVISTADORA: É né... No bairro do Butantã...
[passando de um por um]
DALVA: SP.
AMANDA: SP.
KARINA: SP.
GEORGE. Bahia.
CLARA: Suzano.
ENTREVISTADORA: Você é do interior de SP... É isso? E a Tita?
FERNANDA: Graças a Deus SP.
[risos]
FERNANDA: Ser baiana esses negócios...
ENTREVISTADORA: e a Beca?
RITA: Carapicuíba.
ENTREVISTADORA: O que? [porque todos estavam rindo do que a Fernanda havia falado]
Carapicuíba? Mas também é aqui pertinho né, no estado de SP né? Legal. E vocês moram com quem
gente?
AMANDA: Eu moro... Ó: de vez em quando eu moro com a minha mãe e do mesmo jeito com a minha
tia...
KARINA: Amanda calma aí... Vai assim ó... [indicando para seguir a ordem da roda para todos falarem]
ENTREVISTADORA: Mora com a sua mãe e com a sua tia. E por que tem isso, às vezes com a sua mãe,
às vezes com a sua tia?
AMANDA: Porque com a minha mãe tem hora que eu fico lá... Mas eu moro mesmo com a minha tia.
ENTREVISTADORA: A sua tia mora aqui no bairro, você frequenta aqui. A sua mãe mora em que outro
bairro?
AMANDA: A minha mãe se mudou ontem.
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ENTREVISTADORA: Ah tá... e agora você tá pensando se você...
AMANDA: Vou morar com a minha tia... Porque minha tia mora perto da escola, e a minha mãe foi
morar longe.
ENTREVISTADORA: Mas você tem certeza se você vai ficar aqui até o final do ano? E depois?
AMANDA: Infelizmente. [risos]
[risos]
GEORGE: Nossa!
FERNANDA: Tratando a nossa escola desse jeito!
ENTREVISTADORA: E a Dalva mora?
DALVA: Eu moro...
ENTREVISTADORA: Com seus pais?
DALVA: Não, só com a minha mãe.
ENTREVISTADORA: Só com a sua mãe?
DALVA: Meu pai largou a minha mãe quando a minha irmã tinha seis anos...
ENTREVISTADORA: Seis anos?
DALVA: É... Minha mãe é um pai pra mim né, uma mãe e um pai. Ela é muito batalhadora...
ENTREVISTADORA: Pra você e sua irmã?
DALVA: Quatro.
ENTREVISTADORA: Tem quatro irmãos?
DALVA: Tem mais dois, dois irmãos e uma irmã.
ENTREVISTADORA: E você mora com a sua mãe, aqui na comu... aqui perto?
DALVA: É.
ENTREVISTADORA: Na comunidade que eu digo é aqui no bairro.
DALVA: É.
ENTREVISTADORA: Legal. E a Karina?
KARINA: é... Eu moro com a minha mãe, com meus três irmãos, somo em quatro, duas meninas e dois
homens. Meu pai me abandonou quando eu tinha seis anos. E eu vivo com a minha mãe.
ENTREVISTADORA: Mora com a sua mãe então? Legal... E o George?
GEORGE: Eu também moro só com a minha mãe, tenho dois irmãos, um menino e uma menina, eu sou o
mais novo né...
ENTREVISTADORA: Mais velho?
GEORGE e KARINA: O mais novo.
ENTREVISTADORA: Então, mas tem mais velho que você?
GEORGE: Isso. Minha irmã tem 25 e meu irmão tem 17.
ENTREVISTADORA: E a sua mãe mora aqui com vocês... Com vocês três?
GEORGE: Isso.
ENTREVISTADORA: E a Clara?
CLARA: Moro com minha tia e com meu tio. Porque... Assim... Eu morava com minha avó e com meu
pai, mas antes de tudo eu morava com minha mãe... Só pra vocês entenderem...
ENTREVISTADORA: To entendendo.
CLARA: Morava com a minha mãe só que ela arrumou um rapaz pra morar com ela...
ENTREVISTADORA: Um companheiro.
CLARA: E ele fazia umas coisas erradas. E o que aconteceu? Vim morar com a minha vó. Aí eu morava
com a minha avó, minha tia e com meu pai. Aí eu sofri um acidente de moro e vim morar aqui com a
minha tia agora.
ENTREVISTADORA: sofreu um acidente... Se machucou Clara?
CLARA: Quebrei a perna e o dente...
ENTREVISTADORA: Ah esse dentinho aqui... [fazendo um gesto indicando o dente da frente] Pensei
que fosse charme...
[risos gerais]
ENTREVISTADORA: Você caiu de boca no chão?
CLARA: Não... Bati no guidão da moto.
GEORGE: Ela tava na calçada né? [se dirigindo para a Clara]
ENTREVISTADORA: Na calçada andando... É? Na calçada?
CLARA: Sim...
JULIANA: Então você foi atropelada?
CLARA: fui.
ENTREVISTADORA: E a Tita?
FERNANDA: Eu moro com a minha mãe, mas moro com a minha madrinha também...
ENTREVISTADORA: Sua mãe, sua madrinha e você?
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FERNANDA: Moro nas duas casas.
ENTREVISTADORA: Então são duas casas diferentes.
FERNANDA: Eu me divido porque minhas roupas é a maioria lá e outra cá...
ENTREVISTADORA: Mas sua madrinha mora aqui no bairro também?
FERNANDA: Não, ela é de Itaquera.
ENTREVISTADORA: Ah às vezes você vai pra Itaquera?
FERNANDA: Amanhã mesmo eu vou pra Itaquera.
ENTREVISTADORA: Longe né Tita?
FERNANDA: É... Que a minha madrinha também é minha segunda mãe.
ENTREVISTADORA: Ah entendi, gosta muito dela?
FERNANDA: É... Eu moro com a minha mãe aqui... Agora ta morando a família toda né... A família se
reuniu de novo, quem separou reuniu de novo... Quatro irmãos, dois casais... Minha mãe só, eu não moro
com o meu pai... Meu pai faleceu quando eu era pequena...
[risos]
ENTREVISTADORA: O que você falou?
GEORGE: Não é que ela falou assim: “meu pai faleceu pra mim quando eu era pequena”...
ENTREVISTADORA: Faleceu pra? Ah tá...
FERNANDA: É...
CLARA: Por que pra você?
FERNANDA: Deixa eu continuar depois as perguntas...
GEORGE: Porque pra ela o pai dela não existe...
FERNANDA: É. E com a minha madrinha porque eu já sou muito apegada com ela, gosto dela, e quando
sai as férias eu vo pra lá. E quando eu me aborreço com a minha mãe eu vo pra lá.
ENTREVISTADORA: Entendi. É irmã da sua mãe?
FERNANDA: Não.
ENTREVISTADORA: É uma pessoa conhecida?
FERNANDA: É uma pessoa conhecida. Que me criou também né...
ENTREVISTADORA: Legal... E a Beca, mora por aqui também?
RITA: Moro no Jaqueline...
ENTREVISTADORA: Jaqueline...
RITA: Meus pais...
KARINA: Milagre!
RITA: São juntos...
GEORGE, KARINA, CLARA: Glória a Deus [risos]
ENTREVISTADORA: Por que “Glória a Deus” vocês falaram?
GEORGE: porque é a única que mora com os dois pais, com o pai e com a mãe.
ENTREVISTADORA: Ah...
[risos]
RITA: Aí eu tenho quatro irmãs, cinco comigo...
ENTREVISTADORA: São cinco mulheres?
RITA: É. Uma mais velha do que eu e três menores.
[pausa... silêncio]
ENTREVISTADORA: Cinco mulheres? Sua mãe deve estar feliz né?
RITA: Teve estar nada... Ela fala que tirando uma já ta bom. Ela quis tentar um menino, mas deixa quieto.
ENTREVISTADORA: Sua mãe o que?
RITA: Ela quis... Ela tava tentando um menino. Só que nasceu a Maria Eduarda e ela esqueceu.
[risos]
ENTREVISTADORA: Tá certo... Vocês têm bastante irmãos né gente?
KARINA: É...
ENTREVISTADORA: Quatro... Três... Dois... Né?
AMANDA: Você tem quanto Clara? [surpresa]
CLARA: Seis. [bem baixinho]
GEORGE: Uau!
ENTREVISTADORA: É só você?
CLARA: De menina, o resto é tudo menino.
ENTREVISTADORA: Tudo menino... Ao contrário da Beca...
KARINA: É mesmo! [risos]
ENTREVISTADORA: Né? Que ela tem mais irmãs e você tem mais irmãos [se dirigindo para a Clara].
DALVA: É bom que é tudo amiga né...
KARINA: A minha é dois casal.
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AMANDA: É bom porque tudo o que eu quero ela me dá. [comentado uma fala em voz baixa que fez
para Dalva de que ela também era a única menina no meio de irmãos homens]
ENTREVISTADORA: Ah, é mais mimada né? Mulher né? A Beca não né? É tudo igual?
RITA: É mo ruim, e nem posso ter mais nada em casa!
[risos]
ENTREVISTADORA: Tá... Me diz uma coisa, você é da Bahia, o George... Só o Ga... Tem Suzano...
Né... Todos aqui, na verdade vieram de outros estados, só o George. Legal... Então vocês têm bastante
tempo de escola também... Faz bastante tempo que vocês... A não ser o George... A Tita saiu e voltou não
é isso?
AMANDA: Não foi a Rita.
FERNANDA: Foi a Rita.
ENTREVISTADORA: Foi a Rita, a Clara... É vocês tão perto aqui [se dirigindo as meninas que se
sentavam um do lado da outra, Rita e Fernanda]. Mas me diz uma coisa, e quando vocês voltaram, e pra
quem nunca saiu, o que vocês acham da escola de vocês?
AMANDA: Ah para mim, no começo era legal...
KARINA: Legal.
ENTREVISTADORA: Era legal?
AMANDA: Era [enfático], agora ta muito chato. Porque é muita briga... Tinha muita é... Como que fala?
KARINA: confusão.
AMANDA: É, confusão, tinha muita coisa assim.
DALVA: Ano passado tinha bastante polícia aqui.
Rolava mesmo [não deu pra distinguir quem falou]
DALVA: Teve guerra aqui.
ENTREVISTADORA: Então, a escola pra vocês não tá sendo legal?
AMANDA: Um pouco chato.
ENTREVISTADORA: Tá tendo muita briga...
GEORGE: pra mim a escola é boa. É que eu participo de muita coisa aqui. Tem dia que eu fico na escola
das 7 da manhã até 8 da noite.
ENTREVISTADORA: Gosta daqui George?
GEORGE: Eu gosto.
ENTREVISTADORA: O que você fica fazendo tanto tempo?
GEORGE: É... Das sete até 12h10min eu fico em aula, aí da 12h15min até 13h30min eu fico na reunião
do EDUCOM, que é a rádio da escola. Aí da 13h30min até as seis eu fico na monitoria de informática, aí
das seis até as oito eu fico na outra reunião do EDUCOM.
ENTREVISTADORA: Ah... Então você ajuda aqui, ajuda os outros colegas... E o que você acha da
escola George?
GEORGE: Eu acho legal.
ENTREVISTADORA: E vocês três, o que acham da escola?
FERNANDA: Eu acho legal.
ENTREVISTADORA: Gostam da escola? Da escola...
FERNANDA: E... De tarde eu já não gostava, queria mudar de escola, mas de manhã é mais tranquilo
porque quem faz a escola ficar mais bagunçada é os alunos, e os pequenos... Aqui é diferente, não é os
maiores que bagunçam a escola, quem bagunça é os pequenos que...
ENTREVISTADORA: Bagunçam a escola.
FERNANDA: Faz a escola um terror. Mas eu gosto... Tranquilo. Conheço todo mundo...
ENTREVISTADORA: e a Clara?
CLARA: Eu não gosto dessa escola.
ENTREVISTADORA: Gosta?
CLARA: Não... Só vim pra cá porque foi a única que me aceitou.
[risos]
GEORGE: Era a única que tinha vaga né?
AMANDA: É mesmo né? Nessa escola tem muita vaga.
CLARA: A única coisa que agrada mesmo, que eu gosto é a sala de informática... Às vezes eu dou uma
passadinha aqui pra professora [na sala de leitura] ver agora o resto...
[Karina ri]
ENTREVISTADORA: E a Rebeca?
RITA: O que?
ENTREVISTADORA: O que você acha da escola Rebeca?
RITA: Eu acho que a escola deveria existir não.
O que? [risos e surpresa]
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RITA: Eu to falando sério é porque tipo... Você tá falando de estrutura da escola ou de dentro da escola?
ENTREVISTADORA: Da estrutura da escola... A escola em si... A escola... Pode ser a estrutura, a escola,
professores, alunos...
RITA: Ah... Então... Embora ela tenha se desenvolvido um pouco desde quando eu cheguei aqui, ela não
está totalmente perfeita como todos os alunos deveriam gostar. Certo? Por que...
ENTREVISTADORA: Quer dizer que ela não atende a todas as suas necessidades?
Não pode fazer nada [não sei quem falou]
AMANDA: Ir no banheiro piorou.
FERNANDA: Não vai na diretoria não quando você precisar de alguma coisa tá?
[risos]
RITA: É, basicamente. Porque... Ó... Ela pode até ter se desenvolvido um pouco, o parquinho deixou de
ser aquele monte de areia, alguns brinquedos quebrados até... Pararam de pichar aqui, ter umas limpadas,
as salas estão tudo arrumada, só que a diferença é que as pessoas não aprendem o que é conservar as
coisas, ou até mesmo não sabem o significado disso sabe? Porque tipo...
ENTREVISTADORA: Da escola?
RITA: É porque ó... A escola é legal, boa, por aí, só que... Tipo... Eles não... Tipo... É a mesma coisa que
os alunos estarem estudando aqui só que eles não vão servir pra nada depois, porque tem uns que nem
prestam atenção nas aulas, que enfrenta os professores, ou mesmo que os professores não podem dar aula
por causa da gritaria, briga, falação... É uma coisa meio chata de falar, mas é aqui tem que falar a verdade
também. Até os professores são legais sim, tem alguns que são meio chatos pra outros...
[risos] [em coro] Patrícia.
GEORGE: Nossa!
DALVA: Patrícia e Daiane [se referindo às professoras de Português e Ciências, respectivamente]
GEORGE: Adoro a aula dela!
AMANDA: Não, a Patrícia... A Daiane, a Patrícia e o Claudio.
KARINA: Ah não, Claudio não.
GEORGE: Eu gosto de todos.
AMANDA: A aula da Patrícia agora ta ficando legal.
ENTREVISTADORA: Então tem alguns professores que não são tão legais?
[falaram vários nomes de professores que são legais ou não, cada um com suas opiniões, e como falaram
ao mesmo tempo, não dá para compreender]
GEORGE: Eu não, eu considero um professor legal se eu aprender na aula dele. Pra mim ele é legal... Se
eu tiver aprendendo na aula dele...
AMANDA: A professora é legal [se dirigindo a mim]
GEORGE: Ele tá explicando ele é legal pra mim.
ENTREVISTADORA: Então... Então agora vocês vão me responder uma outra questão né... porque
vocês me falaram da escola, se vocês gostam da escola, dos seus colegas, as vezes os professores né...
Legal... E estudar? Vocês gostam de estudar? O que significa estudar? É assistir a aula? É ir pra casa,
fazer a lição de casa? Ler os livros que os professores orientam pra vocês lerem né? É aprender
Matemática, Português... Estudar... O que vocês acham de estudar? Independente da escola. Estudar, o
que vocês acham de estudar?
KARINA: Ah...
[Amanda ri]
DALVA: Ah eu acho uma coisa muito importante, porque sem estudo ninguém é nada hoje... Porque com
estudo já tá difícil, imagine sem...
ENTREVISTADORA: Então assim, o estudo tem a ver... Com... A vida, é isso?
DALVA: É.
ENTREVISTADORA: Ser alguém na vida?
DALVA: Nem todas as pessoas que tem estudo é...
ENTREVISTADORA: E você gosta de estudar? [a aluna sacudiu a cabeça negativamente] não gosta?
DALVA: Ah... Pra falar a verdade não. Ah... Acordar cedo...
KARINA: É mesmo.
DALVA: É chuva... É calor...
ENTREVISTADORA: Vem pra escola...
DALVA: Porque aqui tem aqueles professores chatos que falam mais que escreve...
ENTREVISTADORA: Tem professores chatos aqui. Tem aqueles que escrevem?
DALVA: Não... Tem uns que...
AMANDA: Fala mais do que passa lição.
KARINA: Igual o Claudio.
[risos]

224
FERNANDA: Aquele fala hein!
ENTREVISTADORAMANDA: Ah... O negócio é escrever na lousa?
DALVA: Tem dia que ele vem de mau humor e quer descontar a raiva...
AMANDA: Principalmente a Daiane... Quando tá de TPM, quer descontar em nós.
ENTREVISTADORA: Entendi. Mas eu queria ouvir todo mundo. E você Lili, gosta de estudar?
AMANDA: [risos] Eu não faço nem lição direito.
ENTREVISTADORA: Não faz lição, não gosta de estudar...
AMANDA: Não, eu faço lição né Dalva, mas não muito. Não porque, todo mundo faz bagunça e eu não
consigo entender, então eu vou lá na bagunça também. Eu não consigo fazer lição.
ENTREVISTADORA: Por que você não consegue fazer lição quando o pessoal faz bagunça?
AMANDA: É porque a Dalva quando vê alguma coisa ela fala “olha lá, olha lá” aí eu não consigo fazer
lição... Eu paro de fazer lição prá ficar olhando.
ENTREVISTADORA: Não se concentra?
DALVA: É porque tem vez que ela vai na onda... Ela prefere ficar lá na bagunça do que ficar...
ENTREVISTADORA: Estudando.
AMANDA: Mas tem hora que estudar... Eu gosto de ler... mas estudar não.
ENTREVISTADORA: O que você gosta de ler Lili?
AMANDA: Mais livros em quadrinhos.
ENTREVISTADORA: História em quadrinhos?
AMANDA: É.
ENTREVISTADORA: E você Rita? Gosta de estudar?
[gargalhadas]
AMANDA e DALVA: Essa daí é...
RITA: Não, eu gosto de...
ENTREVISTADORA: Estudar?
RITA: Não, eu gosto assim... Dependendo do que eu consigo aprender. Tipo, Ciências e Matemática são
o que eu mais gosto de...
ENTREVISTADORA: Ciências e Matemática? Você gosta? Você lê? Faz lição de casa?
RITA: É eu gosto.
ENTREVISTADORA: E a Tita?
FERNANDA: Opa!
[risos]
FERNANDA: Não sou muito chegada a estudar não, mas o que eu não gosto mesmo é lição de casa.
ENTREVISTADORA: Não gosta de fazer lição de casa?
FERNANDA: E a professora [eu] já tá passando né?!
[risos]
ENTREVISTADORA: Por que você não gosta de estudar Tita?
FERNANDA: Não... Na escola até que gosto, mas chega em casa, ter que pegar livro, já basta na escola,
chegando em casa tem que fazer outras coisas.
ENTREVISTADORA: Mas na escola, por exemplo, quando um professor explica uma lição você faz os
exercícios?
FERNANDA: Eu faço.
ENTREVISTADORA: É isso que é estudar? Você gosta disso, se interessa?
FERNANDA: Eu gosto. Mas não em casa.
ENTREVISTADORA: Mas em casa não quer saber?
FERNANDA: É, outras coisas. Vai que a pessoa tem outras coisas pra fazer. E os professores não vêem
isso. Os professores só vêem o lado deles.
KARINA: Verdade... Verdade.
FERNANDA: Vai que a pessoa tem algum problema em casa, com os pais, tá tem que ajudar. Não, aí nós
fala com os professores na conversa e eles fala “não, mas tem que fazer a lição”.
ENTREVISTADORA: E quais que são os problemas? A Lili e a Tita falaram dos problemas da lição de
casa... A Lili falou assim “ah chegando em casa ainda tem que arrumar a casa”.
FERNANDA: Que nem, antes eu trabalhava...
ENTREVISTADORA: Você trabalhava e estudava?
FERNANDA: É... Aí eu não tinha muito tempo, eu estudava a noite, pra acordar amanhã... O... Eu
trabalhava de manhã, estudava a tarde e à noite eu fazia a lição.
ENTREVISTADORA: Entendi.
FERNANDA: E não dava tempo.
ENTREVISTADORA: Não dava tempo pra fazer a lição?
FERNANDA: É.
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ENTREVISTADORA: Mas estudar na escola tudo bem?
FERNANDA: Tudo bem. Pra mim o que eu não gosto é lição de casa.
ENTREVISTADORA: E a Clara, o George, a Karina?
GEORGE: Ah eu gosto de estudar.
ENTREVISTADORA: gosta George? Gosta da aula? O professor tá falando...
GEORGE: Gosto da aula. Algumas vezes não né...
ENTREVISTADORA: Ler em casa?
GEORGE: Ler em casa eu leio bastante. Quando eu tenho um tempo eu leio. Eu leio mais no ônibus né.
ENTREVISTADORA: Entendi. Você falou “algumas vezes não”. Como assim algumas vezes não?
GEORGE: Não porque... Algumas vezes assim... Eu gosto de estudar, mas... Mesmo que a aula esteja
chata eu faço né... Mas eu não gosto. Quando a aula tá chata, eu faço por obrigação. Mas eu...
ENTREVISTADORA: O que é uma aula chata Gabriel?
GEORGE: Uma aula chata é um professor estar explicando uma matéria que você não tem prazer em
aprender. Você não...
ENTREVISTADORA: E que matéria a gente tem prazer em aprender? Que você fala “puta essa matéria é
legal, eu tenho prazer em aprender”?
GEORGE: Ah eu gosto de Matemática... De Português, Ciências...
ENTREVISTADORA: Tá certo. Entendi. O que vocês falaram aí? [algumas alunas estavam cochichando]
[risos]
FERNANDA: Vai... Vai falar aqui...
ENTREVISTADORA: E a Clara?
AMANDA: A Clara só fica quieta, não fala nada.
CLARA: Eu não gosto de estudar. Mas você tem que estudar pra ter um futuro bom lá na frente. Você
entendeu?
ENTREVISTADORA: Você acha que o estudo proporciona esse futuro bom? Então tem que is na escola,
ficar lá sentada na carteira?
CLARA: Não... Tem que prestar atenção na aula também.
ENTREVISTADORA: Prestar atenção. Fazer os exercícios também?
CLARA: Eu faço... Eu tinha dado uma relaxada, mas eu vi que não tava adiantando nada relaxar, porque
eu tava prestes a repetir. Então eu falei “não, vou fazer minha lição” né...
ENTREVISTADORA: Certo...
CLARA: Mas assim né... Eu sou bagunceira, sou... Mas eu faço a lição certinha... Entendeu?
[risos]
ENTREVISTADORA: O que é ser bagunceira Clara? Na sala de aula...
CLARA: Ah é falar demais... Vai muito pela onda do povo...
FERNANDA: Canta muito!
ENTREVISTADORA: Na sala de aula...
KARINA: Canta que é uma beleza...
GEORGE: Que dó de vocês!
AMANDA: É sair fora da sala... Eu falo a verdade, eu sempre saio quando o professor ta de costas, eu
saio escondido.
ENTREVISTADORA: mas por quê? Por que vocês saem? Por que canta?
AMANDA: Ah porque a aula tá chata.
ENTREVISTADORA: Mas por que... O que é uma aula chata que eu perguntei pro George?
AMANDA: Uma aula é assim... Quando o professor... A gente pede alguma coisa assim o professor ta
bravo aí fica querendo descontar, aí a aula fica mais chata ainda.
ENTREVISTADORA: Ah, então aula chata também é quando o professor não é legal? Não ta de bom
humor?
AMANDA: É. Aí vai descontar em nós.
ENTREVISTADORA: Aí vai descontar em vocês. Vocês sentem que os professores querem descontar
alguma coisa em vocês?
KARINA: Ah eu não.
FERNANDA: Quando ele vem descontar em mim eu já desconto em outra.
[risos]
FERNANDA: Não na agressão, calma. Falando assim, se me responde eu já respondo também.
ENTREVISTADORA: Se o professor for mal educado...
FERNANDA: Eu sou mal educada também. Igual... Se quer o meu respeito, tem que me respeitar
também. Eu acho assim.
KARINA: É igual a Patrícia...
ENTREVISTADORA: E você Karina?
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KARINA: Eu tava lá... Ela tava brigando comigo...
ENTREVISTADORA: Patrícia é a professora?
AMANDA: É.
KARINA: Ela, não sei, se tem algum problema em casa e vem descontar em mim. Eu sou obrigada a
ouvir dela. Ela veio gritar comigo... Ela gritou e eu respondi. Ela me levou na diretoria e eu pedi desculpa
pra ela e...
ENTREVISTADORA: Resolveu a situação.
KARINA: Mas uma coisa eu falo, se ela gritar eu não vou aceitar.
ENTREVISTADORA: Entendi. Se ela gritar com você, você não vai aceitar.
KARINA: Não vou!
ENTREVISTADORA: Mas Karina, me diz uma coisa, você gosta de estudar?
KARINA: Ah assim...
ENTREVISTADORA: Estudar, ir na aula? Prestar atenção?
KARINA: Assim é que a matéria, se eu tiver interessada... Assim... Eu faço tudo. Mas se eu não tiver, eu
não faço.
ENTREVISTADORA: O que te interessa nas matérias?
KARINA: Interessa? É a nota, pra poder passar de ano...
ENTREVISTADORA: Interessa é a nota?
KARINA: É.
[risos]
ENTREVISTADORA: É passar de ano. Entendi. O conteúdo, tanto faz?
KARINA: Não... Eu gosto é de pegar livros... Se fosse a minha opinião, eu pegaria todos os livros...
ENTREVISTADORA: Você gosta de ler?
KARINA: É... Mas a professora não deixa a gente pegar todos os livros.
ENTREVISTADORA: A professora da sala de leitura?
KARINA: É... Ela não deixa...
ENTREVISTADORA: Então você gosta de ler?
KARINA: É. Quando eu quero, quando eu não quero, não vem que não tem.
[risos]
ENTREVISTADORA: Agora... Vocês não falaram... A Beca falou a matéria que ela mais gosta. Ciências
e Matemática na?
RITA: Sim.
ENTREVISTADORA: Vocês têm alguma preferência por matéria?
GEORGE: Sim.
ENTREVISTADORA: Qual que é Dalva?
DALVA: É informática...
Ah lógico! [todos falam em coro]
DALVA: Leitura e Ciências.
ENTREVISTADORA: Informática, Leitura e Ciências. É por que ela tá aqui [se referindo à mim]?
DALVA: Não, é porque eu gosto mesmo.
ENTREVISTADORA: Gosta de ler?
FERNANDA: Eu não gosto não.
ENTREVISTADORA: Você não gosta Tita? Qual que é a matéria que você gosta?
FERNANDA: Que eu gosto? Educação física que ele deixa a vontade...
ENTREVISTADORA: Mas você faz ou você não faz nada?
FERNANDA: Não, ele não passa nada. Eu fico jogando bola.
ENTREVISTADORA: E se ele passasse?
FERNANDA: Eu fazia. Eu gosto de fazer exercício.
ENTREVISTADORA: Você gosta de Educação física? Tá... E fora educação física?
FERNANDA: Eu gosto assim... Deixa ver? Uma matéria da hora? Ah... Eu gosto... Sala de leitura não,
não gosto não... Geografia.
ENTREVISTADORA: Gosta de Geografia?
FERNANDA: É de Geografia.
ENTREVISTADORA: e a Clara, tem alguma matéria que você gosta? Quais as matérias que você gosta?
Matemática também é legal. [alguém falou, mas não dá pra distinguir quem foi]
CLARA: assim, eu gosto de Matemática...
ENTREVISTADORA: você gosta de Matemática?
FERNANDA: Matemática eu não gosto.
CLARA: Eu gosto da Sala de leitura, mas não por causa dos livros... Gosto das coisas que ela fala...
KARINA: Sobre o sexo...
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[risos]
GEORGE: Não é sobre sexo, é sexualidade. Diferente.
ENTREVISTADORA: Ah vocês tem aula de sexualidade?
Sim! [respondem em coro e empolgados]
ENTREVISTADORA: Vocês gostam? Quem que dá sexualidade?
AMANDA: Quem? [todos olham para mim, porque nas minhas aulas discuto o assunto com algumas
salas]
[Muitos risos porque todos olharam para mim ao mesmo tempo]
GEORGE e KARINA: Dá hora!
ENTREVISTADORA: Do conteúdo?
FERNANDA: É pra aprender mais...
DALVA: É porque ela explica bem explicado.
AMANDA: É... Tem professor que explica rápido... Ela não...
ENTREVISTADORA: Vocês falaram uma coisa importante... Como é que é? Quando a matéria é
explicada o que?
AMANDA: É que a matéria é bem explicada. Tem hora que os professores explicam muito rápido e aí
nós não entendemos nada e a gente pede pra eles falar de novo e eles não falam.
DALVA: Ela [eu] é a mais clama daqui.
KARINA: É mesmo.
AMANDA: E a Gabriela só [professora de Informática].
KARINA: É mesmo.
AMANDA: E o professor de Educação física.
ENTREVISTADORA: Então explicar bem é explicar com calma, devagar, tirar as dúvidas... É isso? Aí
vocês... É legal?
É [todos em coro]
GEORGE: Ah eu gosto de Matemática, Ciências, e Português.
ENTREVISTADORA: Matemática, Ciências e Português. E Informática não George? Você é monitor de
Informática...
GEORGE: ah eu gosto sim de informática. Mas eu gosto, assim, não como matéria de classe...
ENTREVISTADORA: Você gosta de informática do que?
GEORGE: Ah eu gosto de Informática assim...
FERNANDA: Mexer no Orkut, no MSN...
GEORGE: Não... eu gosto de ajudar as pessoas da informática...
ENTREVISTADORA: Entendi... entendi... o conteúdo de Ciências é legal...
GEORGE: Não porque o conteúdo que ela ta passando em informática é mais digitação, entendeu? Aí se
for pra digitar eu prefiro ficar escrevendo no meu caderno de Português...
ENTREVISTADORA: E a Karina... Qual é a matéria que gosta Karina?
KARINA: É... Eu gosto de Informática, Geografia, Sala de leitura e... Como que fala? Isso, Educação
física...
ENTREVISTADORA: E Educação física... Ah legal...
FERNANDA: São as melhores aulas...
[risos]
KARINA: Oi?
[risos]
KARINA: Não, é que eu sofri um acidente quando eu tinha dois anos e eu perdi a audição...
ENTREVISTADORA: Entendi... Então eu tenho que falar mais alto?
KARINA: É.
ENTREVISTADORA: Vou falar mais alto...
KARINA: Só de vez em quando. [risos]
ENTREVISTADORA: Então legal gente... Vocês falaram da escola, vocês se apresentaram, falaram há
quanto tempo estão aqui, o que vocês acham dessa escola, as dificuldades que vocês sentem nesta escola
né? Parece que a dificuldade também está relacionada aos colegas, à bagunça. A escola é legal, mas às
vezes é difícil de estudar por causa da bagunça, da organização né... E algumas pessoas gostam de estudar
e outras gostam mais e outras gostam menos de estudar. E gostar de estudar também tem a ver com a
maneira como se passa a aula, dá aula né, como é que o professor dá aula, a postura do professor em
relação à vocês, se ele respeita, se ele tem ou não. A gente pode falar essas coisas do que vocês falaram
né... Legal... Eu acho que é isso... [pausa] só uma última perguntinha: tudo isso a gente tá dentro de uma...
A gente vai ter mais um outro encontro né... Aí né... Nesse segundo encontro a gente vai perguntar mais a
respeito da relação de vocês com a informática, com o computador, com a pesquisa, utilização do
computador... Até porque já ta dando o horário da gente ir embora. Mas é... Se vocês tivessem que
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escolher uma coisa que vocês mais gostam na escola, uma coisa que vocês acham mais legal aqui na
escola né... O que vocês escolheriam?
KARINA: Sala de leitura.
ENTREVISTADORA: Pode ser uma matéria, pode ser um professor... Pode ser os colegas... Pode ser
uma coisa... Então, entendeu? Então o que você mais acha legal na escola é a sala de leitura.
KARINA: Mas é por causa dos livros e por causa do sexo.
[risos]
ENTREVISTADORA: Do sexo?
KARINA: É.
GEORGE: Da sexualidade... [corrigindo a Karina]
ENTREVISTADORA: Da aula de sexualidade que é dada aqui? Legal...
GEORGE: Sexo [risos] aí ela vai pensar outra coisa... Ela não sabe...
GEORGE: Então eu gosto mais do EDUCOM, que é a rádio da escola...
ENTREVISTADORA: EDUCOM?
GEORGE: É, a gente é a imprensa jovem e a gente sai pra fora pra cobrir os eventos, os passeios da
escola.
ENTREVISTADORA: Ah legal! Tem isso não sabia.
ENTREVISTADORA: E a Clara?
CLARA: Eu gosto de dois pode?
ENTREVISTADORA: Claro.
CLARA: Sala de informática porque eu sou monitora e aqui [Sala de leitura], por causa da professora que
ela é muito legal e as matérias que ela passa.
ENTREVISTADORA: Sexualidade... Todas as matérias que ela passa...
CLARA: Todas, todas, não é por causa de uma matéria que ela passa, todas.
ENTREVISTADORA: Todas. Por que você gosta dessas matérias Karina? Você falou de sexualidade...
Confundiram sexo...
DALVA: É porque tira as dúvidas.
ENTREVISTADORA: Tira as dúvidas que vocês têm aonde?
RITA: Na parte sexual.
ENTREVISTADORA: Na parte sexual?
[vários falam] É...
GEORGE: Nós adolescentes temos muitas dúvidas
ENTREVISTADORA: Na adolescência... Na vida de vocês é isso?
KARINA: É.
DALVA: Nós tem dúvida e às vezes tem vergonha de perguntar pra mãe, porque nem sempre nós temos a
oportunidade de perguntar sobre isso pra alguém
GEORGE: Ou em casa.
KARINA: Porque a amiga nós fala e ela pega e ri...
GEORGE: Ou então ela também não sabe.
FERNANDA: Por isso que sobre isso eu não falo com a minha mãe. Eu nunca falei com a minha mãe
sobre essas coisas.
GEORGE: E a gente também tem hora que...
FERNANDA: Eu nunca falei com a minha mãe sobre essas coisas. Quando eu fui mocinha, eu nunca
falei. A única pessoa que eu falo assim é com a minha madrinha. Por isso que eu tenho essa fixação nela,
porque eu tiro minhas dúvidas com ela e tal... Porque eu não me sentia muito a vontade com a minha mãe.
ENTREVISTADORA: Mas Tita, o que você acha mais legal aqui na escola? Uma aula? O que você...
FERNANDA: O dia que eu mais gosto dessa escola é na segunda-feira.
ENTREVISTADORA: Por quê?
FERNANDA: Porque tem as melhores aulas...
KARINA: É mesmo...
FERNANDA: De Informática, aqui [sala de leitura] que eu assisto filme e durmo...
[muitos risos]
GEORGE: Nossa!
ENTREVISTADORA: O que?
AMANDA: Assiste filme e dorme.
ENTREVISTADORA: Ah entendi...
FERNANDA: É que é mais tranquilo.
ENTREVISTADORA: É mais tranquilo na segunda-feira?
FERNANDA: É... Mais leve... Não são aquelas matérias pesadas...
ENTREVISTADORA: Que é Informática, Leitura...
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FERNANDA: O que eu mais gosto aqui é assistir... Filmes, e quando todo mundo se reúne pra conversar
assim... A professora [eu] passava sobre isso assim... Foi no começo do ano, agora ela relaxou um pouco
sobre isso [risos].
ENTREVISTADORA: E a Rita? O que você acha legal aqui na escola Rita? Uma coisa que te chama
atenção, que você quer vir? Quando você tem...
RITA: Eu sou apaixonada, apaixonada mesmo, por livro.
ENTREVISTADORA: Por livros? [alguns alunos riram, acho que por conta da maneira enfática com a
qual ela falou]
GEORGE: Por que vocês tão dando risada?
RITA: Não, sério... Eu sou louca por livros.
ENTREVISTADORA: Você lê?
RITA: É... Tipo, minha mãe faz ajudar em casa pra ela comprar os livros que eu quero... Aí tem livro
legal aqui aí eu pego.
ENTREVISTADORA: Então você acha que o mais legal da escola é o que? Os livros?
RITA: É.
ENTREVISTADORA: Essa sala, esse espaço que tem aqui? [ela confirma com a cabeça] Ah, legal.
Dalva já falou... A Lili não falou...
GEORGE: Ela tá até disfarçando...
ENTREVISTADORA: O que você acha mais legal aqui Lili?
AMANDA: Informática, sala de leitura, só.
ENTREVISTADORA: Entendi... Tá bom então gente. È isso, não quero segurar vocês. A gente começo
12h20min...
FERNANDA: Você é professora do que? Você dá aula em faculdade?
[agora os alunos perguntaram do que a entrevistadora dava aulas, onde, perguntaram se eu a tinha
convidado porque ela era psicóloga, ela explicou que não, que quem faria a análise era eu e marcamos a
outra entrevista para o dia 26/09, pois foi a única data que todos quiserem. Falaram que gostaram muito,
que nem perceberam o tempo passar e que queriam que a outra entrevista fosse marcada para logo, pois
haviam gostado da atividade]

230
A entrevista foi realizada no dia 08/11/2011, na escola onde os jovens estudam, numa sala de reunião dos
professores. Nesta entrevista eu cumpri o papel de entrevistadora e gestora do grupo, tratando de todos os
temas relativos à investigação. Nesta entrevista, entrei na sala de aula e convidei quatro alunos, dois
meninos e duas meninas para me concederem uma entrevista para minha pesquisa. Dos quatro alunos que
se dispuseram, duas meninas eu já havia convidado para a primeira entrevista. Os alunos participantes
foram o Cleber, Gustavo, Tamara e Cristina. Dirigimos-nos para uma sala de reuniões de professores que
não estava sendo usada no momento. Sentamos, expliquei melhor como seria a entrevista, mais ou menos
o tempo de duração e perguntei se poderia gravar as entrevistas. Os alunos assentiram, mesmo ficando
meio receosos com a gravação, pois ficaram com vergonha.
ENTREVISTADORA: Primeiro, eu queria conhecer vocês um pouco melhor. Eu queria que vocês se
apresentassem, falassem nome, idade, o que vocês gostam de fazer, o que vocês não gostam de fazer,
onde vocês nasceram...
[pausa, todos se olharam para ver quem começaria a falar, pois ficaram com vergonha]
CLEBER: Vai, começa aí...
TAMARA: Meu nome é Tamara, eu tenho 14 anos, eu gosto muito de mexer no computador, eu não
gosto muito de limpar a casa [risos de todos], e eu nasci em São Paulo... E é isso... [risos].
ENTREVISTADORA: Sempre morou aqui:
TAMARA: Sim...
ENTREVISTADORA: Você mora aqui? [fazendo gesto indicando as redondezas da escola] Aqui? Onde
você mora?
TAMARA: Na Mandioquinha.
ENTREVISTADORA: Na Mandioquinha.
[olhei ao redor]
CRISTINA: É... Deixa eu ver...
CLEBER: É deixa eu ver [risos]
CRISTINA: Meu nome é Cássia, tenho 14 anos, sempre morei aqui em São Paulo, amo mexer no
computador... Deixa eu ver... Ah arrumar a casa, gosto de arrumar... Eu odeio andar.
ENTREVISTADORA: Não gosta de andar?
CRISTINA: Nem um pouco.
ENTREVISTADORA: Por quê? Você não gosta de suar?
CRISTINA: Também, eu me canso rápido... [risos]
ENTREVISTADORA: Tá.
CLEBER: Vai Gustavo, pode ir.
GUSTAVO: Pode ir você...
CLEBER: Meu nome é Cleber, tenho 14 anos, gosto muito de jogar bola, nasci em São Paulo, e é isso.
ENTREVISTADORA: O que você gosta de fazer Cleber, jogar bola?
CLEBER: Jogar bola e escutar som.
ENTREVISTADORA: Soul?
GUSTAVO: Som.
CLEBER: Pancadão.
ENTREVISTADORA: Som... Que tipo de música você gosta?
CLEBER: Ah, Black, funk...
TAMARA: Reggeatom.
CLEBER: Reggeatom... e é isso.
GUSTAVO: Meu nome é Gustavo, tenho 15 anos, nasci em Mauá, moro aqui, não gosto de fazer nada...
Só.
ENTREVISTADORA: Só? Tá. Agora eu vou perguntar um pouquinho pra vocês da escola de vocês. Há
quanto tempo vocês estudam aqui no Pedro José?
TAMARA: Eu estudo desde a primeira série aqui.
ENTREVISTADORA: Desde a primeira série?
CRISTINA: Eu estudo há um ano aqui.
ENTREVISTADORA: De onde você veio?
CRISTINA: Do Ileuma.
ENTREVISTADORA: Por que você veio de lá pra cá?
CRISTINA: Porque eu vim morar pra cá.
ENTREVISTADORA: Ah você mudou de casa? [a aluna confirmou com a cabeça]
CLEBER: Desde a primeira série também.
GUSTAVO: Eu comecei esse ano.
ENTREVISTADORA: E onde você estudava antes?
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GUSTAVO: No Pacheco.
ENTREVISTADORA: E por que você veio de lá pra cá?
GUSTAVO: Porque é mais perto.
ENTREVISTADORA: Você mudou de casa também?
GUSTAVO: Mudei.
ENTREVISTADORA: Eh... Vocês gostam de estudar aqui?
TAMARA: Eu gosto, eu já me acostumei já.
CRISTINA: Eu gosto.
[as falas das alunas não demonstram muita empolgação ou alegria, então, o gostar parece ter mais a ver
com o fato de já terem se acostumado com o ambiente, e não que a escola seja um espaço prazeroso de
fato para elas]
ENTREVISTADORA: E você Cleber?
CLEBER: Eu gosto, já atentei muito também... [risos de todos]
ENTREVISTADORA: Como?
CLEBER: Bagunça né... Desde a primeira série aqui... É isso.
ENTREVISTADORA: E você? [me dirigindo para o Gustavo]
GUSTAVO: Da hora aqui, gostei.
ENTREVISTADORA: Gosta?
GUSTAVO: Sim.
ENTREVISTADORA: E como que era... Pra quem veio de outras escolas, qual a diferença da escola de
lá para escola aqui? Tem alguma diferença?
GUSTAVO: É que aqui o estudo é mais pesado.
ENTREVISTADORA: Aqui, o estudo é mais puxado?
GUSTAVO: É.
CRISTINA: Ah não, lá era muito mais puxado do que aqui, muito mais.
ENTREVISTADORA: Como assim “mais puxado”? O que era diferente?
CRISTINA: Ah, tipo, lá os professores faltavam menos e era muito mais lição, muito mais mesmo.
ENTREVISTADORA: Todo mundo gosta de estudar aqui?
Todos falaram, ao mesmo tempo, que sim.
TAMARA: Ah eu gosto.
CLEBER: Eu gosto.
GUSTAVO: Eu gosto.
CRISTINA: Eu gosto.
ENTREVISTADORA: Por que vocês gostam de estudar aqui?
GUSTAVO: Porque é perto de casa e é bom.
TAMARA: É, é perto, mas eu também gosto entre aspas, porque o ensino daqui não é tão bom assim.
ENTREVISTADORA: Você acha? Por que você acha?
TAMARA: Porque tem muitas escolas... Tem muitos alunos que estão na 8ª série assim que sabe muito
mais que a gente, os professores daqui faltam, os alunos daqui também não presta muita atenção.
[pausa, para esperar a aluna se ela não havia mais nada a acrescentar]
ENTREVISTADORA: E você flor?
CRISTINA: Eu também, a mesma coisa.
GUSTAVO: Essas professoras só gritam.
CLEBER: E elas faltam muito também [só que ele falou muito rápido que não foi possível compreender].
ENTREVISTADORA: Hã?
CLEBER: E elas faltam muito também.
ENTREVISTADORA: Os professores faltam muito?
GUSTAVO: Não todos.
CLEBER: A maioria.
ENTREVISTADORA: E por que faltar muito atrapalha vocês?
CLEBER: Porque ó, que nem a de inglês, a gente tem só duas aulas durante a semana, ela falta e nóis fica
sem aula.
TAMARA: A gente nunca teve aula de inglês.
CLEBER: Se nós tivemos duas aulas foi muito.
ENTREVISTADORA: Quem que dá aula de inglês pra vocês?
CLEBER: Uma professora nova...
GUSTAVO: Nilzete.
ENTREVISTADORA: Nilzete... E o que... Tem alguma coisa que vocês gostem na escola, tipo... Alguma
matéria...
Todos falaram, ao mesmo tempo, que gostavam de Matemática.
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CRISTINA: Eu gosto de Matemática.
GUSTAVO: Matemática.
TAMARA: Matemática.
CLEBER: Matemática.
ENTREVISTADORA: Matemática? Todo mundo?
GUSTAVO: Eu gosto.
ENTREVISTADORA: Por quê?
CRISTINA: Ah, eu gosto da matéria.
TAMARA: Eu também.
GUSTAVO: Da lição que ela passa. Nunca tirei nota vermelha.
TAMARA: Da professora eu não gosto muito.
CLEBER: O ruim dela é que ela não explica direito.
CLEBER: Ela fala rapidão, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, tchau tchau.
ENTREVISTADORA: Tá... Tem mais alguma outra que vocês gostam, ou só Matemática?
TAMARA: Ah, eu gosto de sala de leitura.
CRISTINA: Leitura.
GUSTAVO: Leitura.
TAMARA: Ciências eu gosto, mas a professora não ajuda muito... [risos]
ENTREVISTADORA: O que é uma professora que “não ajuda muito”?
TAMARA: Ah... Porque, ela não tem paciência...
GUSTAVO: Não explica...
TAMARA: Com ninguém sabe? Ela fica xingando a gente de retardado...
CLEBER: De burro...
TAMARA: Porque assim, os meninos bagunça aí ela xinga... Que nem, xingava só os meninos, não ela
xinga vocês: “vocês são burros, vocês são retardados”... Vocês todos sabe...
ENTREVISTADORA: E qual matéria que vocês não gostam?
TAMARA: Português.
CLEBER: Português.
[todos concordam com a cabeça]
ENTREVISTADORA: Português? Todo mundo?
CLEBER: É a mais ruim. [todos riem]
TAMARA: Eu gosto de Português, mas eu não gosto muito de gramática.
ENTREVISTADORA: E você Glicério, por que você não gosta?
GUSTAVO: É chata, ela a aula... Só.
ENTREVISTADORA: E você Cleber?
CLEBER: Ela é muito irritante às vezes. [todos riem] Pega no pé.
GUSTAVO: Passa muito trabalho.
ENTREVISTADORA: Como assim “pega no pé”?
CLEBER: Passa muito trabalho, não deixa a gente nem terminar um já passa logo outro, vai passando, vai
passando...
TAMARA: É. Ela é meio atrapalhada, ela tá passando uma coisa, aí ela nem ter minou e já passa outra...
CLEBER: Aí na outra aula já passa outra coisa, e assim vai indo: trabalho, trabalho, trabalho... Tudo
toma NS [Não Satisfatório]... [risos de todos]
TAMARA: [rindo] Eu não tomo NS.
CLEBER: Não? [rindo, com certa ironia]
ENTREVISTADORA: E você Cristina?
CRISTINA: Por que eu não gosto de Português?
ENTREVISTADORA: É.
CRISTINA: Ah, sei lá, eu gosto da matéria dela, eu gosto dela também, só que eu também não gosto
muito de gramática e daqueles textos lá, quando chega naquilo lá de artigo de opinião essas coisas.
ENTREVISTADORA: Por que vocês têm que se manifestar? [a aluna concorda com a cabeça] Escrever?
[concorda novamente] Escrever é difícil? [concorda novamente]
CRISTINA: Não, não é que é isso... É porque eu me... [Tamara interrompe]
TAMARA: Tem dia que ela é um amor de pessoa, tem dia que a gente tá cansado e que ela tá que tá.
CRISTINA: É nada, é porque eu me atrapalho, eu não sei discernir qual que é os textos.
ENTREVISTADORA: Discernir uma coisa da outra?
CRISTINA: É.
ENTREVISTADORA: Tá. Vocês gostam de estudar?
TAMARA: Eu gosto. [respondeu rapidamente e espontaneamente]
GUSTAVO: Tem que estudar né. [risos com certa ironia]
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[risos de todos]
ENTREVISTADORA: Ter que estudar não é gostar de estudar. [pausa] Por que você gosta Tayane?
TAMARA: Ah, porque dá pra fazer faculdade, porque dá pra ser alguém na vida.
ENTREVISTADORA: Você quer fazer faculdade de que, você sabe?
TAMARA: Quero fazer de arquitetura.
ENTREVISTADORA: Arquitetura? Você desenha?
TAMARA: Não muito bem, mas eu vou fazer um curso.
ENTREVISTADORA: E você Cristina?
CRISTINA: Qual é a pergunta?
ENTREVISTADORA: Se você gosta de estudar?
CRISTINA: Gosto. [não muito convicta ou empolgada] Ah, tipo, porque eu acho que o estudo é uma
forma da gente crescer na vida e sem estudo a gente não é nada.
[pausa]
ENTREVISTADORA: E você Cleber?
CLEBER: Então, gostar, não muito assim, mas eu faço...
ENTREVISTADORA: Pode ser honesto Cleber? [porque os jovens olharam para ela e riram. Este aluno
tem a fama de ser um dos mais bagunceiros desta sala, não é bem visto pelos professores, um
desentendimento com ele fez com que uma professora se afastasse de seu cargo]
CLEBER: Mas eu acho que é importante pra gente fazer uma faculdade... É isso.
ENTREVISTADORA: Você quer fazer faculdade? Do quê?
CLEBER: De assistência técnica.
ENTREVISTADORA: Assistência técnica? Você quer mexer com computador?
CLEBER: É...
ENTREVISTADORA: Ou com eletro-eletrônicos em geral?
CLEBER: O que tiver tendo a gente tem que mexer né. [risos] Dando dinheiro...
ENTREVISTADORA: Você quer ganhar muito dinheiro? [o aluno concorda com a cabeça] Entendi. E
você Glicério, você falou que tem que estudar, e aí?
GUSTAVO: Tem que ser alguém na vida né, fazer uma faculdade, tentar ser um juiz aí, um doutor
fudido...
ENTREVISTADORA: Mas fora ser alguém na vida assim, se estudar não tivesse ligado a isso, vocês iam
gostar de estudar mesmo assim?
CRISTINA: Ah eu ia. [respondeu rapidamente, sem considerar a questão]
TAMARA: Eu ia também, porque se eu não fosse pra escola eu ia ficar muito louca em casa.
CLEBER: Eu prefiro ficar na escola do que em casa.
TAMARA: Eu também.
CRISTINA: Eu também.
GUSTAVO: Todo mundo. A escola é que nem em casa, todo mundo já é uma família.
ENTREVISTADORA: É isso que eu ia perguntar: o que é mais legal na escola pra vocês?
CLEBER: Os colegas. [instantaneamente após eu terminar a pergunta]
ENTREVISTADORA: Os colegas?
TAMARA: A bagunça. [risos de todos]
ENTREVISTADORA: Hã... Que mais?
CRISTINA: Ah, mais ou menos, tipo... Os colegas, a bagunça também, só que eu gosto também, tipo,
quando tá passando uma matéria e, tipo, você sabe, aí eu gosto.
[pausa]
ENTREVISTADORA: E o que vocês acham das coisas que vocês aprenderam na escola? Foi importante?
Não foi importante? Tem alguma coisa que vocês aprenderam que foi mais marcante pra vocês? Vocês
lembram-se de alguma coisa que vocês aprenderam que foi muito legal?
GUSTAVO: Aprender a ler.
ENTREVISTADORA: Aprender a ler?
CRISTINA, TAMARA e CLEBER: É.
ENTREVISTADORA: Vocês lembram como é que foi? Vocês lembram-se da professora, sei lá?
TAMARA: Eu lembro, foi a professora Gleide que tá até hoje aqui.
ENTREVISTADORA: A Gleide que te ensinou a ler e a escrever? [a aluna concorda com a cabeça]
CRISTINA: Ah não, eu aprendi a ler e a escrever em casa.
ENTREVISTADORA: Em casa, por quê?
CRISTINA: Porque, é... Antes eu não fui pro prézinho, a minha tia ficava pegando no meu pé, se eu não
aprendesse, ela ia me bater. Aí eu aprendi com cinco anos, cinco anos e meio. Aprendi ler e escrever.
ENTREVISTADORA: Que legal! E você Cleber?
TAMARA: Eu aprendi a ler na 2ª série.
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GUSTAVO: Eu aprendi a ler na 2ª.
CLEBER: Eu aprendi na 4ª série, mais ou menos. [todos fizeram cara de surpresa e riram] É sério!
ENTREVISTADORA: É?
CLEBER: As professoras ficavam pegando no pé, todo dia bilhete... [mais risos]
[pausa, ninguém acrescentou mais nada]
ENTREVISTADORA: Lembra que vocês falaram que gostavam de mexer no computador, vamos falar
do computador. O que vocês fazem quando vocês estão na net?
TAMARA: Eu mexo no Facebook, Orkut e MSN.
ENTREVISTADORA: Posso pedir um favorzinho pra vocês, falarem um pouquinho mais alto, porque
senão depois eu não ouço aqui a gravação. Facebook?
TAMARA: Orkut e MSN.
ENTREVISTADORA: Tá. E você? [me dirigindo à Cristina]
CRISTINA: Orkut e MSN.
ENTREVISTADORA: Orkut e MSN.
CLEBER: Orkut, MSN e Youtube.
ENTREVISTADORA: O que você vê no Youtube?
CLEBER: As músicas.
ENTREVISTADORA: Só vídeo de música?
CLEBER: É.
ENTREVISTADORA: Tá.
GUSTAVO: Orkut e MSN.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam de mexer na internet? [todos concordam com a cabeça] Todo
mundo?
Cássia e TAMARA: Eu gosto. [se comparado com as respostas dadas acerca do estudo de da escola,
muda a entonação, expressando muito mais entusiasmo]
ENTREVISTADORA: Vocês usam com que freqüência?
CRISTINA: Eu uso todo dia.
TAMARA: Todo dia.
CLEBER: Todo dia.
GUSTAVO: Não sou muito viciado não.
ENTREVISTADORA: Não? Você usa de quanto em quanto tempo?
GUSTAVO: Três dias.
ENTREVISTADORA: Então você não usa todo dia, um dia sim, um dia não, só quando dá vontade?
GUSTAVO: É.
ENTREVISTADORA: Tá. Vocês lembram qual foi o primeiro contato de vocês com o computador?
TAMARA: Eu tinha... Sete anos, foi quando eu ganhei meu primeiro computador.
ENTREVISTADORA: Sua mãe comprou um computador, sua mãe e seu pai... [a aluna concorda com a
cabeça].
CRISTINA: Eu tinha, acho que sete anos e meio, quase oito.
ENTREVISTADORA: Em casa também?
CRISTINA: Em casa.
ENTREVISTADORA: E você Cleber, você lembra?
CLEBER: Cinco anos.
ENTREVISTADORA: Mas foi na sua casa, foi na escola? Na casa de um parente? Foi em casa?
CLEBER: Foi em casa.
ENTREVISTADORA: E você Gustavo?
GUSTAVO: Foi em casa também.
ENTREVISTADORA: O que vocês sentiram quando viram o computador?
GUSTAVO: Felicidade.
TAMARA: Eu fiquei toda besta, porque eu nunca tinha mexido...
ENTREVISTADORA: E aí?
CLEBER: Aí eu fiquei aprendendo, aprendendo...
TAMARA: Eu só jogava joguinho só.
Eu também [todos riram e falaram o mesmo]
TAMARA: Ficava toda besta.
CLEBER: Não sabia mexe em nada, só em jogo pra jogar... [risos de todos]
CRISTINA: Ah, eu não lembro...
ENTREVISTADORA: Não? Você era bem pequenininha então?
CRISTINA: É.
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ENTREVISTADORA: Tá... Deixa ver se eu me perdi... Bom... Então vocês usam... Tá... Pra que vocês
acham que serve o computador?
CRISTINA: Ah... Pra praticamente tudo, só não serve pra matar e nem fritar ovo. [risos]
Ah, o computador... Assim, se você saber usar de uma forma boa... Assim, eu aprendi muita coisa no
computador. Que nem, se a professora passa alguma coisa aqui, na escola, que eu já sei fazer.
ENTREVISTADORA: Tá. E vocês meninos?
GUSTAVO: Pra fazer trabalho né, quando é difícil, falar com parente distante também.
CLEBER: Pra fazer os trabalhos, falar com os amigos de noite, é isso.
ENTREVISTADORA: Ah é, vocês costumam usar a internet em que horário?
TAMARA: Eu costumo usar...
CLEBER: [interrompendo a Tamara] Mais à noite.
GUSTAVO: Melhor você usar a noite.
TAMARA: Eu uso de tarde e de noite.
CRISTINA: Tarde e noite.
ENTREVISTADORA: Por quê? Por que é horário que você tá fora da escola?
TAMARA: É... Eu chego da escola casa, como, tomo banho e fico mexendo no computador até a minha
irmã chegar, aí ela mexe um pouquinho, aí eu mexo de novo.
ENTREVISTADORA: E você? [me dirigindo à Cristina]
CRISTINA: Eu fico mexendo das três até... [indicando um tempo infinito] Onze horas, meia-noite...
ENTREVISTADORA: Até a hora de dormir quase...
CRISTINA: É. [sorri]
ENTREVISTADORA: Tá... É... O que vocês costumam fazer quando vocês estão mexendo no
computador?
TAMARA: Ah, eu fico conversando com os meus amigos, fico fazendo montagem com as fotos que eu
gosto...
ENTREVISTADORA: Fazendo vídeozinho?
TAMARA: É. [algumas vezes pude presenciar os alunos reproduzindo seus vídeos no Youtube para os
colegas, montagens feitas por eles com fotografias próprias, ou dos colegas, principalmente os alunos das
8ªs séries. Numa oportunidade, uma aluna de uma outra 8ª, pediu para usar o Datashow da minha sala
para poder reproduzir o vídeo que havia feito com as fotografias tiradas por ela dos colegas de classe
durante o ano. Neste dia, os alunos me revelaram que isso era uma prática comum entre eles, me
mostrando outros vídeos de outros alunos que estavam no Youtube, que mesclam suas músicas favoritas
com suas fotos]
CRISTINA: Eu só fico mexendo no Orkut e no MSN.
ENTREVISTADORA: Quantos amigos você tem no Orkut?
CRISTINA: Não sei.
ENTREVISTADORA: Mas você tem uma média assim, 100, 200, mais de 100?
CRISTINA: Acho que uns 300.
ENTREVISTADORA: E você Tamara?
TAMARA: Eu tenho dois Orkut, em um eu tenho 200, e em outro eu tenho 900.
ENTREVISTADORA: Por que você tem dois?
TAMARA: Porque o meu tinha lotado, aí eu fiz outro.
ENTREVISTADORA: Você fez dois... E vocês meninos?
GUSTAVO: Duzentos e oito só...
CLEBER: Duzentos e pouquinho, por ai...
ENTREVISTADORA: Mas o que vocês costumam fazer quando vocês estão na internet?
GUSTAVO: Conversar...
CLEBER: Conversar com amigos de longe...
ENTREVISTADORA: Esses amigos vêm da onde?
CLEBER: Ah tem do Jaguaré, assim...
ENTREVISTADORA: Mas é amigo que você conhece pessoalmente assim?
CLEBER: Tem de tudo...
GUSTAVO: Você também Gustavo?
GUSTAVO: É.
ENTREVISTADORA: E vocês meninas?
CRISTINA: Também.
TAMARA: Ah, tem alguns que eu não conheço assim... Mas tem muitos que eu conheço. Mas eu não
gosto muito de adicionar quem eu não conheço assim.
ENTREVISTADORA: Vocês entram em chat?
CRISTINA: Não.
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CLEBER: Não
GUSTAVO: Não.
TAMARA: Eu não gosto.
ENTREVISTADORA: Não? Por que não?
TAMARA: Ah porque é muito, sei lá, estranho, porque tipo em chat não dá pra você ver a foto da pessoa
assim sabe...
CRISTINA: Ah não, não gosto de ficar falando com estranho assim.
CLEBER: Também não gosto não. Não sei quem é a pessoa assim, só com alguém que eu conheço.
CRISTINA: Nem tem nem assunto.
GUSTAVO: Eu nunca nem entrei.
ENTREVISTADORA: Vocês têm blog? [todos afirmam que não com a cabeça ou oralmente] Ninguém
tem blog? Tá... Peraí... [pausa para me localizar no roteiro]
CRISTINA: Professora, só tem essa folha? É pouquinho...
ENTREVISTADORA: Só, mas falta um pedaço ainda... [pausa] Peraí, que senão eu me perco... E
Twitter?
CRISTINA: Eu também não tenho não.
GUSTAVO: Também não.
CLEBER: Não tenho não.
TAMARA: Eu não gosto.
ENTREVISTADORA: Por que você não gosta Tamara?
TAMARA: Ah, sei lá, estranho...
ENTREVISTADORA: Por que estranho?
TAMARA: Ah... Eu não sei mexer muito no Twitter... Eu tenho, mas só que eu não gostei muito... O
pessoal fala muito da vida pessoal, do que tá fazendo...
ENTREVISTADORA: E o que faz a internet ser legal?
TAMARA: Ah, o Orkut e o MSN...
ENTREVISTADORA: O Orkut e o MSN, mas por que o Orkut e o MSN são legais?
TAMARA: Ah porque às vezes você tá em casa mó assim, sem nada pra fazer, que nem, quando eu falto
na escola e as meninas tão lá aí eu pego as coisas que eu não fiz jogo quando não tem nada pra fazer...
ENTREVISTADORA: E vocês meninos?
GUSTAVO: Quando não tem nada pra fazer né...
ENTREVISTADORA: Só quando você não tem nada pra fazer é que você entra na net?
GUSTAVO: É.
ENTREVISTADORA: E você Cleber?
CLEBER: Entro à noite quando não nada pra fazer.
ENTREVISTADORA: Mas por que vocês entram quando não tem nada pra fazer?
CRISTINA: Ah não, eu entro quando tem pra fazer e quando não tem também...
ENTREVISTADORA: Por que você entra Cristina?
CRISTINA: Ah, porque eu gosto assim, tipo, eu me divirto... E fora isso o povo fica até me enchendo o
saco pra ficar fazendo outras coisas, arrumando a casa e coisas assim, mas eu não faço não, só
computador.
ENTREVISTADORA: Eh... Legal... Deixa eu perguntar mais uma coisa, na opinião de vocês, qual a
diferença entre a internet e a televisão, o rádio, outra mídia entendeu? O que faz a internet ser diferente
dessas outras coisas eletrônicas que a gente convive?
TAMARA: Ah, porque a televisão você vê as coisas que eles querem passar entendeu? Na internet não,
você faz o que você quiser, mexe no que você quiser, e a televisão não. Tem vezes até que a televisão é
muito chata...
CRISTINA: Ah, eu acho o seguinte, que o computador é quase a mesma coisa que tudo. Porque no
computador dá pra você ouvir música, dá pra acessar as redes sociais, TV não dá, mas dá pra você sabe
tudo o que tá passando na TV também.
ENTREVISTADORA: É como se fosse tudo num só na internet?
CLEBER: É.
GUSTAVO: É.
ENTREVISTADORA: E você Gustavo?
GUSTAVO: É que nem ela falou aí, dá pra mexer em tudo, a TV não só assiste o que eles passa né.
CLEBER: Dá pra mexer, porque televisão você só assiste, não dá pra você falar com os pessoal assim [ele
cobriu o rosto com uma camiseta, como se estivesse com vergonha].
ENTREVISTADORA: Vai, vai, pode falar, não precisa ter vergonha.
[risos]
CLEBER: É isso.
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ENTREVISTADORA: E na internet não, dá pra você falar com as pessoas, que mais?
CLEBER: Ouvir música.
GUSTAVO: É.
ENTREVISTADORA: Dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo? Quando vocês estão na internet,
vocês ficam mexendo só na internet ou vocês ficam fazendo outras coisas?
CRISTINA: Ah não, eu só fico na internet.
GUSTAVO: Eu também.
CLEBER: Também.
TAMARA: Eu também.
ENTREVISTADORA: Vocês já usaram a internet pra estudar?
GUSTAVO: Eu já.
CRISTINA: Um monte de vezes.
TAMARA: Já.
CLEBER: Já.
ENTREVISTADORA: Como assim?
TAMARA: Quando tem um trabalho que eu não to conseguindo fazer assim, eu vou na internet, pesquiso.
Também quando é trabalho de inglês, porque a apostila de inglês é tudo em inglês assim, eu vou lá e
pesquiso, vou no tradutor e traduzo tudo.
CRISTINA: Ah não, eu mexo pra tudo assim, trabalho de Português, Matemática, Matemática não, mas o
resto eu mexo em tudo.
ENTREVISTADORA: Faz usando o computador?
CRISTINA: Faço. Dificilmente eu peço pro meu tio fazer pra mim. Ele sabe bastante coisa, aí ele faz.
ENTREVISTADORA: E vocês?
CLEBER: Eu só pra fazer os trabalhos mesmo.
GUSTAVO: Só também os trabalhos de escola.
ENTREVISTADORA: Vocês só usam quando o professor passa lição de casa?
Christian e GUSTAVO: Sim.
ENTREVISTADORA: Ou não, se vocês tivessem que estudar...?
GUSTAVO: Se a gente tá na sala, a gente não entendeu, a gente tem que fazer.
CLEBER: Tirar uma dúvida na internet.
ENTREVISTADORA: Você já fez isso Cleber, tipo de estar com uma dúvida e tirar na internet? Não ter
sanado na aula e ir lá e colocar na internet? [o aluno afirmou com a cabeça] Que sites vocês usam?
CLEBER: Wikipédia.
ENTREVISTADORA: Wikipédia? E vocês? [me dirigindo para as meninas]
TAMARA: Eu também.
CRISTINA: Também.
TAMARA: Porque tem os sites assim que não fala nada com nada...
ENTREVISTADORA: Tá, então vamos imaginar assim: o professor passou uma lição de casa pra
vocês... Eles costumam passar lição de casa?
TAMARA: Não, dificilmente.
CRISTINA: Ah não, costuma sim, é que a maioria não faz.
TAMARA: Dificilmente.
CRISTINA: Não é dificilmente.
TAMARA: Só a Daiane [professora de Ciências] que passa.
GUSTAVO, CLEBER, CRISTINA: A Patrícia também [professora de Português].
CLEBER: A de Português também.
CRISTINA: A de História também passa questão assim, é que a maioria a gente faz na sala.
ENTREVISTADORA: Então, poucos professores passam lição de casa?
É. [alguma das meninas respondeu, mas não dá pra identificar qual delas, parece a Tamara]
ENTREVISTADORA: Mas quando eles passam vocês usam só a internet ou vocês usam outras coisas?
CRISTINA: Ah não, eu uso outras coisas de vez em nunca.
TAMARA: Quando eu to com preguiça de mexer no computador eu vou no livro.
ENTREVISTADORA: E onde vocês acessam esses livros?
CRISTINA: Lá em casa tem bastante livro.
TAMARA: É.
ENTREVISTADORA: Na casa se vocês têm? E na casa de vocês? [me dirigindo aos meninos]
CLEBER: Eu uso a internet mesmo.
GUSTAVO: Só a internet também. Na minha casa não tem livro não.
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ENTREVISTADORA: Tá, então vamos imaginar que vocês tenham um trabalho, da professora Daiane,
que ela pediu pra vocês pesquisarem o que é uma célula. Se vocês tivessem esse trabalho pra fazer, o que
vocês iam fazer na casa de vocês?
CLEBER: Eu ia chegar da escola, eh... E ia fazer o trabalho.
ENTREVISTADORA: Como? Explica passo a passo, eu entrei na minha casa, tirei o tênis...
TAMARA: Ah, eu cheguei na minha casa, primeiro eu como, aí eu tomo banho, aí depois eu dou uma
arrumadinha assim, aí eu vou mexer no computador. Aí eu ia no Google, ou senão na Wikipédia também,
e ia pesquisar.
ENTREVISTADORA: Como?
TAMARA: Como? Como assim?
ENTREVISTADORA: Tipo, eu quero que você me explique direitinho o que você faz. Se você pega e
entra na Wikipédia, depois que você entra na Wikipédia, o que você faz?
TAMARA: Aí eu leio...
ENTREVISTADORA: Você digita lá “célula”, lá na caixa, certo? E aí?
TAMARA: Aí eu pego clico, aí eu leio, vejo se tá bom, senão eu entro em outro site, aí eu leio, e vô
vendo, porque tem alguns que não fala nada com nada.
ENTREVISTADORA: E depois?
TAMARA: Depois eu ia no Word, ia copiar e colar, ou senão eu imprimo, ou escrevo.
ENTREVISTADORA: Tá. Você escreve quando e imprime quando?
TAMARA: Quando a professora fala que pode imprimir assim, aí eu imprimo. Porque tem vezes que é
muito cansativo ficar escrevendo.
ENTREVISTADORA: E você sempre lê?
TAMARA: Sempre.
ENTREVISTADORA: E se você tivesse que copiar, você ia copiar do jeitinho que tá lá ou você ia
mudar?
TAMARA: Eu copio e depois...
GUSTAVO: Dou uma mudadinha...
TAMARA: Vou mudando de novo.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Cristina?
CRISTINA: Ah, eu chego em casa, deixa eu ver... Chego em casa e já sento no computador. Não faço
mais nada, não como nem nada. Aí, eu acho que primeiro eu ia mexer num monte de coisa e por último
eu ia, Deus lá sabe quando, eu ia lembrar que eu tenho trabalho. Aí eu ia procurar na Wikipédia também,
é... Como que é o nome? Célula né? Eu ia escrever o nome, aí eu ia copiar do Word, aí eu ia ler tudinho, e
resumo.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Cleber?
CLEBER: Ah, chego em casa, tiro o tênis, tomo um banho, vou dormir um pouquinho e depois que eu
vou pensar em fazer trabalho.
ENTREVISTADORA: É a última coisa que você faz também?
CLEBER: É.
GUSTAVO: Chego em casa, já tenho que trocar de roupa pro trabalho, almoço e vou. Ai à noite...
ENTREVISTADORA: Onde você trabalha?
GUSTAVO: Oi?
ENTREVISTADORA: Onde você trabalha?
GUSTAVO: Lá na quebrada mesmo.
ENTREVISTADORA: Hã? Depois que você chega em casa que você faz o trabalho?
GUSTAVO: À noite que eu penso em fazer, senão eu nem faço.
ENTREVISTADORA: E como é que você faz Cleber? Você procura na internet igual elas?
CLEBER: Entro na Wikipédia, ponho lá células, aí eu copio, colo lá no negócio, aí depois eu imprimo e
nem leio.
ENTREVISTADORA: Você nem lê?
CLEBER: Nem leio, só quando dá vontade.
ENTREVISTADORA: Quando dá vontade. Ah, então você não lê sempre?
CLEBER: Não.
ENTREVISTADORA: Tá.
GUSTAVO: Eu já pego lá, dou uma lidinha e imprimo já.
ENTREVISTADORA: Tá. Legal. E aí, depois... Maurício... Posso pedir um favor pra você? Vai pra lá
que aqui você não pode ficar. [entrou um aluno da 4ª série na sala]
Maurício: Por quê?
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ENTREVISTADORA: Porque aqui não é sala pra aluno. Ó... Tá e depois o que vocês fazem com essa
folha que vocês imprimiram? Vocês levam essa atividade pra escola, entregam pro professor, e o que
acontece com essa atividade depois?
GUSTAVO: Leva lá, ela vê, dá uma nota e dá pra nóis de novo.
TAMARA: Quando eu não esqueço né. Porque tem vezes que eu imprimo aí eu esqueço de trazer.
ENTREVISTADORA: Ela entrega pro vocês e... Só? Vocês não sabem o que é feito com essa atividade?
[todos falam ao mesmo tempo “Não”]
GUSTAVO: Acho que é pra ver como que a gente tá.
CLEBER: É um trabalho né.
ENTREVISTADORA: Só serve pra dar nota? Era pra vocês aprenderem? Pra que serve aquela
atividade?
TAMARA: Pra gente aprender.
CRISTINA: Acho que pra gente aprender e tipo, avaliar a nossa nota e pra ver se no final do ano a gente
passa ou não.
ENTREVISTADORA: Tá, e vocês falaram que vocês já usaram a internet sem que o professor tivesse
pedido, alguns de vocês falaram. Vocês lembram de alguma ocasião dessas? Que vocês usaram a internet
pra escola, mas sem ser pedido.
CLEBER: Não
GUSTAVO: Não
ENTREVISTADORA: Não? Então só quando tem trabalho vocês dois? E vocês duas?
CRISTINA: Também.
TAMARA: Também.
ENTREVISTADORA: Então só se o professor chegar e pedir um trabalho vocês vão lá na internet e
estuda, senão...
TAMARA: Ah não.
CRISTINA: Apesar que quando eu tenho dificuldade em uma palavra assim, eu não sei nada mesmo, eu
vou lá vejo o significado, vou lá e procuro.
TAMARA: Eu também. Eu to lendo assim, um livro ou outra coisa, e tem uma palavra que eu não sei
assim, eu vou lá e procuro.
ENTREVISTADORA: O site de busca que vocês usam é o Google?
[todos respondem afirmativamente]
ENTREVISTADORA: Vocês conhecem outro?
CRISTINA: Ah eu sei um, mas eu esqueci o nome, alguma coisa pesquisa.
TAMARA: Eu uso só o Google.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos?
GUSTAVO: Só Google também.
CLEBER: É.
ENTREVISTADORA: É... Deixa perguntar uma... É a última pergunta... Pensei que vocês iam ficar mais
comigo. É... Não, faltam duas. Uma coisa que apareceu, lembra que vocês preencheram o questionário
pra mim há muito tempo atrás e tal [todos confirmaram que lembravam], uma coisa que apareceu nos
questionários é que a maioria de vocês não indicou a escola como lugar que vocês usam o computador...
CRISTINA: Não mesmo.
ENTREVISTADORA: Por que não?
TAMARA: Ah porque tipo...
CRISTINA: É só uma aula que nos temos dela, e o pouco tempo... E tudo que nóis mexe, nóis já sabe,
então não tem nem muita utilidade a internet dentro da escola, pelo menos pra mim.
TAMARA: Eu também não gosto, porque é lenta e até você clicar num negócio, vai a aula inteira pra
carregar...
GUSTAVO: É.
TAMARA: Então, também, ela passa pra gente assim umas coisas que a gente já sabe. Quando ela dá aula
livre não dá pra mexer em nada porque é tudo filtrado, não dá pra mexer em Orkut, não dá pra mexer em
nada, só no Facebook, é chato às vezes.
ENTREVISTADORA: Entendi. E vocês meninos?
CLEBER: Fazer uns negocinho, e jogar mesmo, que vai mais rápido aqui dentro da escola.
GUSTAVO: Da escola aqui só pra fazer o trabalho aqui que ela pede, de vez em quando jogar também,
quando tem aula livre.
ENTREVISTADORA: E então o que é usar o computador pra vocês?
CLEBER: Fazer trabalho...
TAMARA: Tirar dúvidas também...
ENTREVISTADORA: O computador serve pra isso?
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GUSTAVO: É.
ENTREVISTADORA: A internet serve pra isso?
[as meninas falaram ao mesmo tempo e compreendi essas falas por parte delas]
CRISTINA: Ah o computador serve pra mais coisa também...
TAMARA: Tem os riscos também...
CRISTINA: Tipo, eu mexo em várias coisas, tipo, em casa, minha tia tirou a TV, porque tem essas coisa
de crente aí ela não quer mais TV em casa, aí deu pra minha mãe. Aí no caso eu fico vendo, eu adoro jogo
do São Paulo, ai eu fico vendo se o São Paulo ta em primeiro, segundo, terceiro. Aí tem mais curiosidades
que eu vejo lá, na internet também, novela também, agora eu vejo bastante lá também, o que tá
acontecendo. Ah, eu acho que só.
ENTREVISTADORA: Vocês lêem jornal, revista, essas coisas no computador?
CRISTINA: Eu leio, no computador não.
TAMARA: Quando você vai, quando você tá mexendo sempre aparece alguma coisa assim do lado, aí eu
leio, dou uma lidinha assim rápida, mas nem leio assim.
ENTREVISTADORA: Além de sites assim...
TAMARA: Só quando interessa.
ENTREVISTADORA: Só quando interessa. O que interessa? Ela novela, essas coisas, que mais?
TAMARA: Ah, novela só, e essas coisas de moda também, eu gosto.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos?
GUSTAVO: Fala aí Cleber...
CLEBER: Fala aí...
CRISTINA: Ah eu também gosto daquele site de roupa, eu adoro ver, que ai eu fico olhando, olhando, aí
depois eu peço pra minha mãe e depois ela compra. Adoro ver site de tudo quanto é roupa.
ENTREVISTADORA: Uhum... Deixa ver... [pausa para ler o roteiro] Fora os sites de relacionamento que
vocês entram, vocês acessam mais alguma coisa? Vocês lembram-se de algum site que vocês sempre
entram? Você falou que os de roupa né? Que mais?
TAMARA: Eu gosto também...
CLEBER: Netshoes.
ENTREVISTADORA: Qual?
CLEBER: Netshoes, os negócio lá pra ver os tênis.
TAMARA: Eu gosto do...
ENTREVISTADORA: Ah Netshoes.
TAMARA: Eu gosto do Star [alguma coisa que não entendi].
ENTREVISTADORA: Que é isso?
TAMARA: É um jogo de moda.
ENTREVISTADORA: Como é que é?
TAMARA: É tipo, você tem que fazer um cadastro, aí você tem que ficar comprando dinheiro, aí você
vai, compra as roupas, vai nos eventos...
ENTREVISTADORA: Como se fosse outra vida?
TAMARA: É. Tá.
CRISTINA: Eu gosto de entrar no Buzo [acho que é isso, perguntar pras meninas os nomes dos sites que
elas mencionaram na gravação prá eu conhecer] É um site de inglês, espanhol, essas coisas de outras
línguas estrangeiras, sabe? É tipo que nem Orkut sabe, mas só que você fala com todo mundo.
ENTREVISTADORA: Do mundo inteiro?
CRISTINA: É, e você aprende também sabe, a falar inglês essas coisas. Você escolhe duas línguas, aí
tipo, eu escolhi inglês e francês, aí eles mostram um montão de coisas, tipo, é como se fala isso, como se
escreve, como você sabe o que é... Isso.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos?
[pausa]
ENTREVISTADORA: Não?
GUSTAVO: Eu não tenho nada pra falar.
ENTREVISTADORA: Deixa perguntar só a última coisa... [pausa] Vocês acham que o que vocês
aprendem na escola tem alguma relação com a vida de vocês?
CRISTINA: Ah, mais ou menos assim. Tipo, eu acho que Português, Matemática e leitura, porque você
aprende essas coisas assim. Porque Ciências, no caso, se a gente não for seguir essa profissão a gente não
vai ter como... A gente não vai ter como usar nada de Ciências. Porque no caso, do mesmo jeito que você
for seguir a profissão você vai ter que fazer uma faculdade, porque senão a gente não vai conseguir.
GUSTAVO: Pra mim só o que interessa é só Português, Matemática e Inglês... Leitura também.
ENTREVISTADORA: Não precisa falar leitura não.
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CRISTINA: Eu acho que Inglês acho que não porque tipo, porque Inglês você aprende, mas é pouca
coisa, e o pouco que a gente vai aprender a gente não vai precisar. Porque eu acho que a gente vai ter que
fazer um curso técnico se quiser falar Inglês.
TAMARA: Mas eu acho que é importante porque, se você, se... Se você chegar falando inglês você vai
ser mais valorizado, porque hoje valoriza muito mais quem sabe falar outras línguas.
CRISTINA: Tá, mas ela tá falando da escola. Tipo...
TAMARA: Tá mais, tipo...
CRISTINA: Você vai chegar na escola e só o que ela fala, ai você não vai saber de nada praticamente. Só
vai falar “Oi tudo bem?”. [risos]
TAMARA: Não, eu sei.
CLEBER: Nóis não tem aula de Inglês.
TAMARA: Eu sei, mas só que... Precisa, é necessário.
CRISTINA: É necessário, mas como da escola, tem que fazer tipo curso.
ENTREVISTADORA: Fora da escola né?
CRISTINA: É.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos? Vocês acham que as coisas que vocês aprendem lá na escola
são importantes?
CLEBER: Só aprendendo mais.
ENTREVISTADORA: Ok. Eu vou pedir pra vocês preencherem duas folhinhas pra mim, uma fala sobre
a escola, e a outra fala sobre a internet, é pra vocês preencherem com a primeira coisa que vem na cabeça
de vocês, como se vocês tivessem respondendo essas perguntas. Sabe brincadeirinha de jogo rápido? Tem
caneta aqui ó.
[os alunos foram preenchendo, ao terminarem, perguntaram se não havia mais nada a ser perguntado, eu
informei que não e pedi que voltassem à sala de aula, eles não quiseram, pediram para esperar o término
desta aula (havia transcorrido, aproximadamente, uma aula e meia), e me perguntaram o porquê do meu
tema de investigação, assim, iniciamos uma conversa que foi apenas parcialmente gravada, onde eu expus
algumas ideias que existiam acerca da introdução da internet na escola, de como ela era vista
antigamente, como meio que romperia com o que estaria estabelecido e traria um novo tempo para a
escola, onde as relações seriam modificadas de tal maneira que, alguns teóricos acreditavam que a escola
seria extinta. Os alunos se indignaram com a minha fala, e começamos a conversar sobre assunto e, partir
daí, transcrevo alguns trechos desta conversa]
TAMARA: Tipo, se só tivesse a internet, a internet não é segura, eu não acho segura.
CRISTINA: Eu também não. Fora que na internet a gente lê tudo e tal, só que tipo, não ensina nada, é a
mesma coisa que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Porque nóis tem bastante coisa assim pra
aprender, essas coisas, só que a gente não tem a explicação que na escola dá.
ENTREVISTADORA: Hum, entendi. Então, mas antigamente eles achavam isso, que... Tem gente que
ainda acha que isso pode acontecer. Tem escolas que, por exemplo... Tem uma escola que eu ouvi falar
que deu um computador pra cada aluno, um netbook, aqueles pequenininhos né... Só que os alunos não
levam pra escola, porque é pesado, porque... Não leva. Aí a ideia furou. Só que a internet é uma fonte de
conhecimento, tanto que quando vocês vão fazer trabalho, vocês recorrem à internet. Quando eu era mais
jovem, isso não acontecia, não tinha né, net. Na verdade, quando eu tinha a idade de vocês foi a primeira
vez que eu ganhei um computador, aí eu comecei a usar. Só que o livro ainda era muito presente, então a
gente usava o livro. Só que como que a gente usava o livro? A gente pegava uma enciclopédia, que era
um livro que tinha todo o conhecimento da humanidade, procurava o que a gente tinha que procurar, por
exemplo, se a gente tivesse que fazer trabalho da célula, aí eu ia, pegava, “o que é célula”, ia pegar lá, ia
copiar e ia entregar pro professor. Tem alguma diferença?
TAMARA e CRISTINA: Não.
TAMARA: Mas eu acho que é mais segura né, a enciclopédia.
ENTREVISTADORA: Você acha que é mais segura? Por quê?
TAMARA: Eu acho porque é uma informação só. Na internet não, é muita informação, é muita gente
falando umas coisas nada a ver, umas coisas que não tem nada a ver uma com a outra.
CRISTINA: Ah não, eu acho que a internet é sim, é que a internet é assim tem muitos sites, mas não é
todos...
TAMARA: Mas...
CRISTINA: Mas alguns sites que falam umas coisas nada a ver, pesquisa, tipo, Yahoo, Yahoo respostas,
fala tipo do que o pessoal pensa, mais ou menos, não tem nada a ver com coisa, mas tem outros sites que
serve pra bastante coisa...
TAMARA: Mas você tem que procurar muito bem.
CRISTINA: Não, não tem.
TAMARA: Tem sim.
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CRISTINA: Não tem.
TAMARA: Eu procuro. Porque eu acho assim, pra você fazer um trabalho bem feito, você tem que pegar
um pouquinho de cada site, não dá pra fazer um trabalho com um site só, fica ruim.
CRISTINA: É... Eu também acho.
TAMARA: Mas você tem que procurar bastante também.
CRISTINA: Mas eu não acho que... Eu não procuro bastante.
TAMARA: Eu procuro.
GUSTAVO: Tem uns negócio lá que não tem nada a ver.
CRISTINA: E eu acho que tá certo.
ENTREVISTADORA: Por exemplo?
GUSTAVO: Quando a gente tá fazendo as pesquisa, tá falando de outras coisas.
ENTREVISTADORA: E você? Como que você procura muito bem Tamara?
TAMARA: Ah, eu vou num site leio, aí vou noutro leio, depois eu vou voltando, depois eu vou lendo,
vou digitando tudo que eu entendi.
ENTREVISTADORA: Quando a gente abre uma página de busca tem os tópicos certos? Vocês entram
pelo Google? É a mesma coisa que eu. Vocês vão lá, escrevem “célula”, aparece um monte de link, não é
isso?
GUSTAVO: É.
ENTREVISTADORA: Como vocês escolhem os links?
TAMARA: Tem tipo uma legenda embaixo, aí eu vou lendo.
ENTREVISTADORA: Vocês lêem as legendinhas e aí clica?
TAMARA: É.
ENTREVISTADORA: Todo mundo faz isso? Não pelo nome do site, mas sim pela descrição da legenda?
CLEBER: Também. [porque todos confirmaram com a cabeça]
TAMARA: Pelos dois.
CRISTINA: Pelos dois também. Tipo, se eu vejo que é ruim eu nem entro.
ENTREVISTADORA: O que é um site ruim? O que vocês acham que é um site ruim?
TAMARA: Pouca informação.
CRISTINA: Não, tipo...
TAMARA: Porque tem uns que só resumi, e tem uns que fala mais detalhadamente.
CRISTINA: Ah não, mas eu acho que uns que serve bastante, pra isso que é resumido... Porque... Até os
resumido serve bastante porque a gente até aprende mais, porque tem uns que tem um montam de coisa,
aí no final o que você aprendeu: nada. Tem muita informação e a gente não aprendeu nada. O que
adiante? A gente praticamente só vai ler, porque nem tudo entra na nossa cabeça.
[pausa]
ENTREVISTADORA: Vocês acham que a escola ainda é necessária?
CLEBER: Eu acho.
GUSTAVO: Eu acho.
ENTREVISTADORA: Pra quê?
CLEBER: Porque se não tivesse escola, o computador não ia ensinar tudo. Aí ia ter gente roubando, aí,
matando as pessoas inocente.
ENTREVISTADORA: Mas você acha que a escola dá conta de tudo isso Christian?
CLEBER: Ah... Dá né, porque os alunos tão dentro da escola, não tá todo mundo na rua, estudar mais.
CRISTINA: Ah não, não dá conta não.
TAMARA: Eu acho que essa educação tem que vir dos pais, a escola só ensina o básico.
CRISTINA: É. A escola é pra gente aprender as matérias, não pra nossa vida praticamente. Não, serve pra
vida assim, pro futuro, trabalho, essas coisas, mas pra casa, essas coisas, não serve não.
[pausa]
ENTREVISTADORA: Legal. Então, é isso. Minha pesquisa é isso, é ver como vocês... Como vocês
interagem com a escola e como a internet interage com a escola. Então, por exemplo, vocês acham que o
que vocês aprendem na sala de informática... Vocês falaram algumas coisas né...
CRISTINA: Não, tipo, tem vez que ela passa pesquisa de tipo, que nem um exemplo: ela passa pesquisa...
CLEBER: A gente tá fazendo uma pesquisa de como começou o computador...
ENTREVISTADORA: Hum?
GUSTAVO: O cara lá que morreu.
TAMARA: O primeiro computador até...
CLEBER: Até agora.
ENTREVISTADORA: O Steve Jobs.
CLEBER: A gente tá lá fazendo os negócio tudo na escola, a gente vai lá, copia, da vida dele, escreve lá.
ENTREVISTADORA: Vocês estão gostando disso?
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CRISTINA: Eu gosto.
TAMARA: A gente tá fazendo do cara lá da maçãzinha...
ENTREVISTADORA: Steve Jobs.
TAMARA: E é outro também... É...
ENTREVISTADORA: Steve Woznic... Woznic... Não sei falar o nome dele.
CLEBER: Bill, alguma coisa assim…
ENTREVISTADORA: Bill Gates.
CLEBER: É ele mesmo.
ENTREVISTADORA: Da Microsoft. Da maçãzinha é o Steve Jobs.
TAMARA: É esses dois.
ENTREVISTADORA: Então é legal o conteúdo? O conteúdo que ela passa através do computador, não o
uso do computador?
CRISTINA: É.
TAMARA: Que nem, na escola da minha prima não é tudo filtrado, dá pra você mexer em tudo sabe,
Orkut, aí tem os professor.
ENTREVISTADORA: Mas vocês sabem que o filtro não é a gente aqui na escola que põe né? Que é a
rede.
CRISTINA: Hã?
TAMARA: Não sabia não.
ENTREVISTADORA: É. Não é Guilhermina [professora de informática] que pôs o filtro, porque pra ela
era mais interessante não ter filtro, porque ai ela podia explicar pra vocês tomar cuidado quando vocês
estão usando o Orkut, essas coisas, principalmente pros menores, vocês já são mais velhos, os menores
não. É a Prefeitura. Todas as escolas da Prefeitura tem o conteúdo filtrado, MSN e Orkut.
TAMARA: Que nem quando tava passando...
CRISTINA: Mas dá pra entrar no Hotmail né?
ENTREVISTADORA: Dá. Mas você consegue conversar?
CRISTINA: Consigo.
TAMARA: Mas não dá pra conversar.
CRISTINA: Dá sim, na minha outra escola dava.
ENTREVISTADORA: Eu não consegui.
TAMARA: Aqui não dá.
ENTREVISTADORA: Eu nunca consegui.
CRISTINA: Aqui eu nunca tentei.
ENTREVISTADORA: Entrar no Messenger pelo Hotmail.
CLEBER: Não dá pra mexer no Orkut.
ENTREVISTADORA: Vocês têm mais Orkut do que Face né? Por quê? Você tem Face, que eu já te
adicionei... [me dirigindo à TAYANE:]
TAMARA: Facebook é a mesma coisa de Orkut...
Cássia É a mesma coisa só que o Orkut é mais legal, eu não gosto do Facebook...
TAMARA: Twitter é a mesma coisa de Facebook.
ENTREVISTADORA: Por que você não gosta Cássia de Face?
CRISTINA: Ah, tipo, é a mesma coisa pra mim, tipo, tanto faz, tanto fez, tanto Orkut, quanto Facebook,
pra mim é a mesma coisa, não tem diferença, só muda o nome, bem dizer.
ENTREVISTADORA: Não, tem uns recursos diferentes.
CRISTINA: Tem alguns, mas é poucos, mas é quase a mesma coisa que o Orkut.
ENTREVISTADORA: E um site de relacionamento os dois.
TAMARA: Que nem, o Orkut agora novo, é a mesma coisa que o Facebook.
ENTREVISTADORA: Eles vão atualizando né. E vocês meninos, por que vocês têm Orkut?
CLEBER: Porque eu gosto, faz tempo também que eu tenho. Eu tenho quatro Orkut, hackearam três,
agora eu só tenho um.
ENTREVISTADORA: Por que quatro Orkut?
CLEBER: Porque sim ué. Hackearam um, eu fiz outro, hackearam outro, eu fiz mais um...
TAMARA: Eu não acho legal essas coisas de hackear Orkut.
ENTREVISTADORA: O que é “hackear” Orkut?
TAMARA: É, tipo, uma pessoa, não sei como eles faz, mas eles entram no seu Orkut, zoa todo o seu
Orkut...
GUSTAVO: Fica mandando recado pros outros...
TAMARA: Fica zoando...
CRISTINA: Mas aí, bem dizer, não hackeia, tipo o povo quer deixar a senha com alguém, esquece aí
acessa, ou senão a pessoa vê quando você tá digitando aí acessa, e zoa o seu Orkut. Porque hacker, hacker
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mesmo, é aqueles que sabe entrar em um monte de código pra entrar no conteúdo, conteúdo não, no site
de alguma essas coisas.
TAMARA: Mas é fácil, no Youtube mostra como hackeia essas coisas. Eu não acho uma coisa legal.
GUSTAVO: Eu também não.
CLEBER: Você adiciona um monte de pessoa, pra alguém hackear o seu, fiz azando os outros.
GUSTAVO: Depois tem que fazer tudo de novo.
ENTREVISTADORA: E quem que hackeia? Os próprios amigos de vocês pra zoar?
CLEBER: É, deve ser.
GUSTAVO: Eu não sei não quem é.
CRISTINA: Não, mas acho que amigo deve ser, ou então os meninos.
TAMARA: O dia que hackearam o meu foi uma pessoa daqui da escola, mas ela hackeou pelo e-mail.
GUSTAVO: Eu também, ninguém tem a minha senha.
ENTREVISTADORA: Você não sabe. [com tom de brincadeira]
TAMARA: Eu sei quem foi.
CLEBER: Eu não dou minha senha pra ninguém.
TAMARA: Só que eu consegui recuperar.
ENTREVISTADORA: Você não perguntou pra ela porque que ela fez isso?
TAMARA: Pra quê? É inve[ja]... A professora, eu acho assim que deve ser muita inveja porque, assim,
não é uma coisa muito legal, você sabe você hackear o Orkut da pessoa.
CRISTINA: Você hackeou o Orkut da pessoa, ele vai precisar do Orkut pra quê? Do outro, não vai ter...
[A professora de Português entrou na sala para chamar os alunos para entrarem na sala de aula para
finalizarem um trabalho, assim, encerrou-se a entrevista].
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A entrevista foi realizada no dia 08/11/2011, na escola onde os jovens estudam, numa sala de reunião dos
professores. Nesta entrevista eu cumpri o papel de entrevistadora e gestora do grupo, tratando de todos os
temas relativos à investigação. Nesta entrevista, entrei na sala de aula e convidei quatro alunos, dois
meninos e duas meninas para me concederem uma entrevista para minha pesquisa. Novamente, fui até a
sala de aula e pedia a colaboração de quatro alunos, dois meninos e duas meninas para participarem de
uma entrevista. Dos alunos que vieram, dois (Nubia e Gilberto) eu já havia convidado para participar da
primeira entrevista, os outros dois foram chamados por estes na hora e toparam participar. Ao chegar na
sala onde seria feita a entrevista, expliquei como seria e o que aconteceria. Ao contrário da outra sala, os
alunos não manifestaram timidez, a entrevista foi mais tranquila, falaram mais.
ENTREVISTADORA: Então, primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome, a idade,
onde vocês moram, se vocês nasceram aqui em São Paulo, o que vocês gostam de fazer e o que vocês não
gostam de fazer.
GILBERTO: Prazer sou Gilberto, nome inteiro?
ENTREVISTADORA: Não necessariamente Gilberto.
GILBERTO: Então tá. Tenho 16 anos, vou fazer 17 no último dia desse mês, moro aqui na Mandioquinha
aqui, nasci em São Paulo, sou paulista, meu pai é baiano... [risos] E...
NUBIA: E sua mãe? [risos. A Nubia riu praticamente a entrevista inteira]
GILBERTO: Minha mãe eu não sei. E... E... É isso.
ENTREVISTADORA: Seu pai veio da Bahia quando?
GILBERTO: Não sei.
ENTREVISTADORA: Quer dizer que ele veio faz muitos anos?
GILBERTO: É.
ENTREVISTADORA: Você tem outros irmãos?
GILBERTO: Tenho mais três irmãos.
ENTREVISTADORA: Mais velhos ou mais novos?
GILBERTO: Mais velhos. Eu sou o mais novo.
ENTREVISTADORA: Você é o caçula.
GILBERTO: Sou tralha né. [Risos]
ENTREVISTADORA: Você veio pra escola esse ano não é?
GILBERTO: Vim.
ENTREVISTADORA: Por quê?
GILBERTO: Porque eu não achei vaga em outra.
ENTREVISTADORA: Não achou vaga em outra... tá... [enquanto aguardava que outro aluno falasse, dois
alunos da 4ª série entraram na sala onde estava acontecendo a entrevista] Vai, vai lá vai, Wanderson e
Bruna] Beleza [me dirigindo ao Gilberto ainda]... E o que você gosta de fazer Gabriel?
GILBERTO: Ah, eu gosto de tocar violão, guitarra, baixo, bola, desenho, computador, lógico,
computador né. É só isso que eu faço... Sair também...
ENTREVISTADORA: E pra onde você vai quando você sai?
GILBERTO: Shopping... Todo domingo é igreja, eu toco na igreja também... E é isso.
ENTREVISTADORA: Você toca na igreja? Que igreja você frequenta? Católica? Evangélica?
GILBERTO: Evangélica batista.
ENTREVISTADORA: Sua família toda vai?
GILBERTO: Humhum.
ENTREVISTADORA: Certo. E o que você não gosta de fazer?
GILBERTO: O que eu não gosto? Trabalhar.
ENTREVISTADORA: E você trabalha?
GILBERTO: Trabalho.
ENTREVISTADORA: O que você faz?
GILBERTO: Eu entrego, atendo, compro lá os negócios lá e depois, sei lá...
ENTREVISTADORA: Aonde que você faz tudo isso?
GILBERTO: É... Na empresa de uniformes.
ENTREVISTADORA: E quem tem empresa de uniformes? Seu pai?
GILBERTO: É.
ENTREVISTADORA: Então você trabalha com seu pai?
GILBERTO: Com meu pai. Eu faço que trabalho né, mas... [risos]
ENTREVISTADORA: Tá bom. [pequena pausa]
GILBERTO: Próximo...
[pausa novamente]
ENTREVISTADORA: Não precisa ter vergonha não gente.
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Nubia: Precisa falar o nome inteiro.
ENTREVISTADORA: Não Nubia.
NUBIA: Meu nome é Nubia, tenho 15 anos, nasci em São Paulo, moro na Rua Olaria, perto do Jaqueline,
e... Minha mãe é de Sergipe e não moro com meu pai porque eu não gosto dele.
ENTREVISTADORA: Você não mora com seu pai por que você não gosta dele?
NUBIA: Não... Porque minha mãe é separada.
ENTREVISTADORA: Tá. Mas você vê seu pai de vez em quando?
NUBIA: Não.
ENTREVISTADORA: Nunca?
NUBIA: Só ontem.
ENTREVISTADORA: Por que “ontem” você viu seu pai?
NUBIA: Ah por causa que ele foi lá, mas eu nem vi ele.
ENTREVISTADORA: Você nasceu aqui em São Paulo Nubia?
NUBIA: Sim.
ENTREVISTADORA: Sempre?
NUBIA: Sempre. [risos de todos] Afe professora.
ENTREVISTADORA: Não é porque tem gente que foi embora e depois voltou, entendeu? O que você
gosta de fazer Nubia?
NUBIA: Eh... Mexe no computador, assistir TV, dormir... Nossa, eu gosto de dormir.
GILBERTO: Nossa! Eu esqueci de falar dormir.
NUBIA: Adoro ficar na rua, sair.
ENTREVISTADORA: Quando você sai você vai pra onde?
NUBIA: Shopping, pra balada.
ENTREVISTADORA: Que balada?
NUBIA: MetroNight, beber.
ENTREVISTADORA: Quantos anos você tem Nubia?
NUBIA: 15.
ENTREVISTADORA: 15. Só isso? E o que você não gosta de fazer?
NUBIA: Trabalhar.
ENTREVISTADORA: E você trabalha?
NUBIA: Não. [risos]
ENTREVISTADORA: Como que você não gosta de uma coisa que você nem faz?
GILBERTO: Estudar mano.
NUBIA: Não gosto de estudar também. Não sei o que eu to fazendo aqui. [risos] Não gosto de estudar.
ENTREVISTADORA: Não gosta de estudar, nem um pouquinho? De nada?
NUBIA: Não, só algumas matérias.
ENTREVISTADORA: E aí? Fechou sua apresentação?
NUBIA: Fechou, trágico, fechou.
Ivan: Oi, eu sou o Ivan, tenho 15 anos, nasci em São Paulo, moro no Jaqueline, minha mãe nasceu no
Ceará, meu pai é da Bahia... [pausa]
ENTREVISTADORA: O que você gosta de fazer?
IVAN: Mexe no computador, ir pro shopping, andar de bicicleta, só.
ENTREVISTADORA: E não gosta?
IVAN: Estudar.
ENTREVISTADORA: Hãm... Tá... Onde você mora mesmo?
IVAN: No Jaqueline.
ElieteUBIA: Meu nome é Eliete, tenho 14 anos, moro na Vila Antonia, nasci em São Paulo...
ENTREVISTADORA: Onde é a Vila Antonia?
ELIETE: A Vila Antonia hãm...
NUBIA: Atrás da Decathlon.
ENTREVISTADORA: Ah tá... Atrás da Decathlon. Ãh?
ELIETE: Meu pais são registrentes, os dois.
ENTREVISTADORA: Dois o quê?
ELIETE: Registrentes, veio lá do interior. [Risos]
ENTREVISTADORA: Ah, entendi [acredito que ela quis dizer retirantes]
ELIETE: Ah, acho que é só isso.
ENTREVISTADORA: O que você gosta de fazer?
ELIETE: Conversar, ler livros e sair com meus amigos.
ENTREVISTADORA: Sair com seus amigos... E o que você não gosta de fazer?
ELIETE: Arrumar a casa eee... Vim pra escola.
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ENTREVISTADORA: Vocês não gostam da escola mesmo hein?!
ELIETE: É...
ENTREVISTADORA: Os quatro...
NUBIA: Não, o Gilberto não falou.
ENTREVISTADORA: É, o Gilberto não falou...
IVAN: Esqueceu... [risos]
NUBIA: É [rindo], esqueceu de falar que não gosta da escola...
ENTREVISTADORA: Você também não gosta da escola? [me dirigindo ao Gabriel, que confirma com a
cabeça] Também não?
GILBERTO: É, mas tem que ver né, o que tá aprendendo né? Se o pensamento fica legal, com bia
memória...
ENTREVISTADORA: Ela ajuda em tudo isso?
ELIETE: [respondendo imediatamente enfática] Não!
ENTREVISTADORA: Você acha que ela ajuda? [Porque o Gilberto discordou da Eliete com a cabeça]
GILBERTO: Eu acho.
ELIETE: Não ajuda.
IVAN: Pra mim ajuda.
GILBERTO: Ajuda. Conversar melhor, fazer uma entrevista como essa...
ENTREVISTADORA: Vou pedir pra você falarem um pouquinho mais alto senão depois eu não ouço a
gravação, depois eu ponho a voz de vocês pra vocês ouvirem...
GILBERTO: Tá bom.
ENTREVISTADORA: O outro grupo pediu. É... Agora eu vou perguntar pra vocês um pouquinho da
escola, mais especificamente... Quanto tempo vocês estudam aqui? O Gilberto entrou esse ano e vocês?
IVAN: Estudo desde a 4ª.
ENTREVISTADORA: Desde a 4ª, e onde você estudava antes?
IVAN: No... No Ceará...
ENTREVISTADORA: Depois você veio de lá pra cá? Hã? E como era lá, qual a diferença de lá pra cá?
IVAN: A mesma coisa.
ENTREVISTADORA: Igualzinho? Não tinha nada de diferente?
IVAN: Ah, de sexta-feira não tinha aula e só tinha 5 horas de aula por dia.
ENTREVISTADORA: Então você ficava um pouquinho menos na escola?
NUBIA: [interrompendo] Eu estudo aqui desde que inaugurou.
ENTREVISTADORA: Então você é velha hein Nubia, a escola tem mais de 60 anos... [risos]
NUBIA: Brincadeira, estudo aqui desde a 1ª série.
ENTREVISTADORA: Desde a 1ª série?
IVAN: Tem gente que estuda aqui desde o pré.
ELIETE: Desde o pré?
IVAN: Sim, desde a ...
N e ENTREVISTADORA: A 1ª série.
ELIETE: Eu estudo aqui desde a 1ª série também.
ENTREVISTADORA: Também? E você Gabriel, veio da onde?
GILBERTO: Eu vim de uma escola particular, Escola Batista de Educação Integral, repeti lá, porque eu
não sabia muito, porque fiquei desde a 5ª no Lourival [escola municipal da região], repeti a 8ª lá, só
porque eu ficava só zoando e fui pra escola particular, e depois repeti lá e vim pra cá, porque não
consegui vaga lá, no Lourival e nem numas outras escolas aí que eu tentei, aí eu vim pra cá.
ENTREVISTADORA: E qual a diferença das escolas de lá pra cá, todas essas escolas que você passou aí,
duas né?
GILBERTO: Comecei... Quando eu tinha não sei quantos anos no pré, fui pra essa EMEI aí, Escola
Batista de Educação Integral lá. Saí de lá fui pro Maria Luiza, depois de lá fui pra Luiz Cintra, depois pro
Lourival, depois a Escola Batista e pra cá. E a Escola Batista é bem diferente porque é bem mais
avançado.
ENTREVISTADORA: É bem mais puxado?
GILBERTO: Puxa muito, muita lição, muitas coisas...
ENTREVISTADORA: Qual você prefere?
GILBERTO: Eu... E, foi difícil... Porque eu cheguei lá sabendo nada... Cheguei lá a gente tudo inteligente
sabe? Sabendo tudo... Aí não consegui entrar no pique deles não... [Nubia riu] Aí acabei repetindo...
ENTREVISTADORA: Aí você teve que vir pra cá?
GILBERTO: É.
ELIETE: Fez aqui também, porque aqui dá pra passar.
ENTREVISTADORA: Tá. Vocês gostam daqui?
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GILBERTO: Eu achei legalzinho, porque lá na minha escola particular não dava comida, não dava nada,
tinha que comprar tudo, cheguei aqui, aqui dá café da manhã, mó legal [Eliete e Nubia rindo] Lá era
nossa... eu falei isso pra minha mãe ela começou a dar risada... Nossa, que legal! Aí dá almoço também ô
legal mano. Lá eu sofri, passava fome lá, tinha que comprar comida. Tinha dia que eu levava marmita
mano... É tinha uns alunos que também levava marmita assim, aí eu ficava pra jogar bola assim. Mas aqui
é legal.
ENTREVISTADORA: Alem da comida, que mais que você acha legal na escola?
GILBERTO: Deixa eu ver? [pausa para pensar] É... Dá leite né? Legal. Leite em pó, legal. Eu bebo
bastante leite... É bom. [Todos estão rindo]
ENTREVISTADORA: E da escola Gabriel?
ELIETE: Da escola.
ENTREVISTADORA: Do cotidiano, do que você vive aqui.
GILBERTO: Que eu gosto? Difícil hein assim... É... Conhecer os amigos novos aqui é legal. Converso
com todo mundo aqui, não sou intrigado com ninguém, só com o Oreia [se referindo a um aluno da sala
deles, o Luiz Guilherme] porque ele é chato assim...
ENTREVISTADORA: Com quem?
E e NUBIA: O Oreia.
NUBIA: É, ele bateu mó pau hoje.
ENTREVISTADORA: E vocês? Gostam da escola? Não gostam da escola?
IVAN: Eu gosto um pouco.
NUBIA: [interrompendo] Eu to começando a desgostar.
ENTREVISTADORA: Por que Nubia?
NUBIA: Eu gasto muito tempo nessa escola.
ENTREVISTADORA: Você já repetiu a 8ª né Nubia?
NUBIA: A Patrícia me repetiu.
ENTREVISTADORA: Mas não tem nada... Você gosta da escola?
NUBIA: Gosto.
ENTREVISTADORA: Por quê? O que é legal aqui?
NUBIA: Alguns professor, eu acho legal...
IVAN: Os amigos.
NUBIA: Os amigos.
ELIETE: A comida, que nem o Gabriel.
NUBIA: Não, eu não gosto do ovo [rindo].
GILBERTO: Não, é gostoso mano. Nem preciso almoçar em casa.
[assim como a outra turma, quando os alunos tinham que se referir à escola, suas falas são marcadas por
pausas, incertezas, demoras nas respostas]
NUBIA: Ah... Acho uma par de coisas legal.
ENTREVISTADORA: E vocês?
ELIETE: Ah... Eu gosto da escola.
IVAN: Eu também.
ENTREVISTADORA: Por quê?
IVAN: Ah, porque têm os amigos, os professores.
ELIETE: Tem umas atividades a tarde pra quem é de manhã fazer.
ENTREVISTADORA: Vocês fazem alguma coisa?
ELIETE: Meu irmão fazia judô, mas parou.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ELIETE: porque eu não queria trazer ele.
ENTREVISTADORA: Que maldade com ele!
ELIETE: Eu tenho que sair da escola, ir pra casa, depois voltar com ele, mó caminhada minha casa.
NUBIA: A casa dela é longe!
GILBERTO: É bom que perde a... [Nubia riu] [quis dizer que assim ela poderia perder uns quilos]
ENTREVISTADORA: E o que é mais legal na escola?
GILBERTO: Que é legal?
NUBIA: O que é mais legal na escola? As quadras.
GILBERTO: Os pombos.
ELIETE: Aula de informática, leitura e educação física.
NUBIA: O pombo cagando em nos assim...
GILBERTO: Eu já fui cagado duas vezes.
ELIETE: Eu nunca.
NUBIA: Ele já rasgou seis calças já. [rindo]
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GILBERTO: Rasguei seis calças jogando bola.
GILBERTO: Meu Deus hein Gabriel!
ENTREVISTADORA: E você Ivan?
ELIETE: Coitada da mãe dele [ainda falando do Gabriel].
ENTREVISTADORA: O que você mais gosta? [me dirigindo ao Ivan] Eu ouvi você falando pra Nubia
“os amigos”?
IVAN: É, os amigos, só.
NUBIA: É, também venho pra escola pelos amigos.
ELIETE: Basicamente eu venho pra escola pelos meus amigos. Não venho pra escola pra estudar.
NUBIA: Se eu não vir pra escola eu vou ficar fazendo o que na minha casa?
ELIETE: Eu também, ouvir meu pai reclamar de tudo? Da vida, de Deus...
GILBERTO: Se eu ficar em casa eu trabalho.
IVAN: Ficar fazendo canetinha.
ELIETE: Ficar fazendo canetinha.
NUBIA: Ficar batendo minha cabeça no computador, no notebook, não quero.
ELIETE: De manhã eu não posso usar o computador.
NUBIA: Ninguém mandou ele travar, por isso que eu bato nele mesmo.
GILBERTO: Que ignorância!
ENTREVISTADORA: E tem alguma matéria que vocês gostem na escola?
IVAN: História.
GILBERTO: Eu gosto de Português.
NUBIA: Eu gosto de Geografia.
ELIETE: Eu também gosto de Português.
IVAN: Português também.
NUBIA: E de Português, mais ou menos.
GILBERTO: Ah, a professora Patrícia eu acho ela boa.
NUBIA: Pra mim ela é a única pessoa que se interessa mais em nós.
GILBERTO: É...
ELIETE: É tipo, ela ajuda se alguém tem necessidade.
GILBERTO: Acho que é a melhor professora que tem aqui, porque ela pega pesado, mas é desse jeito que
faz os alunos estudar, prestar atenção, ficar quieto.
ELIETE: Todo mundo reclama da Patrícia, mas todo mundo gosta dela.
GILBERTO: Porque chega outra professora que... sei lá, não vou citar nomes, que senta assim, pega,
escreve lá fica sentada.
NUBIA: Eu vou dar nomes, a professora de Matemática.
GILBERTO: Deixa lá os alunos fazer o que quiser. A Patrícia não, ela puxa, vai lá, senta lá.
NUBIA: Ela conversa com nóis.
GILBERTO: Conversa... Ela... Tipo, eu pergunto pra ela o que eu to errado, ela vai lá, responde legal
assim sabe. A professora de Ciências meu, eu faço uma pergunta...
ELIETE: Nossa, ela é muito ignorante.
GILBERTO: Ela é ignorante sabe? Tipo... Eu fiz uma pergunta esses dias aí ela falou um monte, cheguei
calmo “Professora não sei o que”, ela falou um monte lá, aí eu briguei com ela.
NUBIA: Por isso que eu discuto com ela mesmo.
ENTREVISTADORA: Mesmo...
NUBIA: Mesmo, mesmo. Ela é mó folgada... Ó, ela passou mó textão, aí nóis foi leva pra ela corrigir,
“vocês só sabem copiar”, não sei o que... Fala que nóis é copista...
ELIETE: Se não é pra copiar porque passa o negócio na lousa?
NUBIA: Fala que nóis é copista, chama nóis de retardado...
GILBERTO: O professor de Geografia é legal também.
NUBIA: É, o Claudio.
GILBERTO: Encontrei ele numa festa, de aniversário....
ENTREVISTADORA: De História é a Débora né?
NUBIA: É, é a Débora. Não, nóis racha com a Débora.
ELIETE: Não, ela é legal.
GILBERTO: Ela é legal.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam das matérias, pelo que deu pra perceber, pelos professores na?
ELIETE: É.
ENTREVISTADORA: Por que vocês acham que o professor faz tanta diferença assim?
[pausa]
GILBERTO: [bem baixinho] Só eu que to falando aqui.
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NUBIA: Eita mentira!
ELIETE: Porque se tiver um professor só pra passar na lousa não tem como a gente aprender, tem uns
professor que fala “se vira”.
NUBIA: Tipo, a Patrícia não passa na lousa, ela dita. [risos]
ELIETE: [rindo] Ela dita.
ENTREVISTADORA: Então depende do empenho que o professor tem com vocês?
GILBERTO: Isso.
ENTREVISTADORA: Que faz diferença?
N e ELIETE: Isso.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam de estudar?
IVAN: Não.
NUBIA: Mais ou menos.
ELIETE: É... as vezes.
ENTREVISTADORA: Por quê?
NUBIA: Sei lá, preguiça. Chato.
GILBERTO: Chego em cassa assim, olho o sofá assim, não agüento, deito lá e fico dormindo.
ELIETE: Ela tá perguntando da gente estudar na escola no caso.
ENTREVISTADORA: Não necessariamente.
GILBERTO: Não, lição de casa. Aí chega, depois de levantar lá do sofá, eu olho assim, olho minha
mochila, dá mais preguiça ainda. Durmo mais. Sei lá, escola dá preguiça.
NUBIA: Sabendo que eu vou acordar de manhã, sabendo que eu vo vim pra escola, já dá até um
desânimo.
GILBERTO: É. Dá um desânimo.
IVAN: Dia de domingo também.
GILBERTO: Dia de domingo...
NUBIA: Uma vez eu dormi no chuveiro. [rindo]
GILBERTO: Nossa! Eu tenho vontade de fazer isso também.
ELIETE: [rindo] Eu já dormi no chuveiro também.
NUBIA: Aí minha mãe me acordou, eu já tava há mó tempo tomando banho.
ELIETE: Eu comi sabão, eu tava lá me ensaboando, encostei a cabeça na parede e dormi.
NUBIA: Eu também... Dormi.
GILBERTO: Pra mim eu ligo o chuveiro, sento na privada e fico dormindo.
ENTREVISTADORA: E você Ivan?
[pausa longa, Ivan é mais tímido, falou pouco]
IVAN: O que eu falo? Não, você começou o raciocínio assim “por que a gente vai estudar História?”.
IVAN: É. Não sei pra que a gente vai estudar História se a gente nem era vivo naquela época.
GILBERTO: Vo querer saber do Charles Chaplin, do Hitler, Peste Negra? [todos começam a rir]
ELIETE: O Hitler já morreu gente.
GILBERTO: Hitler, essas coisas.
IVAN: Bill Gates...
ELIETE: Bill Gates é um herói.
IVAN: Geografia tem que aprender.
GILBERTO: Aprender sobre os senhores feudais [acho que ele esta continuando o raciocínio dele de que
nada dessas coisas deveriam ser aprendidas].
ENTREVISTADORA: E Português e Matemática, Geografia, Ciências a gente tem que aprender?
IVAN: Ah, porque... [o Gilberto interrompeu várias vezes as falas dos colegas]
GILBERTO: Ciências... Eu vo lá querer saber do espaço?
IVAN: Porque...
GILBERTO: Da Lua lá... [interrompendo novamente o Ivan]
IVAN: Ela falou mais do corpo humano...
GILBERTO: Aí, é que ainda não chegou, mas... Quando chegar vai dizer muito, vai falar sobre chuva
ácida, você vão aprender um monte de coisas ainda.
ELIETE: É que em Matemática...
ENTREVISTADORA: No Ensino Médio tem esse conteúdo mais...
GILBERTO: É, você vão aprender um monte de coisas ainda.
ENTREVISTADORA: Tá. Não, o que eu queria entender, na verdade, é se vocês percebem essas
diferenças entre as matérias.
NUBIA: Ah. Sei lá.
ELIETE: Como assim diferença entre as matérias?
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ENTREVISTADORA: É porque o Ivan começou a falar uma coisa, assim, por exemplo, “Português,
Matemática, Ciências precisa aprender e outras matérias... O que eu quero saber de História? Por que eu
preciso aprender se o cara já morreu?”
GILBERTO: Teve uma vez que eu pensei nisso, “Por que eu tenho que aprender isso?”.
ENTREVISTADORA: E por que vocês acham que esse conhecimento é desnecessário?
NUBIA: Já morreu.
GILBERTO: É. [enfático, concordando com a Nubia] Não, mas Ciências é importante sim.
IVAN: [que estava tentando formular uma frase, mas sem sucesso porque era sempre interrompido] É.
GILBERTO: É importante você aprender sim sobre as doenças que você pega.
IVAN: Aprende sobre o mundo.
ELIETE: Tem umas matérias que é necessária aprender. Português e Matemática, mas História...
IVAN: Nada a ver!
ELIETE: Não é necessário, a gente não vivia naquela época.
GILBERTO: Não, mas é legal, você conta História pros seus filhos, sobre os antigos assim, né?
IVAN: Nóis vai querer saber...
GILBERTO: Eu gostei de Historia esse ano.
ELIETE: Meu pai fica ensinando pra mim, só que ele não sabe, e Meu Deus!
ENTREVISTADORA: Não, o que eu queria entender é se vocês acham que o conhecimento do passado é
desnecessário?
NUBIA: É.
ENTREVISTADORA: Por quê?
IVAN: Porque a gente não tava lá ué.
NUBIA: É porque nóis não tava lá.
ENTREVISTADORA: Então tudo que a gente não viveu não importa?
IVAN: Não, algumas coisas.
ENTREVISTADORA: Vocês têm 14 anos só, 15, 16. Então tudo que veio antes de vocês não importa?
NUBIA: Não.
IVAN: Depende.
ELIETE: Depende.
ENTREVISTADORA: Depende do quê?
ELIETE: Se ela foi necessária.
ENTREVISTADORA: E o que é um conhecimento necessário?
ELIETE: Saber com quantos anos minha mãe começou a namorar pra eu começar também.
ENTREVISTADORA: Ah tá.
GILBERTO: Eu vo querer saber se o presidente dos Estados Unidos tá com a privada lá... Tem um
enfeite... Eu vo querer saber a História daquilo?
[risos de todos]
ENTREVISTADORA: Tá, eu entendi. Tá, continuando... Mesma ideia: O que vocês pensam sobre as
coisas que vocês aprendem na escola? Vocês acham que é necessário? O que vocês aprendem... Alguma
coisa que vocês aprenderam que foi mais marcante?
GILBERTO: Português.
E e NUBIA: Português.
ENTREVISTADORA: Português o quê?
NUBIA: Teatro.
ENTREVISTADORA: Teatro? Você teve aula de teatro? Vocês estão gostando?
ELIETE: Gostamos [com ênfase], porque a gente não tá aprendendo mais.
GILBERTO: Esse negócio de Turismo tá deixando eu cansado [o projeto de teatro foi desenvolvido pela
professora Patrícia. O segundo projeto, chamado de Profissões, é um projeto interdisciplinar que foi
desenvolvido no segundo semestre de 2011, onde os alunos, ao final, tiveram que montar uma empresa, e
os alunos desta sala montaram uma empresa de Turismo].
ENTREVISTADORA: E vocês... Mas o que vocês acham das coisas que vocês aprendem na escola?
Vocês acham que é importante, não é importante, serve, não serve...
GILBERTO: Português é super importante!
IVAN: Português.
ELIETE: Português é Matemática é super importante.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ELIETE: Porque a gente vai usar mais...
NUBIA: É que são coisas que a gente vai necessitar na nossa vida.
GILBERTO: No trabalho.
ENTREVISTADORA: E o resto?
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NUBIA: O resto é resto.
ELIETE: Não, as outras coisas são importantes, mas não tanto quanto Português e Matemática.
IVAN: Essas coisas aí a você não têm que saber...
GILBERTO: E se você for médico?
IVAN: Tem.
GILBERTO: Enfermeiro? Vai pesar muito. Ciências né.
ELIETE: Eu não vou mais ser médica então.
ENTREVISTADORA: Deixa eu perguntar pra vocês: quais as expectativas de futuro de vocês? O que
vocês querem pro futuro de vocês?
GILBERTO: Tem um monte de coisas.
ELIETE: Eu gostaria de ser rica, mas tá longe de eu ser...
NUBIA: Uma vida boa...
ENTREVISTADORA: O que é uma vida boa?
IVAN: Ter casa...
GILBERTO: [interrompendo] Ter casa, mulher...
IVAN: Ter carro, mulher, os filhos, deixa eu ver... Trabalhando....
GILBERTO: E ganhar dinheiro sem fazer nada.
NUBIA: Ah tá bom, você vai ficar batendo palma e o dinheiro vai cair na sua mão...
[risos de todos]
ENTREVISTADORA: E você Nubia?
NUBIA: O quê?
ENTREVISTADORA: O que você quer pro seu futuro?
NUBIA: Ah, vida boa, uma casa, não quero ter filhos, meus maridos...
ELIETE: Meus maridos [em ênfase nos s]
NUBIA: Quero morar com a minha mãe, até eu morrer. Minha mãe velhinha e eu do lado dela velhinha
também.
ELIETE: Eu falei pra minha mãe que quando eu crescer vou morar na casa dela até falecer, pra eu morar
com ela.
NUBIA: Meu irmão mais velho mora com nóis ainda.
GILBERTO: Meu irmão tem 24 anos e mora lá com nóis.
ELIETE: Meu irmão tem 25 e mora com a gente.
ENTREVISTADORA: Vocês querem fazer faculdade?
ELIETE: Eu quero.
ENTREVISTADORA: Do quê?
IVAN: Não sei [rindo].
ELIETE: Eu queria fazer de medicina, mas minha mãe quer que eu faça psicologia.
NUBIA: Eu queria fazer de engenharia civil.
ENTREVISTADORA: Construir prédios e mais prédios...
NUBIA: Mais e mais e mais.
ENTREVISTADORA: E você Ivan, você tem ideia?
IVAN: É...
ENTREVISTADORA: Se você quiser, senão...
IVAN: Eu esqueci um que a Patrícia falou...
ELIETE: Técnico de informática.
IVAN: É.
ENTREVISTADORA: E você Gabriel?
GILBERTO: Ah, eu tenho muita coisa, eu do pra bastante coisa. Ah, tem o desenho, eu canto, toco.
Então, esses três aí já dá pra...
ENTREVISTADORA: Então você quer seguir na carreira de artes, alguma coisa ligada à artes? Cantar,
danças... [risos] Dançar não... Cantar, tocar?
GILBERTO: É. Ser um designer... Sim, ia ser legal. Meu irmão faz isso. Desenha peças, joias, assim
sabe? Tipo...
ENTREVISTADORA: Ele é designer de joias?
GILBERTO: E camisa assim também, ele faz uns desenho assim...
ENTREVISTADORA: Estamparia?
GILBERTO: Outro estampa...
ENTREVISTADORA: Mas ele desenha?
GILBERTO: O outro desenha.
ELIETE: Um desenha e o outro faz a estampa.
GILBERTO: O outro joga bola. São três irmãos.
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ENTREVISTADORA: Nossa senhora!
ELIETE: Eu tenho quatro.
GILBERTO: Só dá minha mãe de mulher na família.
ELIETE: Só dá eu e minha mãe.
GILBERTO: Só dá eu, meu pai e meus dois irmãos lá.
ELIETE: Eu tenho dó de mim, que tenho que fazer tudo.
GILBERTO: É? Só você? Eu sou o mais novo, tenho que fazer tudo!
ELIETE: Eu sou a mais nova, sou a única menina, tenho que fazer tudo o que meus irmãos pedem.
GILBERTO: Eu não faço o que meus irmãos pedem.
NUBIA: Ah Tá! Eu durmo lá, com a bunda pra cima e ai de alguém que me acorde! Pode tá a casa
pegando fogo, mas não acorda. [todos rindo]
ENTREVISTADORA: Ó, vamos lá. Agora eu quero saber um pouquinho da ligação da escola com a
internet. Os professores propõem lição de casa pra você?
ELIETE: Não.
NUBIA: Sim.
IVAN: Alguns.
ENTREVISTADORA: Quais?
NUBIA: A Patrícia, Daiane, Claudio. [quase que se referindo a todos, pois falou com ironia]
ENTREVISTADORA: E vocês fazem?
GILBERTO: Eu não.
ELIETE: Eu faço.
IVAN: As vezes.
NUBIA: Costumo.
GILBERTO: Eu não sou acostumado a fazer lição de casa não.
ENTREVISTADORA: Não é acostumado? Por quê?
GILBERTO: Porque eu peguei o costume de não fazer e ficou. Peguei isso no Lourival.
ENTREVISTADORA: E não faz mais?
GILBERTO: É.
ELIETE: Ah, eu faço as pesquisas.
GILBERTO: Eu não!
NUBIA: Ah mó preguiça!
GILBERTO: Pesquisa assim é quando eu to falando com alguém muito importante assim sabe? Aí
quando eu escrevo no MSN e pesquiso uma palavra assim...
ELIETE: Eu também faço isso.
ENTREVISTADORA: Como como? Repete que eu não entendi.
GILBERTO: Tipo assim ó, você tá conversando com alguém muito importante assim, um amigo lá, ele é
cantor, ele já é zica, já foi no Gugu, montou uma banda e foi lá na mídia. Aí, pra conversar com ele tem
que... Não posso dá uma de doido lá pra falar. Aí eu sempre pesquiso alguma coisa assim. Um nome
assim, eu escrevo do meu jeito e vejo se tá certo lá... Vou lá, pesquiso lá, tal copio lá e escrevo lá.
ENTREVISTADORA: Entendi.
ELIETE: Pra ver se a palavra está certa.
ENTREVISTADORA: Pra ver se a palavra tá certa?
GILBERTO: Eu falo muito isso com as meninas. Tem um esquema com a menina aí eu uso muito isso.
ELIETE: Eu faço isso com poucas pessoas, não to nem aí.
ENTREVISTADORA: Mas quando vocês têm lição de casa, e vocês fazem, o que vocês usam de fonte?
O que vocês usam pra fazer o trabalho?
[todos respondem, cada um na sua vez]: O Google.
ENTREVISTADORA: Ninguém usa livro?
IVAN: Não.
ELIETE: Não.
ENTREVISTADORA: Como vocês fazem? Vamos imaginar que vocês têm um trabalho de Ciências pra
fazer. A professora Daiane pediu um trabalho, pra vocês pesquisarem o que é uma célula.
GILBERTO: Escrevo “o que é uma célula”.
NUBIA: É, escrevo “o que é uma célula”.
ELIETE: Ah eu escrevo lá...
ENTREVISTADORA: Aonde? Na caixinha do Google?
[todos respondem juntos]: É.
ENTREVISTADORA: E depois?
GILBERTO: Na web, vou clicando em vários sites.
ELIETE: Eu também vou clicando em vários sites.
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NUBIA: Eu também.
ELIETE: Aí eu escolho qual tá mais...
IVAN: Na Wikipédia.
NUBIA: Aí na Wikipédia aparece.
ELIETE: É.
GILBERTO: Wikipédia é o melhor que tem.
ENTREVISTADORA: Aí vocês vão lá, pegam...
GILBERTO: Eu leio...
ENTREVISTADORA: Quero que vocês me expliquem passo a passo.
NUBIA: Foco, foco, foco.
ELIETE: A gente liga o computador,
ENTREVISTADORA: Isso vai...
GILBERTO: Aí ele faz tandandandan [imitando o som que o computador faz ao ligar], aí ligou.
ELIETE: Ai vai na internet.
IVAN: Primeiro conecta.
GILBERTO: Não, não...
ELIETE: Não, o meu não precisa conectar...
GILBERTO: Não, não, o meu também não.
ELIETE: Clico no Firefox...
GILBERTO: Clico no Google Chrome...
IVAN: Não, não, no Internet Explorer.
GILBERTO: Não, o Google Chrome não, porque meu irmão salvou tudo lá, aí eu uso o Safari, que é da
Apple. Aí eu abro lá, fico lá no Face [Facebook]...
NUBIA: Em todos os lugares...
GILBERTO: Fico no MSN, aí o Orkut, eu olho assim, apago os recados do Orkut, fecho. Olho o meu
Hotmail, porque isso é bastante importante, porque tem meus compromissos e...
ELIETE: Eu não olho, faz dois meses que eu não olho...
GILBERTO: E... Não pesquiso nada.
ENTREVISTADORA: [rindo] Tá, você não faz, e quem faz?
ELIETE: Eu.
ENTREVISTADORA: Hã, vai, me explica.
ELIETE: Tá. Eu ligo o computador, ai faz o barulhinho. Faz o barulhinho Gabriel? [ele faz o barulho] Aí
eu vou na internet, vou no Google, ponho o que eu quero pesquisar. Daí eu abro um monte de... de...
GILBERTO: Esqueci como é que faz o barulho da proteção. [quando o Gilbertofalou, ele interrompeu a
Eliete, o que a deixou brava, pois ela olhou feio pra Gabriel]
ENTREVISTADORA: Vai meu anjo. Fala.
NUBIA: E quando faz aquele barulho de ativação do antivírus? [o Gilbertofaz novamente o som
correspondente] Muito obrigada [rindo] Só falo assim... muito obrigada.
GILBERTO: Ai tio... Vai, continua.
ELIETE: Eu abro um monte de negócios, vou lendo, aí o que me interessar mais eu copio, porque a
minha mãe não deixa eu copiar, coisar pra impressora. Porque ela falou “Ah você tem que copiar na mão,
que assim você aprende mais”. Então, eu tenho que copiar tudo na mão, ela não deixa eu imprimir.
ENTREVISTADORA: Sua mãe não deixa você imprimir? E os professores?
ELIETE: Os professores deixam.
ENTREVISTADORA: Tá, você copiou, como é que você faz? Você leu o negócio lá ou você copia do
jeito que tá?
IVAN: Não, primeiro você lê...
ELIETE: Eu leio...
IVAN: Eu leio só um pedaço só.
ELIETE: Eu leio tudo, depois eu resumo, eu leio tudo o que me interessar aí eu resumo.
ENTREVISTADORA: Tá, e... deixa eu ver...
E; Eu guardo todo o material na mochila de qualquer jeito, guardo o que eu tava pesquisando, abro o
Orkut, Facebook, MSN, e fico mexendo nos três ao mesmo tempo.
ENTREVISTADORA: Então você faz rapidinho a lição de casa pra poder mexer em outras coisas? Ou
você faz tudo ao mesmo tempo?
ELIETE: Não, eu faço a lição de casa e depois eu faço outras coisas.
ENTREVISTADORA: Tá, e você Nubia? Ah, outras coisa, como vocês escolhem o texto? Porque quando
a gente põe lá no Google “o que é uma célula” aparece vários tópicos certo?
IVAN: Crtl A.
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ENTREVISTADORA: Não, aparece vários links, como vocês escolhem o que vocês vão copiar? Você
abre um por um? Você lê todos?
IVAN: É, abro um por um.
ELIETE: Não, eu abro todos de uma vez.
NUBIA: Eu olho os três primeiros só.
GILBERTO: É.
IVAN: Eu também.
ELIETE: Eu abro uns dez.
GILBERTO: Vai ficar travando o PC?
ELIETE: Eu abro de três em três.
NUBIA: Eu abro só três, leio...
GILBERTO: É.
NUBIA: Sempre é o primeiro que é o melhor.
ELIETE: Eu olho naquela bolinha, pra ver se é bom, pra descer. Aí vai abrindo os negócios.
GILBERTO: Mais visitações. Aí fica abrido.
ELIETE: [rindo] Aí fica abrido.
ENTREVISTADORA: Alguém faz alguma coisa diferente?
IVAN: Eu só olho.
ELIETE: Diferente como?
ENTREVISTADORA: Dos procedimentos que você fez. Tem alguém que imprime? Tem alguém que
não lê?
IVAN: Puta, tem vez que eu não leio não.
ELIETE: O Ivan não lê mesmo não. Um dia a gente foi fazer lição aí ele me mandou pelo MSN “olha
Eliete, isso aqui tá bom?”, pra mim ver se tava bom... É sério.
IVAN: Eu não leio mesmo não. Eu só leio no começo assim...
ELIETE: As duas primeiras linhas... [risos]
IVAN: leio as três primeiras linhas, ai eu clico o que me interessa mais, aí eu já vo copiando assim.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Nubia?
NUBIA: O quê?
ENTREVISTADORA: Você faz a mesma coisa?
ELIETE: OU você imprime tudo de uma vez?
NUBIA: Não, eu leio, não uso a impressora, copio na mão.
ENTREVISTADORA: Todo mundo copia?
[todos respondem que sim]
ENTREVISTADORA: E depois o que professor faz com o trabalho?
NUBIA: Ele rasga e joga fora.
[todos riem e concordam]
GILBERTO: Vai pra gaiola do passarinho.
ELIETE: O que os professores fazem que a gente não vê mais os trabalhos?
NUBIA: Ah, eles guardam nesses armários aí...
GILBERTO: Usam pra sei lá...
ELIETE: Pra usar de papel higiênico.
ENTREVISTADORA: Vocês não têm ideia do que eles fazem com os trabalhos?
NUBIA: Não.
ENTREVISTADORA: Os professores não usam em aula?
NUBIA: Não. Eles usam de tapete de carro.
GILBERTO: Quando você pega um cachorro pra levar no veterinário, usa pra forrar o banco do carro,
forra o chão, pro cachorro não fazer nenhuma besteira.
ELIETE: Usa de papel higiênico.
NUBIA: Na gaiola do passarinho.
ENTREVISTADORA: Então vocês acham que não serve pra nada essa lição?
NUBIA: Não, serve, nóis só não sabe pra que que a gente faz.
ENTREVISTADORA: E isso não incomoda vocês, não saber pra que serve?
ELIETE: Não, nunca parei pra pensar nisso.
[houve uma pausa, pois aguardei os alunos pra ver se complementariam mais alguma coisa à fala da
Eliete, mas todos concordaram com gestos com o que ela falou sobre o assunto discutido]
ENTREVISTADORA: Deixa eu perguntar outra coisa, se vocês... É... Se vocês já usaram a internet pra
estudar, sem que tenha sido pedido trabalho?
GILBERTO: Não.
IVAN: Hum hum [expressão de negação]
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ENTREVISTADORA: Só usa a internet pra estudar se for pedido lição de casa? Se não pedir...
IVAN: É. [mas todos afirmaram que sim, que só estudariam usando a internet se o professor pedir lição
de casa ou trabalho]
ENTREVISTADORA: Tá.
ELIETE: Só se um dia alguma interessante me aparecer na cabeça.
NUBIA: É.
ELIETE: Só se aparecer alguma coisa na minha cabeça, assim na minha frente que eu queira saber o que
é, aí eu vou lá no Google e vejo.
ENTREVISTADORA: Já aconteceu?
ELIETE: Já.
GILBERTO: Que eu pesquiso bastante assim é se a escola é nome de música. Vo lá no Youtube, vlau
vlau [imitando um som] e já era.
ENTREVISTADORA: Quando que isso aconteceu flor?
ELIETE: Quando eu fui viajar com os meus pais, eu vi um negócio muito estranho lá e eu quis saber o
que era, aí eu cheguei em casa e fui ver no Google.
ENTREVISTADORA: Entendi. E... Tem uma coisa que apareceu nos questionários que vocês
responderam há um tempo atrás é que pouquíssimos alunos indicaram que usam a internet na escola.
Como se a internet que vocês usam na escola não fosse uso... O que é usar a internet pra vocês?
GILBERTO: Conversar.
ENTREVISTADORA: Conversar com os amigos?
GILBERTO: Fotos também.
NUBIA: Teclar.
IVAN: Ver as fotos também, ver vídeos no Youtube.
NUBIA: Meio de acesso.
GILBERTO: No Youtube eu não uso muito não, eu prefiro ver o Shark [pesquisar o que é]. Não uso o
Youtube não, eu uso o Global Shark [acho que é isso], porque lá eu escolho as músicas que eu quero
escutar, aperto o play e vai rolando.
ENTREVISTADORA: Então por que na escola não é usar?
ELIETE: Ah, na escola é usar também, mas...
GILBERTO: Quando eu venho aqui na escola na aula de informática eu fico no Facebook.
IVAN: É.
NUBIA: É, eu também.
ENTREVISTADORA: Então qual é a diferença de usar na escola e usar em outros lugares, como na casa
de vocês?
GILBERTO: Na escola eu fiz um trabalho com o Ivan [rindo]
ELIETE: Porque na escola tem limitações pra você fazer. Tem algumas coisas que você não pode fazer na
escola.
NUBIA: Na escola você não pode abrir Orkut.
ENTREVISTADORA: MSN.
ELIETE: Na sua casa você pode fazer de tudo que você quiser.
GILBERTO: É.
ENTREVISTADORA: A liberdade?
GILBERTO: Tá liberado todos os sites.
IVAN: Redtube [site muito citado pelos alunos da escola como um todo. É um site de conteúdo
pornográfico] [risos].
ELIETE: Redtube... Safado...
ENTREVISTADORA: E onde vocês costumam usar a internet então?
Em casa [todos respondem o mesmo]
ENTREVISTADORA: Todo mundo tem computador?
Sim [todos confirmam]
ENTREVISTADORA: Com acesso à internet?
Sim [todos confirmam]
ENTREVISTADORA: Com que freqüência vocês usam o computador?
IVAN: Direto.
ELIETE: Todo dia.
NUBIA: Durante a semana até 10 horas [da noite], de sexta à domingo até 6 horas da manhã.
GILBERTO: Então, eu to começando a usar quando meu irmão não tá em casa.
ENTREVISTADORA: Vocês usam bastante a internet!
ELIETE: Eu uso bastante da hora que eu chego da escola até meu irmão chegar do trabalho, até umas 6 e
meia.
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GILBERTO: Bastante. Quando eu chego da escola eu dou uma bisolhada, uso depois, quando chega umas
6 horas até umas 10.
ENTREVISTADORA: E o que vocês ficam fazendo no computador?
GILBERTO: Conversando.
NUBIA: Eles ficam mostrando a bunda na web. [risos]
GILBERTO: Ah tah... [em tom cínico, respondendo ao comentário da Nubia]
IVAN: Eu fico jogando.
ELIETE: Eu fico no MSN...
ENTREVISTADORA: Você joga o quê?
ELIETE: O jogo do MSN...
IVAN: De tiro... De rato...
GILBERTO: Eu jogo bastante, ah, eu jogava, o jogo do Facebook, CityVille.
ENTREVISTADORA: Sei, FarmVille...
ELIETE: Eu também jogo todo dia o Facebook...
NUBIA: Eu também jogo esse jogo do rato aí.
IVAN: CounterMis?
NUBIA: Hãham [confirmando].
IVAN: Você joga?
NUBIA: Sim.
IVAN: É da hora!
ENTREVISTADORA: Que mais? Joga?
ELIETE: Ouve música.
ENTREVISTADORA: Ouve música...
GILBERTO: Eu só mexo com música.
ELIETE: Eu ligo o computador, ligo o Facebook, o Orkut, a música e o MSN. Eu deixo a música
rolando...
GILBERTO: [interrompendo] Quando não tem ninguém pra conversar assim...
ENTREVISTADORA: Tudo ao mesmo tempo? [me dirigindo à Eliete]
NUBIA: Eu ligo tudo também, Orkut, Facebook, Twitter...
ELIETE: Tudo ao mesmo tempo. Aí se não tem nada de interessante no Orkut eu desligo, no Facebook aí
eu também desligo, só deixo o MSN ligado.
GILBERTO: Quando não tenho nada pra fazer no computador, na tem ninguém pra conversar, eu pego a
guitarra, ponho no som lá e fico tirando as músicas.
ELIETE: Eu ligo musica e vou arrumar a casa também, quando não tem nada de interessante pra fazer.
ENTREVISTADORA: E isso acontece?
GILBERTO: Pra arrumar a casa, eu ligo o somzão lá e vou indo.
ELIETE: Eu vo lá, aumento o som no último volume, deixo o MSN ligado...
NUBIA: Eu fico louca, eu não consigo arrumar a casa não... [dando a entender que a música a faz dançar
e não arrumar a casa]
GILBERTO: Você Poe funk também...
NUBIA: Eu não... Tem vezes que eu coloco forró, não to nem aí.
ELIETE: Só que quando eu vou ligar eu desligo as caixas do meu irmão, eu desconecto as caixas, porque
tem a vizinha do lado que reclama muito. A vizinha é uma velha folgada que fica varrendo a rua...
NUBIA: Eu logo grito: “Os incomodados que se mude”!
ENTREVISTADORA: E vocês dois? O que vocês fazem quando vocês estão no computador?
NUBIA: Eu teclo...
ENTREVISTADORA: MSN, Orkut, Facebook. Twitter…
GILBERTO: E o Thumbler tem?
NUBIA: Não.
ELIETE: Thumbler eu tinha.
IVAN: Eu fico no MSN, Skype e fico jogando.
ENTREVISTADORA: Vocês lembram com é que foi o primeiro contato de vocês com o computador?
ELIETE: Não.
GILBERTO: Eu lembro...
IVAN: Mó veio, não tinha internet...
GILBERTO: Eu não sabia, e meu irmão começou a me ensinar... “Aqui encima você escreve tal coisa e
vai aparecer”...
ELIETE: A primeira vez foi quando meu irmão ganhou o primeiro computador dele, que era do meu
irmão o computador, agora minha mãe comprou um que é pra todo mundo. Só que não tinha internet, só
tinha um joguinho velho do Mickey.
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GILBERTO: Pinball.
ELIETE: Já instalado.
GILBERTO: Pinball... Nossa, Pinball quero ver quem bate o meu recorde.
ELIETE: O Windows... o Windows não, o Positivo vem uns joguinhos instalados.
GILBERTO: Eu já fiz... É... 3 milhões.
ENTREVISTADORA: E o que vocês lembram do computador? Foi legal, não foi legal?
IVAN: Foi legal.
ELIETE: Foi legal. Eu senti muito legal.
NUBIA: O computador que eu mexi era do tamanho dessa caixa aí ó. [apontando para uma caixa de
papelão que estava encima da mesa]
ELIETE: O computador parecia...
GILBERTO: [interrompendo] Computador não é mexer, é fuçar que você aprende.
ELIETE: É.
ENTREVISTADORA: Se acha? Por quê?
GILBERTO: Ah, não sei. Tipo, mexer, sei lá. Eu começo a fuçar em tudo, pra mim aprender onde e que
eu to indo, pra procurar tal coisa. Mas isso passou, agora eu já sei tudo do computador.
NUBIA: Eu também.
GILBERTO: Que nem esse computador novo com Windows 7, eu não mexia em nada.
ELIETE: Windows 7 é bom.
GILBERTO: Eu fucei em tudo lá, já to bom já. Só não sei mexer no Photoshop, CorelDraw, esses
negócio assim.
NUBIA: Photoshop é a coisa mais fácil.
ENTREVISTADORA: E você Nubia, qual a sua primeira lembrança do computador?
NUBIA: A que eu dei um murro no teclado, porque eu não sabia.
GILBERTO: Já saiu no PC o teclado com a corda da guitarra. Tem aqui o bracinho da guitarra e um
monte de corda. Aí eu coloquei assim e fiquei lá tocando, aí eu fiz plá, voou um monte coisa assim.
[risos] Tipo eu fui, entrei debaixo da teclinha, fiquei com mó medo.
ENTREVISTADORA: E você Ivan?
IVAN: Foi na lan house.
ENTREVISTADORA: Foi na lan house? [pois ele falou muito baixo e eu não consegui compreender]
IVAN: É.
GILBERTO: Quando eu vou na lan house eu fico no Counter Strike.
ENTREVISTADORA: O que vocês mais gostam de fazer no computador?
IVAN: Jogar.
NUBIA: Ficar no MSN, Orkut...
GILBERTO: Conversar.
ELIETE: A mesma resposta deles.
NUBIA: Face[book].
GILBERTO: Face[book] é o melhor que tem.
ENTREVISTADORA: E vocês gostam de usar o computador? A internet?
SIM [todos respondem prontamente e ao mesmo tempo]
NUBIA: Nossa minha mãe pensa até que eu to louca.
ENTREVISTADORA: Por quê?
GILBERTO: Meu pai fala “é doença isso”.
NUBIA: Quando a minha mãe ou alguém me chama, as meninas falam “cadê a Nubia”, minha mãe fala
“tá lá com a filha dela no computador”. Ela fala que o notebook é minha filha.
ELIETE: Uma vez eu fiquei com o pulso inchado de ficar mexendo no mouse.
GILBERTO: Nossa!
IVAN: Nossa!
GILBERTO: Sério?
ELIETE: Ei tipo, fiquei uma semana direto, acordava já ia pro computador e só iam dormir de
madrugada.
ENTREVISTADORA: Nossa! Por que vocês gostam que vocês ficam tanto tempo na frente do
computador assim?
GILBERTO: Não sei...
ELIETE: Sei lá...
GILBERTO: O tempo parece que passa muito rápido quando a gente tá...
NUBIA: É vício.
ELIETE: Você não tá no computador, beleza. Aí quando você entra é uma coisa que te puxa, não deixa
você sair.
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NUBIA: Semana retrasada eu virei o dia, sexta até 1 hora da tarde.
ENTREVISTADORA: Mas por que é tão legal?
NUBIA: Sei lá.
GILBERTO: Não sei.
ELIETE: Quando tem alguém pra conversar...
GILBERTO: [interrompendo] Hipnotiza a gente.
IVAN: É ruim quando não tem ninguém no MSN...
ENTREVISTADORA: Vocês falaram palavras como “vício”, “hipnotiza”, então o computador é um, sei
lá, quase um... entra na sua cabeça...
ELIETE: É uma droga...
NUBIA: É uma doença...
ELIETE: É um vício...
NUBIA: Uma doença...
ELIETE: Pior que maconha! [rindo]
GILBERTO: Nossa!
ELIETE: Minha mãe fala que eu to drogada.
ENTREVISTADORA: Todo mundo tem site de relacionamento né? Orkut, Facebook, A Nubia tem
Twitter…
ELIETE: Eu também tenho Twitter.
IVAN: Eu tenho MSN só.
ENTREVISTADORA: Só MSN?
IVAN: Só MSN.
GILBERTO: Twitter é chato, “o que você está fazendo agora?”...
NUBIA: Nada.
GILBERTO: E se eu tiver no banheiro? Vou colocar lá...
ELIETE: Você vai colocar o que você está fazendo agora...
ENTREVISTADORA: Vocês acessam todo dia pra ver as páginas de vocês?
G e ELIETE: Sim.
NUBIA: Eu não acessei ontem porque acabou a luz.
IVAN: Mas voltou em casa ontem.
GILBERTO: Eu tava conversando com a menina e acabou a luz do nada.
ENTREVISTADORA: E blog? Vocês têm blog?
Não [todos disseram ao mesmo tempo]
ELIETE: Mas eu gosto de ver o blog de uma amiga minha.
ENTREVISTADORA: Tá. Deixa eu perguntar mais duas coisinhas pra vocês... É... Além de entrar nos
sites de relacionamento, o que mais vocês fazem na internet?
IVAN: Jogar.
NUBIA: Jogar.
ENTREVISTADORA: Não, além dessas coisas que vocês falaram... Por exemplo, vocês lêem revista na
internet?
Não [todos respondem ao mesmo tempo]
ENTREVISTADORA: Procura notícia...
Todos respondem que não.
ENTREVISTADORA: Sei lá... Baixa música?
NUBIA: Baixo, milhares de músicas.
ELIETE: Sim.
ENTREVISTADORA: Tá. Então tá. E o que é diferente pra vocês, na opinião de vocês, o que diferencia
a internet de outras mídias? Por exemplo, o que é diferente na internet e na televisão?
GILBERTO: Na televisão você só vê.
ELIETE: Na internet você vê o que eles querem que você veja. No computador você pode ver o que você
quer ver.
ENTREVISTADORA: É, na internet não, na televisão então?
ELIETE: Na televisão, você tá lá, eles passam alguma coisa que você tem que ver o que eles tão
passando, não tem como mudar.
GILBERTO: E como conversar com a TV?
ELIETE: Ah, não tem sentido.
GILBERTO: Conversar com o Willian Bonner lá. “Boa noite”, “Boa noite” [imitando uma possível
conversa com a TV] [risos]
ENTREVISTADORA: Não é interativa, é isso?
Não [todos respondem]
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ENTREVISTADORA: E você Nubia, o que você acha?
NUBIA: Não acho nada. [risos] Ah, eu não gosto muito de assistir TV.
ENTREVISTADORA: Por quê?
NUBIA: Sei lá... Não me desce sabe?
ELIETE: Eu gosto de assistir a Nick [lodeon, canal da televisão a cabo]
NUBIA: Não de desce TV.
GILBERTO: Nossa! Nick é da hora mano.
ENTREVISTADORA: Última pergunta galerinha... Pra que serve a internet?
IVAN: Pesquisar, conversar.
NUBIA: Meio de acessos.
ELIETE: Meio de comunicação.
GILBERTO: Pra deixar as pessoas mais preguiçosas.
ENTREVISTADORA: Por que Gilberto?
ELIETE: Pra deixar os amigos mais próximos.
GILBERTO: É, familiares... Ah porque sem computador eu não sou nada...
NUBIA: Eu também, eu me mato...
[risos de todos]
IVAN: Se eu ficar um dia sem internet eu fico doido.
GILBERTO: É, eu fico meio doido.
NUBIA: E quando a minha mãe tira de mim?! Ela fala que eu não faço nada.
GILBERTO: Eu fico assim ó [imitando alguém roendo unhas, numa postura de desespero] Sabe?
Querendo...
ELIETE: Quando eu fico sem computador fico falando sozinha, mó louca.
NUBIA: Ela fala que eu não faço nada, ai ela toma de mim. [se referindo à sua mãe] Principalmente de
dia de sexta, porque é o dia que eu fico teclando mais.
GILBERTO: Eu falei com o Adriano esses dias aí...
ENTREVISTADORA: Gente, muito obrigada.
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A entrevista foi realizada no dia 08/11/2011, na escola onde os jovens estudam, numa sala de reunião dos
professores. Nesta entrevista eu cumpri o papel de entrevistadora e gestora do grupo, tratando de todos os
temas relativos à investigação. Nesta entrevista, entrei na sala de aula e convidei quatro alunos, dois
meninos e duas meninas para me concederem uma entrevista para minha pesquisa. A última entrevista foi
com os alunos da 8ª série A, ela transcorreu durante a última aula, por conta disso, ela foi mais curta e os
alunos estavam mais ansiosos, por estar perto de seu horário de ir embora. Os alunos que aceitaram o
convite foram Fernando, Claudio, Bianca e Laura. Claudio e Bianca são alunos possuem imagens
negativas junto aos professores. O Claudio falou muito pouco durante a entrevista, brincou muito, mexeu
constantemente no celular e só topou fazer a entrevista para cabular aula. Os outros alunos participaram
bastante, falaram do que os desagradava na escola e ficaram até o final, Claudio, assim que bateu o sinal,
foi embora, não aceitando finalizar a atividade.
Como nas outras entrevistas, foi explicado o porquê da atividade que se seguiria, bem como sua execução
e duração.
ENTREVISTADORA: Então, primeiro, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem o
nome, a idade, onde vocês moram, o que vocês gostam de fazer, onde vocês nasceram, o que não gostam
de fazer... Só vou pedir pra vocês falarem um pouquinho alto senão não dá pra ouvir depois na gravação.
BIANCA: É pra falar o que mesmo?
ENTREVISTADORA: Seu nome, sua idade, onde você mora, onde você nasceu, o que você gosta de
fazer e o que você não gosta de fazer.
[pausa para decidir quem começaria a falar]
ENTREVISTADORA: Não precisa ter vergonha.
Laura: Vai eu começo.
ENTREVISTADORA: Vai flor...
LAURA: Eu falo “Meu nome é”?
ENTREVISTADORA: Você que sabe meu anjo.
LAURA: Tá. Meu nome é Laura Kelly Silva Sousa, eu tenho 15 anos, moro no Jaqueline. Ah, eu gosto de
fazer experiências novas e odeio gente falsa.
ENTREVISTADORA: O que é “experiências novas”?
LAURA: Ah, tipo, conhecer pessoas novas, fazer novas amizades.
ENTREVISTADORA: Sei. E, deixa eu te perguntar outra coisa, onde você nasceu?
LAURA: Eu?
ENTREVISTADORA: É.
LAURA: Eu nasci no Maranhão.
ENTREVISTADORA: E com quantos anos você veio pra cá?
LAURA: Eu vim pra cá o ano passado, com 14.
ENTREVISTADORA: O ano passado. E você tá gostando daqui?
LAURA: To.
ENTREVISTADORA: Já conhecia São Paulo?
LAURA: Não. Atualmente eu morava em Brasília com minha vó. Eu morei três anos lá.
ENTREVISTADORA: Por que você veio de Brasília pra cá?
LAURA: Porque já fazia três anos que eu não via a minha mãe, porque eu não morava atualmente com
ela, aí ela ligou pra mim e perguntou se eu queria vim pra cá morar com ela, aí eu falei que queria, aí ela
foi lá me buscar.
ENTREVISTADORA: O que você acha de mais diferente de lá pra cá?
LAURA: Porque lá a gente era mais solto. Lá a gente saia mais. Aqui a minha mãe não me solta tanto
porque ela diz que aqui é muito perigoso, aí ela não deixa sair muito. Lá eu tinha mais liberdade pra eu
sair. Eu era mais solta.
ENTREVISTADORA: Legal. Mais alguma que você queira falar? [respondeu negativamente com a
cabeça] E aí? [me dirigindo aos outros alunos] E vocês?
Fernando: Meu nome é Fernando, moro ali no...
ENTREVISTADORA: Vulgo Casado [apelido deste aluno]. Hã? [risos]
FERNANDO: Moro na perifa, tenho 16 anos, sou solteiro [risos] moro ali do outro lado, na
Mandioquinha. Deixa ver, o que mais?
ENTREVISTADORA: O que você... Onde você nasceu?
FERNANDO: Eu nasci aqui em São Paulo, em Osasco... Mas sou de São Paulo.
ENTREVISTADORA: O que você gosta de fazer Casado?
FERNANDO: É... [risos]
LAURA: Então né...
FERNANDO: Eu gosto de... De... O que você falou? De conhecer experiências...
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LAURA: De conhecer novas experiências...
FERNANDO: É, ter novas experiências, é isso. E tudo de bom [rindo].
ENTREVISTADORA: Tá bom. E o que você não gosta de fazer?
FERNANDO: É? Hum... Ah, não gosto de não fazer nada. Eu gosto de tudo, não tem o que não gostar.
Bianca: Agora é eu?
ENTREVISTADORA: Vai.
BIANCA: Meu nome é Bianca, tenho 15 anos e moro na São Remo. Nasci na Bahia e eu adoro sair para
as baladas.
ENTREVISTADORA: Com quantos anos você veio pra cá Bianca?
BIANCA: Nove meses.
ENTREVISTADORA: Então você veio bebê. Então você nem lembra de lá?
BIANCA: Nunca fui.
ENTREVISTADORA: Você nunca foi depois? Férias, nada?
BIANCA: Não.
ENTREVISTADORA: E seus pais são de lá? Nasceram lá?
BIANCA: Não, minha mãe não, nasceu aqui.
ENTREVISTADORA: E como seus pais se conheceram?
BIANCA: Ela foi morar lá depois.
ENTREVISTADORA: Entendi. Você mora com seu pai? [a aluna respondeu negativamente com a
cabeça] Ah, porque eu falei do seu pai você fez uma careta.
BIANCA: Eu não conheço [rindo].
ENTREVISTADORA: Tá. E vocês moram com os pais de vocês? Todo mundo?
FERNANDO: Eu moro com minha vó e com meu vô. Só que é a mesma coisa que mora com meus pais,
porque minha mãe vem todo dia na minha casa.
LAURA: Eu moro só com minha mãe.
ENTREVISTADORA: E você? [Me dirigindo ao Claudio]
Claudio: Só com a minha mãe.
ENTREVISTADORA: Falta você [me dirigindo ao Claudio]... Tem mais alguma coisa que você queira
falar? [me dirigindo à Bianca]
BIANCA: Não.
LAURA: Do que você não gosta Bianca.
ENTREVISTADORA: É, do que você não gosta Bianca?
BIANCA: É... Do que eu não gosto? De ficar sem fazer nada.
ENTREVISTADORA: O que é ficar sem fazer nada? Você também falou a mesma coisa [me dirigindo
ao Fernando]
BIANCA: Ficar parado.
FERNANDO: É de...
BIANCA: Em casa.
ENTREVISTADORA: Vocês não gostam de ficar em casa então?
ENTREVISTADORA: E você? [me dirigindo ao Claudio]
CLAUDIO: Meu nome é Claudio, moro no jardim Esther, tenho 15 anos, nasci no Hospital Sara
[Maternidade da região do Rio Pequeno]. Que mais?
FERNANDO: O que você gosta?
ENTREVISTADORA: O que você gosta de fazer?
CLAUDIO: Jogar bola.
ENTREVISTADORA: O que você não gosta Claudio?
CLAUDIO: Ficar parado sem fazer nada. [rindo]
ENTREVISTADORA: Tá tudo gravado hein! [Porque todos começaram a rir, porque este aluno é bem
apático, não costuma fazer as atividades. Este aluno foi retido nas avaliações de fim de ano] Tá bem
pertinho de você o gravador.
ENTREVISTADORA: Tá. E deixa perguntar uma coisa, há quanto tempo vocês estudam aqui?
BIANCA: Eu já tenho nove anos. [pois a Bianca repetiu a 8ª série no ano de 2010]
ENTREVISTADORA: Você estuda aqui desde a primeira série?
BIANCA: É, eu repeti um ano.
ENTREVISTADORA: Então você sempre estudou aqui.
BIANCA: Sempre.
LAURA: Eu tenho um ano e meio.
ENTREVISTADORA: E o que você acha da escola?
LAURA: Ai, muito legal né? Poderia ser melhor.
ENTREVISTADORA: E como eram as escolas que você estudou fora, em Brasília, no Maranhão?
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LAURA: Ai, lá, tipo assim, não era que nem aqui. Lá todo mundo respeitava os professores, se os
professores iam falar, todo mundo ficava quieto pra ouvir, respeitava. Mas aqui, quando eu cheguei aqui,
assim que eu cheguei aqui eu achei super diferente. Primeiro dia de aula os alunos já querendo mandar
nos professores, mandando os professores calarem a boca, tomar no cu. Lá não era assim. Lá eu não ouvia
essas palavras, os alunos respeitavam os professores. Quando os professores entravam na sala, todo
mundo já sentava e fazia o que tinha que fazer. A gente conversava, mas... Não era como aqui. Aqui
ninguém respeita ninguém.
FERNANDO: Mas eles falavam uns palavrão lá?
LAURA: Não.
FERNANDO: Nenhum? Nem um pouquinho?
LAURA: Ah falava né, não vou falar que eles não falavam palavrões, mas só que não era que nem aqui.
ENTREVISTADORA: Falava entre eles e não pros professores.
LAURA: É. Eles até xingavam os professores, mas só pra eles, não chegavam e falavam “ah, vai tomar
naquele lugar!”, essas coisas não falava.
ENTREVISTADORA: E em relação ao ensino? Tipo lá era mais puxado como que é?
LAURA: Ah eu acho que é igual.
ENTREVISTADORA: Igual?
LAURA: É, igual. Tipo assim, quando eu cheguei aqui, assim que eu cheguei aqui, os meninos na sétima
estavam vendo uma matéria que lá eu já tinha visto, uma matéria de Ciências, que quando eu saí de lá,
assim que eu cheguei aqui eu já tinha visto a matéria toda. Só que eu achei bom pra mim revisar, pra mim
não esquecer, Ra ficar melhor pra mim lembrar.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Fernando?
FERNANDO: O quê?
ENTREVISTADORA: Sempre estudou aqui?
FERNANDO: Não.
ENTREVISTADORA: Onde mais?
FERNANDO: No Tarsila.
ENTREVISTADORA: E como que era lá?
FERNANDO: Era a mesma coisa que aqui.
ENTREVISTADORA: E por que você veio pra cá?
FERNANDO: Porque...
LAURA: Era mais perto de casa.
FERNANDO: É. Era mais perto de casa.
ENTREVISTADORA: E o que é a mesma coisa que aqui?
FERNANDO: A educação [rindo].
ENTREVISTADORA: Então explica melhor.
FERNANDO: Não, a educação, os alunos parecem que são os mesmos, parece que só muda o rosto.
Deixa eu ver?
LAURA: E os palavrões?
FERNANDO: Os palavrões os mesmos. A educação daqui parece que é um pouco melhor. E só isso.
ENTREVISTADORA: E você Claudio?
CLAUDIO: Eu estudo há três anos aqui.
ENTREVISTADORA: E onde você estudou mais?
CLAUDIO: Estudava no Amaral, lá no Jaguaré.
ENTREVISTADORA: E por que você veio pra cá?
CLAUDIO: Por causa que eu se mudei de lá.
FERNANDO: Mentira, é porque lá não tinha novinha, tinha só bagulho.
BIANCA: Eu estudava lá numa EMEI, lá no Esther.
FERNANDO: Numa EMEI, que gracinha!
BIANCA: É, numa EMEI, como é que chama lá?
FERNANDO: Pedro Nava.
BIANCA: Do lado do Pedro Nava.
ENTREVISTADORA: E você tem boas recordações dessa escolhinha?
BIANCA: Lá era legal porque...
FERNANDO: Lá foi meu primeiro beijo. [todos riram e comentaram em voz baixa, repetindo o que o
Fernando disse]
ENTREVISTADORA: Tá. Vocês gostam do Mange?
LAURA: Ah, eu gosto.
BIANCA: Eu gosto.
FERNANDO: Nós somos “mangentos”. [todos riem]
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ENTREVISTADORA: Por que vocês gostam?
BIANCA: É divertido aqui.
ENTREVISTADORA: O que é divertido aqui?
FERNANDO: Tudo!
BIANCA: Ah, porque não é aquela escola chata que todo mundo chega e tá fazendo lição. É bem
divertido. Menos a Patrícia.
ENTREVISTADORA: E vocês?
FERNANDO: Corintianos.
ENTREVISTADORA: Que bom.
FERNANDO: E você?
ENTREVISTADORA: Do que você gosta?
FERNANDO: Jogar bola, empinar pipa...
LAURA e BIANCA: Não! Porque você gosta da escola.
ENTREVISTADORA: Por que você gosta daqui?
FERNANDO: Porque aqui...
BIANCA: É o fluxo...
FERNANDO: Porque é da hora aqui, por causa das novinhas... [rindo]
[Todos riem]
BIANCA: É mentira Casado, to cansada dessa História.
FERNANDO: É mentira viu gente...
BIANCA: Só tem mina zuada aqui da escola.
ENTREVISTADORA: E você Claudio? [pausa do aluno. O Claudio teve de ser muito instigado à falar,
só aceitou participar para cabular aula] Você gosta? Você não gosta?
CLAUDIO: Gosto de estudar aqui.
ENTREVISTADORA: Por quê?
BIANCA: Você gosta de vim pra escola né? [com ironia]
FERNANDO: Às vezes eu tenho sono, não venho, durmo...
ENTREVISTADORA: E o que é mais legal na escola?
FERNANDO: Ah... Não sei...
ENTREVISTADORA: Tirando as novinha?
LAURA: Ah, conversar com os amigos, colocar os papos em dia. Falar da vida dos outros...
BIANCA: É, falar da vida das meninas que...
LAURA: que a gente não gosta...
FERNANDO: Passar música de celular para celular. Falar de como foi o role de final de semana. Passar
música de celular pra celular.
ENTREVISTADORA: O convívio com os amigos então?
FERNANDO: Dá um selinho na boca das meninas, que elas gostam. [risos de todos]
ENTREVISTADORA: Sei. Tem alguma matéria que vocês mais gostam?
FERNANDO: É... Matemática porque ela só...
LAURA: Eu gosto de Inglês.
FERNANDO: Matemática.
CLAUDIO: Física [Educação física]
ENTREVISTADORA: E você Bianca?
BIANCA: Ah eu não sei. Aula de leitura. [rindo]
ENTREVISTADORA: Não precisa puxar meu saco não.
BIANCA: Não é aula de leitura mesmo. A gente não faz nada. [Laura e Bianca riem]
FERNANDO: Eu gosto de aula de leitura.
BIANCA: Adoro aula de leitura!
ENTREVISTADORA: Por que vocês gostam dessas matérias?
LAURA: Ai, eu me identifico com inglês... Ah eu sempre gostei de inglês, e também porque vai me
ajudar mais no futuro. Quando eu for trabalhar, aí eu pretendo fazer um curso profissionalizante de inglês
pra ajudar.
ENTREVISTADORA: Tá, você quer fazer um curso? Você gosta de inglês?
LAURA: É.
ENTREVISTADORA: E você Fernando? Por que você gosta de Matemática?
FERNANDO: Porque... Posso falar a verdade?
ENTREVISTADORA: Pode.
FERNANDO: Porque Matemática ela não explica, aí quando eu vou ver eu já to copiando as lição dos
alunos, e ela não fica enchendo o saco, falando alto...
BIANCA: E gritando...
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LAURA: E o Fernando vai e só fica pegando as respostas dos outros.
FERNANDO: Aí eu pego as respostas dos outros, e vou e faço, e eu sou bonzinho na aula dela e eu faço
os negócio, e ela gosta de mim e eu gosto dela, e assim vai.
BIANCA: Eu gosto da aula de leitura porque a gente assiste filme. Muito filme. [Laura ri] E das palestras
sobre [parou de falar como se fosse algo proibido de se mencionar]...
LAURA: Sexo.
ENTREVISTADORA: Sexualidade.
BIANCA: Sexualidade.
FERNANDO: Palestras sobre sexualidade.
ENTREVISTADORA: E você Claudio, por que você gosta de educação física?
FERNANDO: Por causa que não faz nada! [risos]
CLAUDIO: Por causa que eu jogo bola.
BIANCA: Ping-Pong.
CLAUDIO: Ping-Pong.
BIANCA: Pega-pega, esconde-esconde... [rindo]
CLAUDIO: Nóis brinca daquele bagulho lá de trampolim né.
ENTREVISTADORA: E É legal?
CLAUDIO: É.
ENTREVISTADORA: E tem alguma matéria que vocês não gostam?
FERNANDO: Português.
BIANCA: Português.
LAURA: É Português.
ENTREVISTADORA: Por quê?
BIANCA: Porque a professora é chata. Ela fica muito encima dos outros. Porque, tipo, ela sempre quer
dar alguma coisa a mais. Ela é muito chata, insuportável!
FERNANDO: Você não pode respirar...
BIANCA: Você não pode abrir a boca que ela já fala, e se você abre a boca na hora que ela tá explicando
ela não quer explicar mais. E é chatinha nas ideias.
ENTREVISTADORA: E você flor? [me dirigindo à Laura]
LAURA: Porque eu não gosto de Português?
BIANCA: Ela cobra muito as coisas da gente.
LAURA: É... Ela pega muito no nosso pé. Eu acho assim, que ela devia passar alguma coisa e esperar a
gente tomar a atitude e fazer, não ficar direto no pé da gente cobrando, porque ela desconta muitas coisas
em gente que não tem culpa. Tem muita gente que faz coisa errada na sala e ela vai e desconta em quem
não tem nada a ver com isso. Eu acho isso errado.
BIANCA: Quer dar aula dos outros.
LAURA: Ela devia chamar a pessoa de canto e não ficar fazendo isso na sala toda.
ENTREVISTADORA: Entendi. E você Fernando?
FERNANDO: O que eu não gosto?
ENTREVISTADORA: É, você não falou.
FERNANDO: De professor?
BIANCA: É, da Patrícia.
FERNANDO: Ah... Porque ela pega no nosso pé, ela exige muitas coisas, e tem vez que nóis nem
consegue fazer porque ela já passou uma coisa encima da outra. E se você esqueceu um negócinho,
qualquer coisa, ela já quer dar NS [Não Satisfatório] e tal...
ENTREVISTADORA: Entendi.
FERNANDO: E você Claudio?
ENTREVISTADORA: E você Claudio?
CLAUDIO: O que é pra falar? [ele não estava prestando atenção nenhuma ao que estava acontecendo. Ele
estava mexendo no celular, tentando tirar fotografias da Bianca, que estava com uma blusa decotada]
CLAUDIO: Ela é mó folgada, não sabe conversar com os outros não! Ela só sabe gritar, ficar falando
besteira.
BIANCA: Mas sabe qual é o problema porque eu não gosto muito de Português, que eu odeio que
mandem em mim. Quando alguém manda fazer alguma coisa dá vontade de eu socar a minha cara, porque
é muito chato ser mandada. Não é?
ENTREVISTADORA: É verdade.
BIANCA: Quer a gente sabe que é nossa obrigação, não precisa ficar falando, falando, falando. Ela fala
demais.
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ENTREVISTADORA: Deixa perguntar outra coisa. É... Vocês... Pelo que você falaram, o jeito que o
professor dá aula, o jeito como ela dá a matéria, interfere no fato de vocês gostarem de uma matéria ou
não. Isso?
LAURA: Isso.
BIANCA: Isso. Não que a gente não goste de...
FERNANDO: De Português é isso...
BIANCA: Mas a aula que ela dá cobra muitas coisas que a gente não consegue fazer.
FERNANDO: Falar a verdade, nóis não gosta de Português, nóis gosta de tudo. Só que se o professor dá
certo com nóis, nóis faz.
BIANCA: Se o professor saber levar a gente, sabe, nóis tenta aprender, só que se ele for ignorante, aí a
gente não quer saber de nada.
LAURA: Eu acho que o professor, pra gente aprender, tem que ser legal com a gente... É, saber se
comunicar com a gente, porque se ele não souber se comunicar com a gente, a gente não vai se interessar
pela matéria.
ENTREVISTADORA: E que professor que tem uma boa comunicação com vocês.
LAURA: Ai! Um professor que tem uma boa comunicação?
BIANCA: Deixa eu ver?
ENTREVISTADORA: Ai esses dois fica se alisando aí! Pelo amor de Deus gente! [porque o Fernando e
o Claudio ficavam bem juntinhos mexendo no celular]
BIANCA: Normalmente, a única aula que a gente tenta mesmo ficar quieto é na sua aula.
FERNANDO e LAURA: Informática também.
BIANCA: Na sua aula também.
LAURA: E na aula da Patrícia, também, porque ela quase obriga a gente a ficar quieto.
ENTREVISTADORA: Ta. E o que eu e a Gabriela [Informática] tem que a ajuda vocês a não bagunçar
tanto assim?
BIANCA: Ah, vocês falam bem calma... Sei lá...
LAURA: É.
BIANCA: Não fica gritando...
LAURA: É. Vocês sabem se expressar direito com a gente. Vocês falam uma vez e a gente tenta atender
né.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos? O que vocês acham?
FERNANDO: Então, é... Como é que fala? É... Vocês são mais legais com a gente, porque vocês não
obrigam nada, entendeu? Vocês mandam nóis fica quieto, nóis fica. Suas aulas são mais legais. É da hora.
Nóis assiste, nóis tecla. E tem vez que nóis tem lição, nóis faz. Pra ler o livro também, nóis lê. Entendeu?
E vocês são mais legais. Entendeu?
BIANCA: E a Patrícia? Ela fala bem assim, a última palavra dela é a que vale. Se a gente tá discutindo,
enquanto ela não falar a última palavra, ela não... A última palavra tem que ser dela.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam de estudar?
[pausa]
LAURA: Ai, eu gosto...
BIANCA: Eu gosto. [meio incertas as duas meninas] Mas só que é muito chato as vezes.
ENTREVISTADORA: Por que é muito chato às vezes?
BIANCA: Porque às vezes eu não entendo as coisas. Aí eu acho chato isso.
ENTREVISTADORA: Por que você gosta? [me dirigindo à Laura]
LAURA: Ai eu gosto porque eu penso no meu futuro. Eu penso que é importante pra mim ser... É... Ter
uma carreira bem-sucedida.
BIANCA: Eu gosto porque a gente fica inteligente, a gente aprende as coisas, a gente não ser burro.
ENTREVISTADORA: E vocês acham que vocês aprendem tudo isso aqui na escola mesmo?
BIANCA: Hum?
ENTREVISTADORA: Vocês acham que vocês aprendem mesmo tudo isso aqui na escola?
BIANCA: Não.
LAURA: Tudo, tudo não né. Mas acho que o necessário a gente aprende.
ENTREVISTADORA: Então, pra que serva a escola? O que é o necessário?
FERNANDO: Educação?
ENTREVISTADORA: Educação? Te dá educação?
BIANCA: Não dá educação.
FERNANDO: Ah dá sim.
LAURA: Não dá não.
ENTREVISTADORA: O que é educação? É a mesma coisa que eu para e olha e falar “ah, a parede é
azul”. A parede é azul? É. Por quê? Alguém pintou. Mas o que a escola dá?
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FERNANDO: Ela dá lições...
BIANCA: A escola fornece conhecimento.
ENTREVISTADORA: Ela te dá isso? E vocês acham que a escola que vocês estudam fornece isso? E
vocês meninos, gostam de estudar?
FERNANDO: Um pouco.
CLAUDIO: Mais ou menos. [sorrindo]
ENTREVISTADORA: Por quê? O que depende?
FERNANDO: Das meninas. [risos]
ENTREVISTADORA: Você preferia que suas colegas dessem aula pra você né?
FERNANDO: Também. [risos]
CLAUDIO: Só de calcinha e sutiã. [rindo e bem baixinho]
FERNANDO: Ae Claudio, fala aí.
LAURA: Fala Claudio!
CLAUDIO: Não gosto de conversar não.
BIANCA: Não gosta de conversar aqui.
LAURA: É, na sala não cala a boca um minuto.
BIANCA: Ficam falando de moto. Os meninos adoram moto.
ENTREVISTADORA: Hum.
BIANCA: De grau de moto...
FERNANDO: E vocês gostam de montar na nossa garupa... [risos]
ENTREVISTADORA: Ó... Vocês lembram-se de alguma coisa que vocês aprenderam na escola que foi
muito importante? Que foi mais marcante que vocês aprenderam na escola?
[silêncio, pausa]
BIANCA: Nada que marcou prá mim.
LAURA: Ah eu acho que de um jeito ou de outro, a escola ensina pra gente como a gente vai se expressar
com as pessoas. Querendo ou não, a escola ensina a gente a saber falar com as pessoas, saber... Ai, como
é que se fala? Ter seu tempo... É, falar o que você quiser, ter seu direito, mas sem invadir o espaço do
outro.
ENTREVISTADORA: Entendi. E você Fernando?
FERNANDO: Sempre eu! É... Como que é mesmo? Qual que é a pergunta?
ENTREVISTADORA: O que você aprendeu que ficou na sua cabeça? O que você acha que foi
importante que você aprendeu na escola?
FERNANDO: É... [pausa]
BIANCA: No momento eu não lembro de nada.
FERNANDO: No momento não to sabendo como se falar isso, mas tem coisas sim que nóis aprendeu
que...
ENTREVISTADORA: E você Claudio?
BIANCA: A gente aprende bastante coisa, mas a gente não sabe explicar né?
FERNANDO: É. Entendeu?
BIANCA: E a professora de Matemática não sabe explicar.
FERNANDO: Mas eu gosto dela porque ela passa lição e eu fico copiando das meninas.
BIANCA: E às vezes as meninas conseguem me ajudar mais que a professora.
LAURA: Verdade.
BIANCA: Né? Às vezes e não entendo, aí eu peço pra Amanda, pra Dalva me explicar aí eu entendo.
Agora quando a professora fala, eu não consigo não.
LAURA: Tipo assim, porque a professora de Matemática, ela não explica, ela dá as respostas. Quando ela
vai explicar na lousa, ela já vai fazendo, aí as pessoas não aprende. Aí quem tem assim... Não vamos
chamar de burro, mas quem não tem uma capacidade...
ENTREVISTADORA: Quem tem mais dificuldade...
LAURA: É, quem tem mais dificuldade de aprender não aprender porque ela vai, passa as lições com a
resposta na lousa.
ENTREVISTADORA: Entendi.
BIANCA: E eu não quero resposta, eu quero aprender. E pra mim, Matemática tem que ser de cabeça.
ENTREVISTADORA: E o que vocês acham das coisas que vocês aprendem na escola?
LAURA: Ai eu acho importante.
ENTREVISTADORA: Importante pra quê? Por quê?
LAURA: Ai, pra tudo... É...
BIANCA: Pro futuro, pra gente arrumar um emprego...
LAURA: Pra nossa vida... Pra gente... Mesmo a gente tendo gente que vem pra escola só pra ganhar
presença aprende alguma coisa assim.
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FERNANDO: Mesmo não querendo, aprende sim.
LAURA: É.
ENTREVISTADORA: É? Que mais vocês acham? E vocês dois meninos? O que vocês acham das coisas
que vocês aprendem na escola? Vocês acham bacana? Não acham? Acham importante, que não vai usar
para nada?
FERNANDO: Tem vezes que eu acho que tem umas coisas que nóis não vai usar pra nada, mas tem umas
coisas que você sabe que é importante pro futuro né.
ENTREVISTADORA: Humhum. Tá. Os professores costumam dar lição de casa pra vocês?
BIANCA: Não.
LAURA: Alguns dá sim.
BIANCA: A Patrícia.
LAURA: A Patrícia, a professora de Ciências dá também, a de História, a de Geografia também dá.
ENTREVISTADORA: E vocês fazem?
LAURA: Eu faço.
ENTREVISTADORA: E você Bianca?
BIANCA: [fez um som com a boca indicando que não]
ENTREVISTADORA: Não?
BIANCA: Não.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos, fazem lição de casa quando tem?
FERNANDO: Ah, quando tem nóis faz às vezes, mas tem vez que nóis esquece, ou senão não consegue
também.
BIANCA: Quando é trabalho e vale nota eu faço. Eu tenho que fazer né. Não vou falar que faço.
ENTREVISTADORA: Tá. Então, como os professores costumam propor trabalhos pra vocês?
LAURA: Como assim?
ENTREVISTADORA: Como é que ele chega assim ah, por exemplo, como é que a professora Daiane dá
o trabalho pra vocês?
LAURA: Ai, ela chega na sala e “gente, eu vou passar um trabalho pra casa, valendo nota e vai cair...”
FERNANDO: “Isso, isso, isso”...
LAURA: Ou “tais capítulos” ou então “vai cair aquilo que eu passei no caderno” e ela passa o que vai
cair...
BIANCA: Ou o que eu vou explicar agora...
LAURA: Aí ela explica pra gente fazer.
ENTREVISTADORA: E quando vocês têm esses tipos de lição de casa pra fazer, o que vocês usam pra
fazer? Livro...
FERNANDO: Computador...
LAURA: Eu uso livro, computador, net, o meu caderno.
FERNANDO: Caderno, livro, internet.
LAURA: Só.
BIANCA: Eu também não gosto da professora Daiane. Porque ela é muito ignorante...
ENTREVISTADORA: Tá...
BIANCA: Ela é muito ignorante e, grossa, porque ela chama os outros de burro...
FERNANDO: Mentira que ela é bonita...
BIANCA: Ela fala que a gente não tem capacidade de fazer as coisas.
ENTREVISTADORA: O que não é legal, mas vamo lá. Então vamos imaginar que a professora Daiane
deu um trabalho, pediu pra fazer uma pesquisa sobre o que é uma célula. O que vocês fariam?
LAURA: O que é o que? Não entendi?
BIANCA: Cé-lu-la, o que é uma.
BIANCA: Eu procuraria no livro, ou senão na internet.
ENTREVISTADORA: No livro só?
FERNANDO: No Google também.
LAURA: Ou então eu procuraria na internet tudo sobre célula.
ENTREVISTADORA: Como é que vocês fariam isso? Quero que vocês me expliquem etapa por etapa.
BIANCA: Entraria no Google, escrevia e procurava. Aí a gente ia avaliar, qual que estava explicando
melhor copiar ou imprimir.
ENTREVISTADORA: E como se avalia se o que está escrito como melhor?
LAURA: Lendo...
BIANCA: Lendo...
LAURA: Pra entender o que melhor fala sobre aquele assunto.
ENTREVISTADORA: Tá. E como vocês escolhem cada tópico? Por que quando você coloca lá na caixa
“o que é uma célula” vai abrir trocentos mil resultados...
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BIANCA: Eu vou abrindo, e qual tiver menor eu vou lá e pego. [rindo]
ENTREVISTADORA: Tá, o menor. E você? [me dirigindo à Laura]
LAURA: Eu vou abrindo, aí o que estiver explicando melhor sobre o assunto eu vou lá e anoto, o que
tiver melhor explicação.
ENTREVISTADORA: Vocês anotam?
[todos confirmam]
ENTREVISTADORA: Como é que você faz Fernando? Igual as meninas ou diferente?
FERNANDO: É, quase igual a elas também.
BIANCA: Sempre ele pega com as meninas.
LAURA: É... Quase sempre não Bianca, ele sempre pegas as respostas.
FERNANDO: Ah, eu acho assim: cada um é cada um.
BIANCA: Vocês ajudam.
LAURA: Lógico, a gente é solidária.
BIANCA: Bom ter uns amigos inteligentes.
ENTREVISTADORA: Tá. Então vamos supor que vocês fizeram o trabalho sobre a célula, acharam lá o
tópico que vocês escolheram, normalmente, é de que site? Tem um site que vocês sempre olham?
BIANCA: Não.
LAURA: Não, tipo assim, a gente coloca no Google, eu... Eu olho na Wikipédia sim.
ENTREVISTADORA: Você olha na Wikipédia... Hum?
BIANCA: Eu não olho não. Eu olho no primeiro que aparecer na minha frente. Aí se eu não gostar, eu
volto e procuro melhor. Mas eu nunca reparo nos sites.
ENTREVISTADORA: Tá, aí vocês acharam, “ah, é esse que eu quero”, aí o que vocês fazem?
LAURA: Eu... Eu... Copio no caderno.
ENTREVISTADORA: Copia no caderno. E você Bianca?
BIANCA: Normalmente eu copio no caderno, porque é muito ruim às vezes pegar pra imprimir.
ENTREVISTADORA: Por quê?
BIANCA: E também porque as professoras falam que é pra gente estudar e não pra imprimir, colar da
internet. Então é melhor a gente fazer o resumo.
ENTREVISTADORA: Então vocês lêem?
BIANCA: Lê.
ENTREVISTADORA: Tá. E vocês meninos? Você copia das meninas? [me dirigindo ao Fernando]
FERNANDO: E você Claudio? [risos de todos]
ENTREVISTADORA: Tá.
FERNANDO: Mas a gente tá copiando, certo, mas a gente tá aprendendo. É melhor que não fazer nada.
Tem vezes que nóis aprende, tem vezes que passa batido, mas nóis tá fazendo aí. Melhor do que ficar
parado sem fazer nada.
ENTREVISTADORA: Mas alguma vez você fez Casado, a lição? E como você fez?
FERNANDO: Ah eu vou te explicar solteira... Eh... Quando a lição é fácil, assim, quando dá vontade de
fazer a lição.
BIANCA: Quando só é pra copiar, ele copia.
FERNANDO: Quando eu vejo que essa lição eu consigo fazer, ai eu vou e faço sozinho.
ENTREVISTADORA: E você Claudio?
CLAUDIO: Qual é a pergunta?
ENTREVISTADORA: Se você faz lição de casa.
CLAUDIO: Faço de vez em quando só.
ENTREVISTADORA: E como você faz? Como você costuma fazer?
CLAUDIO: Quando é trabalho, eu procuro a internet.
ENTREVISTADORA: Só na internet?
CLAUDIO: É, em livro também.
ENTREVISTADORA: Tá. E vocês já usaram a internet sem que o professor tivesse pedido? Por
exemplo, pra estudar eu to falando?
LAURA: Não.
ENTREVISTADORA: Se eu pego, alguma coisa que já despertou a curiosidade de vocês... Vocês já
colocaram na internet?
LAURA: Eu às vezes sim.
FERNANDO: Posso ir no banheiro, rapidinho?
ENTREVISTADORA: Pode, vai lá Casado.
LAURA: Eu já.
ENTREVISTADORA: E você lembra de alguma ocasião?
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LAURA: Ai, eu, tipo assim, quando eu to com dúvidas, do significado de alguma palavra que eu procuro
no dicionário que eu não acho.
BIANCA: É.
LAURA: Eu vou na internet.
LAURA: Porque tem muitos dicionários que não tem o significado de todas as palavras, aí eu vou na
internet. Porque tem pessoas que falam um monte de coisas que a gente não sabe o significado, e a gente
não sabe se tá te elogiando ou tá te xingando, aí eu procuro me informar, pra mim ficar atualizada
daquilo, porque aí quando a pessoa falar alguma coisa que me ofende, pra mim me defender.
BIANCA: Eu também.
ENTREVISTADORA: Legal.
BIANCA: Eu também, porque o povo fala umas palavras difíceis, tipo, “enrustido”, essas coisas... Deixa
ver... Ah umas palavras mó difícil lá, “escasso”, o povo tem mania de falar umas coisas assim, e eu não
sabia, por isso que eu não falava, aí eu procurava no dicionário pra saber, porque você não sabe nem o
que você tá falando, aí eu ponho lá.
LAURA: É porque eu penso assim, o que você não deseja pra você não deve fazer pro seu próximo.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Claudio, você usa a internet sem ser pra fazer trabalho da escola?
[responde negativamente com a cabeça] Não?
ENTREVISTADORA: Tem uma coisa que eu queria perguntar pra vocês que é, apareceu nos
questionários que vocês responderam pra mim que... Como se a escola não fosse um lugar de uso da
internet, como se vocês não usassem a internet aqui na escola.
BIANCA: Usamos.
ENTREVISTADORA: Então, vocês têm aula de informática. O que e usar o computador na opinião de
vocês?
BIANCA: Muito legal.
ENTREVISTADORA: Qual a diferença de usar aqui na escola e fora da escola?
BIANCA: Na escola a gente faz o que o professor manda.
LAURA: Não, tipo assim, a professora passa atividade pra gente fazer, aí se a gente terminar antes da
aula acabar, ela deixa aula livre pra gente. A gente fica ouvindo musica, ou entra no Facebook, pode fazer
o que a gente quiser.
BIANCA: Eu não, quando eu to na lan house, ou... Eu faço o que eu quiser, quando eu to aqui na escola, a
professora fica mandando fazer trabalho.
ENTREVISTADORA: Então a diferença é que vocês não têm liberdade aqui na escola?
BIANCA: É.
ENTREVISTADORA: Isso que diferencia um uso do outro.
BIANCA: É.
LAURA: Eu tenho.
ENTREVISTADORA: Você tem? Você acha que você tem liberdade?
LAURA: Eu acho que eu tenho.
BIANCA: Eu acho que não, porque eu gosto de mexer no Orkut e na escola não pode.
ENTREVISTADORA: E onde vocês costumam usar o computador?
LAURA: Eu em casa. Em casa e aqui na escola.
BIANCA: Eu na lan house, ou na casa da minha tia, alguma coisa assim.
ENTREVISTADORA: E você Claudio, onde você usa o computador?
CLAUDIO: Em casa.
ENTREVISTADORA: E você Fernando?
FERNANDO: Qual e a pergunta?
ENTREVISTADORA: Onde você costuma usar o computador?
FERNANDO: Em casa, só que eu agora em casa quebrou o computador, aí eu uso na casa de cima do
meu tio. Mas é a mesma coisa.
ENTREVISTADORA: E com que freqüência vocês usam o computador? Todo dia?
FERNANDO: Quase todos os dias. Um dia sim, um dia não.
LAURA: Eu todos os dias.
BIANCA: Todos os dias.
ENTREVISTADORA: Pra que? O que vocês fazem quando vocês estão no computador?
LAURA: Ai eu...
BIANCA: Eu só entro no meu Orkut.
LAURA: Eu entro no Orkut, no meu Face, no MSN...
BIANCA: Twitter...
FERNANDO: No Red...
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BIANCA: No Redtube [as falas vão se complementando, nessa hora, os alunos ficaram bastante atentos, e
cada um ia complementando a fala do outro, ou seja, todos fazem as mesmas atividades], mentira [risos],
eu nem sei o que é isso.
FERNANDO: Youtube...
BIANCA: Não, eu sei que é um site de vídeos...
FERNANDO: De pornografia.
BIANCA: Só que eu nunca mexi.
LAURA: O Casado mexe nisso direto. [risos]
FERNANDO: Sua bunda!
LAURA: Ele e o Claudio. [risos]
FERNANDO: Sua bunda fresca! [risos]
BIANCA: Não tem que ter um cadastro pra mexer no Redtube?
FERNANDO: Não...
ENTREVISTADORA: Vocês têm blog?
FERNANDO: O que é isso?
LAURA: Não.
ENTREVISTADORA: Blog é tipo um diário pessoal.
ENTREVISTADORA: Entra aí Hudson, se vai ficar aí de pé parado. [Hudson, aluno da 8B chegou, e
ficou olhando o que estava acontecendo, convidei-o a participar, ele sentou-se e ficou ouvindo o que
estava acontecendo] E vocês gostam de usar o computador?
LAURA: Eu gosto!
BIANCA: Ai eu A-DO-RO!
ENTREVISTADORA: Por quê?
BIANCA: Porque é legal, a gente se comunica com nossos amigos.
Heloisa: [a assistente de direção entrou na sala para falar comigo e acabou chamando a atenção da Bianca
por conta da sua roupa] Faltou pano nisso aí hein, nessa blusa hein! E aí? Cadê a camiseta pra pôr por
cima hein?
BIANCA: Que camiseta? Eu não ganhei camiseta.
Heloisa: Ó, tá aqui tá.
ENTREVISTADORA: Tá, eu vou dividir.
[a Heloisa falou mais algumas coisas sobre a camiseta da aluna, ela respondeu e saiu da sala]
ENTREVISTADORA: O que vocês gostam mais de fazer no computador? Responde de novo porque
cortou meu raciocínio.
BIANCA: Se comunicar...
LAURA: Ah, e ficar antenado das coisas.
BIANCA: É muito legal conversar no MSN! No Orkut.
ENTREVISTADORA: Por que é muito legal?
BIANCA: Porque...
LAURA: Ai porque a gente se comunica...
BIANCA: Porque a gente não tá perto dos nossos amigos...
LAURA: É, porque a gente não tá perto dos nossos amigos, mora em cidades diferentes, e a gente fica
sabendo, mais ou menos como um resumo do que acontece por lá.
ENTREVISTADORA: Tá, e porá que vocês acham que serve a internet? Mano, guarda esse celular. [os
meninos estavam tentando tirar uma foto do decote da Bianca]
LAURA: Ai, pra se comunicar. É um meio de comunicação.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos? Pra que vocês acham que serve o computador?
LAURA: Responde a professora.
FERNANDO: OI? Qual é as pergunta?
FERNANDO: Pra que vocês acham que serve o computador?
CLAUDIO: Pra se comunicar com os amigos quando você não tá presente.
FERNANDO: Pra se comunicar, pra tudo. Posso falar a verdade? Pra tudo!
CLAUDIO: Comprar tênis, dá pra fazer várias coisas.
FERNANDO: É, dá pra ver um monte de coisas, dá pra ver os negócio que tá na moda.
ENTREVISTADORA: Quanto temo vocês costumam ficar na net?
LAURA: Eu fico umas quatro horas e meia todo dia.
BIANCA: Eu fico duas horas.
FERNANDO: Ah, uma horinha, duas horinhas.
CLAUDIO: Meia hora, eu enjoo rápido.
ENTREVISTADORA: Deixa eu perguntar mais uma coisa, vocês lembram quando foi a primeira vez que
vocês mexeram no computador?
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LAURA: Eu lembro, eu tinha oito anos.
ENTREVISTADORA: Como é que foi?
LAURA: Ai, a primeira vez que eu fui mexer no computador eu entrava só pra ficar jogando mesmo.
BIANCA: Eu faz tempo que eu mexo no computador, porque aqui sempre teve aula de informática, desde
a primeira série né. Só que meu primeiro computador que eu usei foi com nove anos, aqui na escola.
ENTREVISTADORA: E o seu? Foi na escola ou foi em casa?
LAURA: A primeira vez que eu mexi no computador foi em casa.
ENTREVISTADORA: E vocês meninos? Foi na escola ou foi em casa?
FERNANDO: Foi em casa.
BIANCA: A minha foi na escola.
ENTREVISTADORA: tá, última pergunta. Vocês acham que tem alguma diferença entre o computador e
outras mídias? A internet?
LAURA: Como assim?
ENTREVISTADORA: Por exemplo, o que diferencia a TV da internet?
LAURA: Ai, na internet tem mais informações. E na internet também a gente consegue muitas coisas que
na televisão a gente não consegue.
ENTREVISTADORA: Tá. Vocês querem falar mais alguma coisa?
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Num segundo momento, dia 13/11/2011, retomei ao grupo que havia sido formado inicialmente para
finalizar a entrevista feita com eles, tratando de todos os temas discutidos com os outros jovens. Neste
grupo estavam presentes Rita, Dalva, Amanda, George, Fernanda, Karina e Clara. A entrevista foi feita na
sala de leitura, nos últimos dias de aula. As meninas estranharam o fato de a entrevistadora ser eu, a
Juliana, professora deles, e não a primeira entrevistadora convidada, Ana Claudia.
Como nas outras entrevistas, foi explicado o porquê da atividade que se seguiria, bem como sua execução
e duração. Além disso, foi esclarecido porque elas haviam sido chamadas novamente.
ENTREVISTADORA: Então, só pra recuperar um pouco, eu queria que vocês falassem, é... O nome de
vocês, só pra recuperar um pouquinho o que a gente fez da outra vez, o nome, a idade, onde vocês
moram, o que vocês gostam de fazer e o que vocês não gostam de fazer. [pausa para decidir quem iria
começar]
GEORGE: É, meu nome é George, tenho 15 anos, moro no Jardim Esther, na Rua Mariana Belizária da
Conceição, na rua da escola... E gosto de estudar e não gosto de briga.
DALVA: Meu nome é Dalva, tenho 14 anos, moro no Jardim Esther, gosto de mexer na net, não gosto de
estudar. [risos]
FERNANDA: Meu nome é Fernanda, tenho 16 anos, gosto... De que? Deixa eu ver... [risos] Ah, eu gosto
de... Ai, deu branco... [risos] Deixa eu ver... Gosto de ficar na rua e... Não gosto de muitas pessoas...
[risos]
RITA: Meu nome é Rita, tenho 14 anos, graças a Deus... [risos] E, eu moro no Jardim Jaqueline e... Eu
gosto de literatura, adoro música e, o que eu não gosto de fazer é... [pausa] agora é difícil... [ficou um
burburinho que não dá identificar o que está na gravação, porque a aluna falou muito baixo] e eu não
gosto de fazer nada...
ENTREVISTADORA: Não tem nada que você não goste de fazer, é isso?
RITA: Ah funk, forró... Só.
[pausa]
CLARA: Meu nome é Clara, tenho 15 anos, moro no Esther, no jardim Esther, Doutor Paulo Ribeiro
Coelho, eu não gosto de estudar e, eu adoro dançar, cantar e forró, sertanejo, menos funk, só.
FERNANDA: Continua [pedindo que a próxima se apresentasse]
AMANDA: Meu nome é Amanda, tenho 14 anos, moro lá no São Domingo e gosto de mexer na net
também, e não gosto de estudar. [risos]
KARINA: Meu nome é Karina, moro no Jardim Esther, gosto de ouvir música romance e ir pra igreja, e
não gosto de estudar.
ENTREVISTADORA: Que igreja você vai?
KARINA: Vivideira, lá da Lapa.
ENTREVISTADORA: Sei. Tá. Alguém aqui estudou em outra escola que não seja o Mange? A Dalva, a
Clara e a Rita. [as alunas levantaram a mão] SE vocês tivessem que dizer uma diferença dessas escolas
que vocês passaram antes pra que vocês estudam aqui agora, quais seriam?
DALVA: É... Na escola que eu estudava não podia entrar sem uniforme, não podia usar, é... Essas
legging, shorts, têm que ir só de calça jeans. Não tinha muita bagunça, era mais organizada, só.
CLARA: E lá um tinha mais respeito um pelo outro, não é que nem aqui, tudo bagunçado.
ENTREVISTADORA: Tá, respeito um pelo outro, como assim? Entre os colegas...
CLARA: [interrompendo] No geral.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Rita?
RITA: Na escola? Onde eu estudava? [a Rita estava meio distante da atividade, frequentemente se perdia,
ao contrário dos outros participantes] Onde eu estudava, tipo, todo mundo tinha medo da diretora, a
diretora olhava assim pro lado e todo mundo ficava quieto. Tipo, ela, sei lá... A comida era melhor
[risos]... Não sei... [risos] E lá era obrigatório usar a blusa da escola, eu quase fui expulsa de lá porque eu
usei calça legging. E na sala de leitura é, tipo, era tudo bagunçado, se tiver livro assim, atrás da cadeira, a
tia que estiver lá não pega. Não sei mais... [risos]
ENTREVISTADORA: Você está falando que aqui é mais arrumadinho do que lá?
RITA: É mais arrumadinho sim.
CLARA: É verdade.
ENTREVISTADORA: Deu um certo trabalho pra arrumar isso aqui.
AMANDA: Foi depois que a professora entrou, porque isso aqui não era arrumado não.
ENTREVISTADORA: E você George? Você veio de outra escola não? Ou você sempre estudou aqui no
Mange?
GEORGE: A única escola de quando eu não estudei aqui foi na primeira série, na Bahia.
ENTREVISTADORA: Ah tá, então faz tempo. Mas você acha que tem alguma diferença, você lembra de
alguma diferença dessa escola que você estudou pra cá?
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GEORGE: Além do que lá só tinha quatro salas, era uma escola pequena, você não tinha sala de leitura,
não tinha informática, era só sala de aula, direto, não tinha nem pátio pra gente passar o recreio, a gente
passava o recreio na sala de aula também. A única diferença é porque lá, eu creio porque eu só estudei lá
na primeira série, é que lá eles pegam mais pesado do que aqui. Porque o que eu aprendi na primeira série
lá, muitas pessoas vêm aprender aqui na 3ª, 4ª série.
ENTREVISTADORA: Você acha que o ensino lá é mais puxado?
GEORGE: Sim.
ENTREVISTADORA: Tá. Quais matérias vocês mais gostam? Vocês gostam da escola?
[A maioria deles respondeu que sim, que gosta. Rita e Clara responderam que não]
GEORGE: Eu já gosto né [rindo]
ENTREVISTADORA: Por quê? Porque gosta ou porque não gosta.
KARINA: Porque eu peguei raiva desse povo.
FERNANDA: Ah não, eu acho que gosta, porque quando tá lá de férias não vê à hora de voltar pra escola.
A escola é da hora porque... A escola é bom porque você encontra os amigos, tem conversa, tem papo. O
chato é que tem dia que nóis tem preguiça, quando você tá com TPM, com raiva, e não faz nada.
A: É ruim porque tem que acordar cedo.
FERNANDA: E fica com raiva. Mas também é bom. Tem gente que fala que não é bom, mas é da boca
pra fora.
ENTREVISTADORA: E a Clara falou de uma professora, como assim?
FERNANDA: Não fala Clara!
ENTREVISTADORA: Não, só eu que vou ouvir.
AMANDA: Da Patrícia.
CLARA: Da Patrícia, aquela chata!
Felipe: Não fala mal da Patrícia que eu gosto dela. [o aluno entrou na sala para falar com alguns alunos,
para chamá-los para participar de uma atividade]
CLARA: Não gosto mesmo. Uma professora que é muito mal educada...
AMANDA: Ela gosta mesmo é de irritar.
Felipe: Eu to brincando, no dia em que ela me entrevistou...
ENTREVISTADORA: Fala meu anjo... [me dirigindo à Clara que foi interrompida pelo Felipe]
CLARA: Uma professora que só sabe gritar, ela só é educada com quem é maldoso com ela. Um
exemplo: se eu sou mal com você, ela é educada, se eu sou educada com você, ela não é, ela já é assim.
RITA: Que mentira!
GEORGE: Eu já acredito ao contrário. Eu acho que todo professor é bom, porque senão não estaria dando
aula e que vai da coisa do aluno, porque muitos alunos falam que “ah, a professora é chata porque ela
pega no pé, porque ela passa lição”. É o trabalho dela, passara lição pra gente aprender. E muitos alunos
não gostam dela porque ela passa lição e o aluno vem pra escola e não quer estudar.
CLARA: Mas será que é só por causa disso ou não?
GEORGE: Meu ponto de vista é por causa disso.
RITA: É só por causa disso.
GEORGE: Porque assim, professor vai gritar, porque sempre vai ter aquele grupo que vai atrapalhar a
aula e falando não vai resolver e vai ter que ser na base do grito. Como todo mundo fala que eu sou puxasaco dos professores, eu não sou puxa-saco dos professores. Eu entendo o ponto de vista dos professores,
por isso que eles gostam de mim, entre aspas. E eu assim, eu faço todas as lições, mesmo que eu não
goste da matéria, não goste do professor, é obrigação do aluno fazer o que o professor passa, então eu
acho assim. Então eu gosto da escola porque eu quero ser alguém na vida, não quero ser só mais um no
mundo.
RITA: Então se você gosta da escola você, tipo assim... [fez uma formulação que ninguém entendeu, nem
o que ela quis dizer, muito menos o que disse]
FERNANDA: Volta à fita! Professora, ela puxou o tom e... [risos e comentários de que ninguém havia
entendido]
ENTREVISTADORA: É, vamos lá... Eu também não entendi a sua colocação. Explica melhor.
RITA: Ele falou assim que gosta da escola pra ser alguém na vida certo? E se ele não gostasse da escola?
ENTREVISTADORA: Ele não ia ser ninguém na vida?
RITA: Então?
ENTREVISTADORA: É essa a sua pergunta?
RITA: É.
GEORGE: Não, sim. Eu creio que eu seria alguém na vida. Eu gosto da escola, ponto. Eu gosto da escola
assim, não gosto muito dos alunos, mas o ensino da escola que acredito que seja bom. Que dá pra ser
alguém na vida se prestar muita atenção e se esforçar. Então eu penso que mesmo se eu não gostasse da
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escola, mesmo assim eu seria alguém na vida, eu não gostaria da escola, mas mesmo assim eu prestaria
atenção nas aulas.
ENTREVISTADORA: Tá, então vamos melhorar, o que é ser alguém na vida pra vocês? Porque não é a
primeira vez que eu... Não to falando por causa de você George... Porque não é a primeira vez que eu
ouço numa entrevista um aluno falando que precisa ir pra escola pra ser alguém na vida...
GEORGE: Ser alguém na vida, no caso, eu quis dizer assim, ter um trabalho bom, que te sustente e a sua
família, você não passar necessidade. E você só vai conseguir um trabalho bom se você estudar...
ENTREVISTADORA: Através do estudo...
GEORGE: Isso... Se você não estudar, você não vai conseguir um trabalho bom.
ENTREVISTADORA: Tá bom... Entendi. Todo mundo concorda com o George? [todas confirmam com
a cabeça]
FERNANDA: Só por causa de um papel, um papel né? Um diploma...
GEORGE: Que faz muita diferença né!
FERNANDA: Que precisa, que faz muita diferença pra você ser uma pessoa de bem...
GEORGE: Ser, entre aspas, um cidadão da nossa sociedade que a gente vive.
ENTREVISTADORA: Deixa eu perguntar, então, mais uma coisa, vocês querem continuar os estudos?
Vocês estão agora né, vocês vão da 8ª pro ensino médio...
KARINA: Graças a Deus!
ENTREVISTADORA: As coisas mudam um pouco, vocês vão perceber isso quando vocês estiverem na
escola. E depois, entrando no ensino médio, vocês vão ter que lidar com o vestibular.
GEORGE: Sim.
ENTREVISTADORA: Todo mundo aqui quer fazer faculdade?
KARINA: Lógico!
GEORGE: Eu quero.
[todos confirmaram]
ENTREVISTADORA: Todo mundo? E você Fernanda?
FERNANDA: Ah, eu to pensativa [rindo]
CLARA: Fernanda que é isso?
FERNANDA: Não sei, vamos ver mais pra frente...
ENTREVISTADORA: E você Amanda?
AMANDA: Não sei...
ENTREVISTADORA: Vocês querem fazer faculdade de que? Vocês têm alguma ideia?
RITA: Perito criminal.
KARINA: Até agora eu tenho só uma...
ENTREVISTADORA: Hã? Perito criminal? Mas pra ser perito não precisa fazer facul...
GEORGE: É...
RITA: Não? [com surpresa e alegria] Ah muleque!
[risos]
GEORGE: Então, que quero fazer faculdade de jornalismo e publicidade.
ENTREVISTADORA: Duas?
GEORGE: Sim. Vai ser confuso, mas eu quero fazer duas.
RITA: O que é que tem que fazer?
ENTREVISTADORA: Pra ser perito criminal? Você tem que fazer um curso, não, não precisa estudar
medicina. Você vai fazer um curso de perícia e aí... O problema é que pra ser perito criminal você tem
que passar em concurso, porque só instituição pública é que tem perito. Então, se você quer seguir essa
carreira, vai ser C.S.I. [risos] você precisa começar a procurar os cursos que você tem que fazer, tem que
fazer um curso, não é uma faculdade. Você pode fazer a faculdade pra ser policial civil, você vai ser
investigadora, que é outra coisa.
GEORGE: Investiga o crime...
ENTREVISTADORA: E, aí você vai ser policial, vai trabalhar com investigação. Que vão lá...
GEORGE: Desvendar o crime...
ENTREVISTADORA: é...
RITA: Tipo o Jim?
ENTREVISTADORA: Tipo quem?
RITA: O Jim, um carinha, é o policial do C.S.I.
GEORGE: Eu não sei quem é. [rindo]
ENTREVISTADORA: É tipo o careca... Sabe o careca mais velho?
RITA: O Warrick?
ENTREVISTADORA: Não.
RITA: O Warrick não, o Grissom?
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ENTREVISTADORA: Não.
RITA: Então não sei quem é.
ENTREVISTADORA: O Grissom é o perito criminal...
RITA: O outro que anda com ele?
ENTREVISTADORA: É.
RITA: Então é ele.
ENTREVISTADORA: É isso então, você tem que fazer uma faculdade pra ser policial civil,
investigadora.
GEORGE: Ah que legal.
RITA: Mas eu quero ser o Grissom. [risos]
ENTREVISTADORA: E você Dalva?
DALVA: Eu não sei.
ENTREVISTADORA: Não sabe o que você quer fazer? E você Clara?
CLARA: Quero fazer medicina veterinária.
ENTREVISTADORA: Medicina veterinária? Você não vai ficar com dó dos bichinhos?
[risos]
CLARA: Não.
ENTREVISTADORA: Quando eu tinha a sua idade, eu também queria ser veterinária, ate o meu primeiro
bichinho de estimação morrer. Aí depois eu falei, eu não vou agüentar ver os bichinhos morrendo. E você
Karina?
KARINA: Bombeira, por enquanto.
ENTREVISTADORA: Você quer ser Bombeira? Que legal!
FERNANDA: Apaga seu fogo! [fazendo o som de uma mangueira de bombeiro soltando água] [risos]
GEORGE: Vai apagar muitos focos de incêndio! [risos]
ENTREVISTADORA: Pra ser bombeiro também não precisa fazer faculdade.
KARINA: Precisa sim.
ENTREVISTADORA: Não.
KARINA: Não? Faz um curso também, aí você vai entrar na corporação. Precisa ter ensino médio
completo. Precisa terminar o terceiro colegial.
CLARA: Gasta menos.
GEORGE: Pois é... Gasta menos.
ENTREVISTADORA: Amanda, você não tem nem ideia do que você quer fazer no seu futuro?
AMANDA: Ah, advogada né... Mas...
ENTREVISTADORA: Você quer fazer Direito? A faculdade de advocacia se chama Direito.
FERNANDA: Tem que estudar muito hein!
ENTREVISTADORA: Medicina também, veterinária.
GEORGE: Ainda bem que jornalismo não precisa...
CLARA: Eu não gosto de estudar, mas só por isso eu vou pegar pesado pra que mais pra frente dê tudo
certo.
ENTREVISTADORA: E qual matéria vocês mais gostam?
GEORGE: Eu sou Português.
RITA: Matemática.
KARINA: É... Física, sala de leitura e informática
GEORGE: Física o que? Educação física ou física, Ciências?
KARINA: Educação física. Jogar bola mesmo.
ENTREVISTADORA: E vocês meninas?
CLARA: Matemática, Artes, Educação física, Sala de leitura e Sala de informática só.
AMANDA: O meu é Artes, Leitura, Informática e Educação física.
ENTREVISTADORA: E você flor?
FERNANDA: Educação física, Informática, eu sou chegada à História também, mas pela professora mais
ou menos.
ENTREVISTADORA: E você Dalva?
DALVA: Ciências, Leitura, Educação física e Informática.
FERNANDA: Ciências é legal também, eu gosto da Daiane.
ENTREVISTADORA: E vocês acham que gostar do professor influencia em gostar da matéria?
FERNANDA: Hãhan.
RITA: O que?
GEORGE: Eu acho que não.
FERNANDA: A maioria influencia.
RITA: Eu acho que influencia a entender a matéria, é bem diferente.
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ENTREVISTADORA: Entender não em gostar?
RITA: É.
ENTREVISTADORA: Por quê? A maneira que o professor explica, é isso?
RITA: Dependendo, eu entendo rápidas as coisas, entendeu? Mas eu acho que é mais pra entender do que
pra gostar.
ENTREVISTADORA: E você George, você falou que não?
GEORGE: É, eu acho que não, porque gostar do professor sim, pode até ajudar, mas mesmo se eu não
gostar do professor, eu vou aprender a matéria dele. Porque eu acho assim, que o professor tem que
trabalhar com a ética profissional, mesmo se ele não goste de mim, ou eu não goste dele, ele vai passar a
matéria que ele passaria se eu gostasse dele. Então, não influencia em nada.
ENTREVISTADORA: E vocês meninas?
KARINA: É assim, eu só gosto de Geografia mais ou menos assim, mas quando eu quero fazer, eu falo
pro Claudio [professor de Geografia], aí ele vai e põe um P, que é NS, ele põe um P [P e NS são as notas
com as quais a prefeitura avalia os alunos. P seria Plenamente satisfatório e NS é Não Satisfatório]...
[risos]
GEORGE: [rindo] Você manipula o professor né!
KARINA: É mesmo.
FERNANDA: Eu acho que pra Clara que não é isso né? Só dela não gostar da Patrícia ela não gosta da
aula de Português.
CLARA: É, eu sou assim: se eu me dou bem com o professor, também me dou bem com a matéria, se eu
não me dou, também não me dou com a matéria. Entendeu? Português mesmo. Tem dia que eu me dou
bem com a Patrícia, quando eu me dou bem com ela, também me dou bem com a matéria, agora se eu não
me dou bem com ela esquece, que você não vai ver nada de bom. Eu sou assim.
ENTREVISTADORA: Entendi.
CLARA: Entendeu?
KARINA: A Patrícia não gosta dela e ela não gosta da Patrícia.
[risos]
ENTREVISTADORA: E você Amanda?
AMANDA: Ai... Tem hora que os professores explicam muito rápido e eu não entendo. Aí a gente vai e
pede pra Rita às vezes. Não, porque tem hora que os professores explicam muito rápido, até a Patrícia
também, aí ela vem gritar com a gente sem a gente fazer nada, aí, se a gente fica quieto e um fala, aí ela já
quer gritar com a sala inteira já. Ao invés de ela gritar só com aquele aluno, ela já quer gritar com a sala
inteira.
ENTREVISTADORA: E você Dalva?
DALVA: Eu já falei já?
ENTREVISTADORA: Você acha que influencia? Mas por quê?
DALVA: Ai, eu acho que influencia sim. Se eu não gostar da matéria não vou nem ligar...
ENTREVISTADORA: Mas e gostar do professor?
DALVA: Se eu não gosto dos professores não vou ligar pra matéria.
ENTREVISTADORA: É... Tá bom. Sobre a escola é a última pergunta... Sobre a escola tá... Eu queria
saber o que vocês acham das coisas que vocês aprendem na escola...
KARINA: Eu acho que é uma porcaria. [interrompendo]
ENTREVISTADORA: Por quê?
[risos e algumas meninas falaram - Nossa!]
KARINA: Eu acho que ó... O ano inteiro... No primeiro semestre eu aprendi tudo, agora no último eu
esqueci tudinho. Minha memória tá fraca, porque eu não lembro de nada.
ENTREVISTADORA: Tá, mas você acha que tem utilidade, que é importante? O que você acha que é
importante que a gente aprende na escola?
DALVA: Matemática é importante porque quando tem essas provas que a gente faz fora da escola cai
essas coisas que a gente aprendeu aqui.
GEORGE: Mas mesmo assim, não é por causa só das provas, mas é porque Matemática e Português a
gente usa pra vida inteira.
ENTREVISTADORA: Tá, você acha que Português e Matemática são mais importantes que Geografia,
História e Ciências então?
[as outras meninas disseram que não]
GEORGE: Não, eu não acho mais importante, é que Matemática e Português a gente vai usar mais essas
duas matérias do que as outras, mas eu não acho mais importante.
ENTREVISTADORA: Então você mais utilidade nessas matérias do que nas outras?
GEORGE: Sim [meio hesitante], dependendo...
ENTREVISTADORA: Por que você acha que você tem que aprender as outras então?
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GEORGE: Porque eu não vou usar só Português e Matemática na minha vida, eu vou usar todas as
matérias, e é sempre bom você saber. Mesmo que você não use no seu dia a dia, alguma vez você vai
usar.
ENTREVISTADORA: E vocês, o que vocês acham do que vocês aprendem na escola?
KARINA: Eu já falei.
RITA: O que vocês acham do quê?
ENTREVISTADORA: O que vocês acham das coisas que vocês aprendem na escola?
RITA: Dependendo de algumas coisas é até bom.
ENTREVISTADORA: Dependendo do quê?
RITA: Dependendo do que eu entender, da matéria.
ENTREVISTADORA: Hum?
R; Se a professora explicar, e eu não entender, eu sou burra. Porque não vai ter como eu não aprender.
ENTREVISTADORA: Mas você acha que quando você não aprende a culpa é sua?
RITA: É.
ENTREVISTADORA: Por quê?
RITA: Porque... Não sei... Porque tipo assim, porque eu sempre entendo a maioria das coisas, se eu não
entendo, a culpa é minha de eu não ter cérebro suficiente pra pensar. Eu acho assim.
ENTREVISTADORA: Você já ouviu isso de algum professor?
RITA: Não.
ENTREVISTADORA: Nunca?
RITA: nunca.
ENTREVISTADORA: Você ouviu isso de alguém?
RITA: Não, ouvi só de uma.
ENTREVISTADORA: E uma conclusão só sua mesmo?
RITA: Minha mesmo. Eu acho isso.
FERNANDA: Eu já ouvi isso de algum professor.
GEORGE: Eu acho que se o aluno não aprende é de ambas as partes. Do professor e do aluno.
KARINA: Eu não me aprendi não aprendi e pronto, só preciso passar de ano, eu já falei, não vem fazer
reprovar não!
[risos]
GEORGE: Mas como você quer passar de ano se você não sabe?
KARINA: Não porque lá na frente, a gente não sabe se ainda vai estar viva, eu vou sentir falta, da
matéria, não vou? Então pronto. Eu prefiro passar do que repetir.
GEORGE: Mas se você repetir, você vai aprender um pouco aquela matéria.
KARINA: Não vou.
GEORGE: Mas se você não passar, quando chegar no futuro você vai...
KARINA: Então, eu não...
GEORGE: Você que vai ser a própria prejudicada.
KARINA: Então. Aí eu vou lá no Youtube, nos Orkut e entro, e já era.
ENTREVISTADORA: E vocês?
FERNANDA: Internet não é tudo Karina.
GEORGE: Google não salva vidas.
CLARA: Dá pra você fazer a pergunta de novo?
ENTREVISTADORA: Se vocês acham que o que vocês aprendem, de uma maneira geral, é importante.
O que vocês pensam das coisas que vocês aprendem na escola? Se é importante, se não é importante, se
tem alguma coisa que vocês acham que seja mais importante que outra...
CLARA: Ah... É importante sim, mas só tem uma coisa que é ruim, que eu percebi, que assim,
Matemática, Português, Ciências e Leitura, tudo que eu á vi aqui, eu já vi na 5ª, na 6ª e na 7ª, eu to vendo
na 8ª tudo de novo. Tipo, de Português já vi muito coisas de gramática, muitas. Em Ciências, o que ela ta
passando também já vi. Matemática piorou, entendeu? E o pouco que você ensina pra gente eu via
metade. Então eu assim por a gente estar na 8ª eles tinham que estar passando alguma coisa diferente.
Mas eles querem passar uma coisa, porque tipo assim, eu fiquei sabendo que, não sei se foi no ano
passado ou no retrasado, não sei, não teve professor de Matemática, não foi?
AMANDA: Não teve, nem de Inglês.
CLARA: Aí o que acontece, aí eles vem querer passar coisas que é lá dos anos pra lá agora pros alunos
aprender. O certo seria eles o que passar o de agora, lá pra frente eles tão mais ligeiro, entendeu? Mas
não, eles preferem voltar tudo atrás do que tá acontecendo agora. Mas é importante sim algumas matérias.
GEORGE: Uma observação: mas se a gente não souber o que tiver passado antes, a gente não vai saber o
que eles tão passando agora.
CLARA: Ué? Mas será possível que vocês não guardam o que eles passam anterior não?
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GEORGE: Mas por isso mesmo que eles tão passando, porque não teve professor pra ensinar os alunos.
Se não teve professor, os alunos não aprenderam.
CLARA: Tá isso é sua opinião. Gente, o ano inteirinho passando uma coisa que já foi passada lá atrás, se
eles querem revisar pra quem ainda não aprendeu, revisa. São quatro bimestres, revisa um bimestre que o
resto eles vão aprender, mas não o bimestre inteiro.
GEORGE: Só que o problema é que não é os alunos que não sabem, é praticamente todos.
ENTREVISTADORA: É que você veio de outro contexto Clara.
GEORGE: Isso, você veio de outro. Porque aqui, todos os alunos, desde a 5ª série não tiveram nem
Português, nem Matemática, nem Inglês direito. Eles tiveram o que, cada semana era um professor
diferente. Então eles não conseguiram aprender, não tiveram um conteúdo fixo. Só que aí os professores
agora poderiam muito bem passar a matéria deles, só que os alunos não iam aprender nada, porque eles
não iam entender o que eles tão passando se eles não entendessem o que foi passado nos anos anteriores.
CLARA: Porque não é querendo me comparar, mas, na minha opinião, eu to bem atrasada, porque a
minha prima tá na 7ª ela tá fazendo coisa que eu não tenho nem noção, eu não sei nem o que é, porque,
porque aqui eles não tão passando. Não tenho noção, ela tá na 7ª, eu na 8ª e não tenho nem noção do que
ela tá fazendo. Entendeu? E quem vai ficar atrasada lá pra frente? Sou eu. Alguns que já sabem vão ficar
atrasados. Entendeu? Pro ano que vem. Eu acho assim, se eles tiveram problema no ano passado tá, tem
que ajudar o próximo também. São quatro bimestres, dois bimestres pra ajudar o outro e por diante, ir
facilitando o lado de quem já sabe né. Mas não, eles preferem tá voltando tudo até hoje. Eles tão ainda aí.
ENTREVISTADORA: Você já falou isso pra algum professor?
CLARA: Não.
ENTREVISTADORA: Você poderia falar, e os professores podiam dar atividades diferentes pra você.
FERNANDA: E você sabe o que eles tão passando agora?
GEORGE: Foi o que aconteceu comigo ano passado.
CLARA: Oi?
FERNANDA: E você sabe tudo o que eles tão passando agora?
CLARA: O professor de Matemática sei, de Português sei, tudinho, entendeu? Então é por isso que eu
falo...
GEORGE: Mas o... Uma observação de novo... Mas o professor de Ciências que você falou que você já
tinha passado então é porque você tá avançada, porque o conteúdo que ela tá passando é conteúdo de 8ª.
FERNANDA: É, e você tirou NS [rindo]
CLARA: Eu tirei NS, mas isso aí que ela passou eu já aprendi no ano passado.
GEORGE: Aí então é porque você tá avançada. Então eu acho que você devia falar com um professor pra
ele te passar um trabalho avançado, como aconteceu comigo no ano passado. Eles tavam passando
matéria... Como eu não fiz a 7ª, eles tavam passando matéria de 6ª coisa que eu já tinha aprendido na 4ª.
Então eu falei com os meus professores e eles me passaram trabalhos de 7ª série, sendo que eu tava na 6ª.
Mas eu consegui fazer a 8ª série tranquilo.
CLARA: Eu não sabia se poderia estar falando ou não, eu fiquei quieta.
GEORGE: Mas aí você tinha que questionar...
ENTREVISTADORA: Mas isso serve pra outras situações. Se isso acontecer de novo com você Clara na
outra escola que você tiver lá, se por acaso você já tiver aprendido alguma coisa, você pode pedir pro
professor, ele pode te dar uma atividade diferenciada, você não precisa... Porque, por exemplo, seu caso é
diferente dos demais. É mais fácil prum professor dar uma atividade só pra você do que correr com uma
matéria com uma sala inteira. Depois, fazer, por exemplo, o que você sugeriu, dois bimestres de revisão,
dois bimestres da matéria, que era o que você sugeriu. É muito mais difícil correr com uma matéria,
porque se não ficar bem claro, depois você não vai conseguir que o restante da sala acompanhe todas
aquelas atividades mais elaboradas e mais difíceis que você quer passar pra depois. Entendeu?
CLARA: Entendi.
ENTREVISTADORA: Mas tá bom. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Tá bom. Aí eu queria
perguntar pra vocês se vocês fazem lição de casa?
RITA: Fazemos não...
ENTREVISTADORA: Fazemos não? [risos]
GEORGE: Eu faço.
KARINA: Ah, eu faço
FERNANDA: Eu tava fazendo um agora lá na sala.
CLARA: Então não é mais de casa, agora é de escola.
ENTREVISTADORA: É, então você não faz em casa.
GEORGE: Eu acho assim, que a lição de casa é a lição que a professora passou na sala de aula, só que
não deu tempo pro aluno fazer algumas questões aí ele passa pra casa pra fixar ele faz em casa. E por
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mais que minha vida seja corrida, eu tenho que fazer as lições de casa. Às vezes eu faço a lição de casa
dentro do ônibus, quando eu estou indo pro curso, mas eu faço.
RITA: Eu tava imaginando, tipo, se eles são de casa, não é pra gente fazer, é pra casa fazer, certo? [risos]
Lição de casa...
ENTREVISTADORA: Você não gosta de lição de casa?
RITA: Não, mas eu tenho que fazer.
GEORGE: Eu gosto.
ENTREVISTADORA: Você faz sempre?
RITA: Ah, por aí... [rindo]
GEORGE: Quase... [rindo]
RITA: É quase... [rindo]
ENTREVISTADORA: Faz? E vocês?
FERNANDA: Mas não tinha que ter lição de casa. Isso atrapalha muito a gente...
CLARA: Verdade...
FERNANDA: O professor só vê o lado dele, não vê o nosso.
KARINA: Atrapalha mesmo...
FERNANDA: O seu não porque você copia do nosso...
KARINA: Copio memo! Quando que quero nota!
CLARA: Eu não gosto de fazer lição, quando tem lição eu não faço, por causa de que quando eu to aqui
eu faço, ou eu copio de alguém ou eu faço com a pessoa, porque se eu faço em casa, porque o pouco de
tempo que eu tenho pra assistir a minha novela, pra fazer alguma coisa de bom, eu tenho que fazer lição,
eu falo que eu nunca tenho tempo, então...
GEORGE: Mas o que você acha que vai ser mais importante pra sua vida: sua lição de casa ou sua
novela?
CLARA: A lição, mas eu não faço...
FERNANDA: Nossa George!
CLARA: Se eu to na escola já é pra estudar, não é pra estudar em casa.
GEORGE: Mas imagina se todo mundo fizesse lição só na escola? Você acha que todo mundo
aprenderia?
FERNANDA: Não.
CLARA: Não sei, depende.
GEORGE: Sim, mas o que o professor passa de lição de casa ela já explicou na sala de aula, creio que é
assim.
Mas às vezes a pessoa não entende. [alguém falou, mas não dá pra distinguir quem foi]
GEORGE: Mas se a pessoa não entende, tem que perguntar pro professor, pro professor explicar pra ela.
DALVA: E se ela mandar o exercício pra casa, e quando chegar em casa a pessoa não entender?
FERNANDA: É, igual nóis, nóis tava fazendo e não tava entendendo algumas questões.
DALVA: E é melhor fazer na escola do que em casa.
CLARA: Porque na escola você tem como tirar uma dúvida, agora em casa não, você fica lá se matando,
se matando e não sabe.
GEORGE: Mas o que o professor passou de lição de casa ele já explicou na sala de aula, o aluno já sabe,
se não sabe, com certeza deve ter no livro.
CLARA: Óbvio, mas se você tá com aquela dificuldade toda George, até no livro você não tá achando, se
o professor tá aqui, porque você não pode ir lá e perguntar pra ele?
RITA: Porque você não tem boca. [risos]
CLARA: Agora em casa não, eu vou perguntar pra minha tia, ela não vai saber.
GEORGE: Lição de casa não é pra você fazer com seus pais, é pra você fazer com você pra você saber o
que você sabe. Porque, por exemplo, você vai fazer uma prova, você não vai “aí, eu to com uma dúvida”,
você não vai perguntar pro professor, “ai o que é isso”, porque ele já explicou. Dar lição de casa é, entre
aspas, uma prova, pra ver o que você sabe. Se você não souber, óbvio, você não vai responder, se você
não souber, não faça. Um exemplo, eu não sei uma questão, ai não vou faze a lição de casa, porque com
certeza a lição de casa não vai ter só uma questão.
CLARA: Tá. Essa opinião é a minha, essa é a sua e vai acabar por aqui. Essa, essa, essa e acabou.
RITA: É, acabou.
FERNANDA: Acabou.
KARINA: Vamos por um ponto final! Chega de briga por hoje!
[risos]
ENTREVISTADORA: E você, gosta de fazer lição de casa? Faz lição de casa?Não? A Dalva também
não.
DALVA: Ah, mais ou menos, eu faço. Quando eu entendo, eu faço.
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ENTREVISTADORA: Quando você entende você faz. Os professores costumam passar lição de casa?
AMANDA: Muito não.
KARINA: Só a Patrícia, a única!
CLARA: É, a única.
RITA: A de Ciências, algumas vezes...
CLARA: É, algumas...
AMANDA: Mas de vez em quando.
ENTREVISTADORA: Não só lição de casa eu to falando, mas trabalho...
CLARA: Patrícia...
KARINA: Mais trabalho.
GEORGE: No primeiro semestre não costumava passar não, mas no segundo, mas agora que a gente tá
terminando de cursar a 8ª série, eles querem saber se a gente aprendeu o que eles passaram, eles tão
passando, eu creio, razoável.
ENTREVISTADORA: E vocês acham pra que serve estes trabalhos de vocês?
KARINA: Dar nota!
ENTREVISTADORA: Só?
AMANDA: Para passar de ano.
KARINA: É.
KARINA: Não, pra eles verem se nós aprendemos.
ENTREVISTADORA: Não, o que eu queria saber é assim, se vocês, alguma vez, já se perguntaram por
que os professores passam lição de casa? E o que é feito com essa lição de casa ou com esse trabalho?
GEORGE: Eu acho que essa lição de casa ou esse trabalho, é tipo uma prova, entre aspas, pra ele avaliar
se você aprendeu conteúdo que ele passou, porque se você tá na sala assim, você pode tirar dúvida com
algum professor e, muitas das vezes o próprio professor dá a resposta. Porque quando você faz um
trabalho, uma lição de casa, ele não vai ter dar a resposta certa, ele quer saber se você aprendeu o que ele
passou, se você sabe mesmo, se você fixou o que ele passou.
ENTREVISTADORA: Então é uma forma de avaliar vocês?
GEORGE: Isso. Acho que é uma forma de avaliar.
ENTREVISTADORA: E pra vocês? Pra que serve?
FERNANDA: O ruim disso é que eles avaliam, dão a nota, e depois jogam fora. Tipo, passa a nota e
depois jogam fora. Aí tudo que nóis escreve vai pro lixo.
RITA: Nóis gasto árvore por causa disso!
FERNANDA: E aquilo que nóis escreve só vai valer naquela hora. Depois vai tudo pro lixo.
CLARA: Ou dependendo do que você faz no trabalho, o trabalho tiver com algum... Um exemplo, você
vai lá e faz um trabalho e se estiver com alguma coisa que não esta correto, tipo amassado, alguma coisa
assim, eles não dão nem bola pro trabalho, fazem questão de olhar por cima, nem nota não dá, joga fora.
Já vi muitas vezes isso acontecendo, ou até mesmo a pessoa vendo o trabalho, mas não dar nota. Ela só
vê, vê, revê depois ela não dá nota.
GEORGE: Eu acho que os professores não jogam fora os nossos trabalhos. Pelo menos os meus não,
porque todos os trabalhos que eu faço, como todo ano tem, todo final do ano eles devolvem pros alunos...
KARINA: É mesmo...
GEORGE: porque eu tenho até trabalho da 4ª série. Muitas coisas que passou na 4ª série, que eu não sabia
agora, olhando aqueles trabalhos, eu não tava nem procurando o trabalho, vendo as minhas coisas velhas,
eu achei a resposta do que ele tinha passado agora. Eu acho que ajuda.
ENTREVISTADORA: E o que vocês fazem com os trabalhos quando os professores devolvem?
DALVA: Joga fora.
GEORGE: Eu guardo, como eu disse agora, eu guardo.
RITA: Eu guardo numa pastinha rosa.
KARINA: O meu, eu tenho guardado os da 1ª série, o resto tá tudo jogado, tá por aí.
FERNANDA: Meus cadernos eu gosto de guardar, mas o resto eu jogo tudo fora.
AMANDA: Ah, eu também, tenho só uma lição lá, da primeira série.
FERNANDA: Mas os cadernos sim, eu tenho tudo empilhado num canto. É da hora...
ENTREVISTADORA: E você Rita?
RITA: Eu guardo dentro de uma pastinha rosa.
ENTREVISTADORA: Os trabalhos?
RITA: Tudo, menos os livros. Os livros eu dou pras minhas irmãs. De vez em quando elas rasgam, elas
brincam com eles, mas é pra elas estudar mais pra frente.
GEORGE: Os livros a gente devolve também.
RITA: Não, eu assalto, saio andando. [risos]
ENTREVISTADORA: E você Clara?
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CLARA: As minhas atividades eu não pego, entendeu? Quando eu pego, eu dou pra minha tia ela sabe o
que ela faz, porque se passar pela minha mão, na hora que eu sair da escola eu jogo fora. Eu vou ficar
levando lixo pra minha casa? Já basta os meus lixo, ainda os lixo da escola que eu faço.
ENTREVISTADORA: Mas você acha que seus trabalhos são lixos?
CLARA: Na minha opinião é. Eu só quero eles mesmos pra mim ganhar minha nota. Porque por mim eu
nem faria questão de fazer o trabalho.
ENTREVISTADORA: E você Dalva, o que você faz com os trabalhos?
DALVA: Eu jogo fora.
ENTREVISTADORA: Tá. Então vamos imaginar o seguinte, eu já fiz essa pergunta pras meninas elas
sabem como é que é. Imaginar que a professora Dalva passou uma lição de casa pra vocês, um trabalho, e
aí, como ela proporia esse trabalho? Ou a Patrícia, como a Patrícia costuma propor trabalhos pra vocês?
RITA: Ou você faz, ou você leva NS, entendeu?
KARINA: Verdade.
RITA: Eu faço o que a gente acha que ela tá falando.
DALVA: Ou então ela fala que você vai ficar de recuperação: “Não, você não fez, vai ficar de
recuperação!”.
FERNANDA: Que nem agora, no final do ano eles tavam todos “Não fez? Vai ficar de recuperação!”.
AMANDA: Ou se você não fez vai ganhar dois NS, três NS.
KARINA: “Vocês vão repetir!”
AMANDA: O “Você já pode crer que você tá na 8ª série de novo!”
ENTREVISTADORA: A pergunta é assim ó: eu quero saber como é que os professores propõem os
trabalhos. Por exemplo, quando eu fui propor os trabalhos dos resumos eu não dei uma explicação?
KARINA: Deu.
ENTREVISTADORA: Eu não sentei e falai “Ah, vocês vão ter que fazer isso, isso, isso, assim assim,
assim...” não foi?
DALVA: Foi.
ENTREVISTADORA: Como que os outros professores propõem trabalhos pra vocês?
DALVA: Eles sentam assim na cadeira e explica, e chega assim no dia e eles fala assim “Se vocês não
fizeram é NS e recuperação”.
GEORGE: Mas eu concordo com essa parte do professor, porque eles explicam a lição, como é a lição de
casa, eles explicam a lição de casa como é pra você fazer, dá um tempo pro aluno fazer. Eles não
entregam... Dependendo da lição de casa eles não vão lá fazer pra entregar amanhã na primeira aula. Eles
não falam isso, pelo menos comigo, com a minha sala não. Eles dão um tempo pra você fazer, e explicam
o que é pra fazer. E se o aluno não faz, é porque o aluno já não quer fazer.
RITA: Porque, esqueceu, tinha coisa melhor pra fazer.
ENTREVISTADORA: Tá. Eu quero outra resposta, eu quero saber outra coisa. Eu quero saber assim, vou
dar, vou me tomar como exemplo. Quando eu fui propor o trabalho, eu fiz uma roda com vocês, fiz uma
avaliação do semestre, pra depois propor o trabalho. Então eu expliquei que vocês iam ter que fazer um
resumo, iam ter que escolher um livro e que vocês tinham um prazo determinado pra me entregar,
expliquei como que era pra fazer o resumo, e foi isso. Não foi? [os alunos assentiram] Tá, mas eu não
trabalho em sala de aula. Eu podia ter proposto o trabalho de outro jeito, por exemplo, podia ter chegado,
escrito na lousa, quem leu, leu. Quem não leu, não leu. OU eu poderia ter sentado com você aqui, nas
mesas e explicado o trabalho, de outra maneira “vocês vão ter que fazer um resumo, de um livro
determinado, e vocês vão ter que me entregar” num prazo. Eu quero saber como que os professores
fazem? Se às vezes... Por exemplo, vamos imaginar que a professora Dalva passou um trabalho, ela quer
que vocês pesquisem o que é uma célula, como que ela proporia esse trabalho? Esse trabalho seria só pra
avaliação? Ou esse trabalho... Às vezes os professores usam esses trabalhos, por exemplo, pra uma aula?
DALVA: Pra nota.
ENTREVISTADORA: É sempre pra nota?
DALVA: É.
K e GEORGE: Não.
K e GEORGE: Às vezes é, mas não sempre.
GEORGE: É só pra ter um trabalho na sala de aula.
ENTREVISTADORA: E esses trabalhos costumam acontecer?
D e A E KARINA: Não.
KARINA: Não tenho a menor ideia.
GEORGE: Raramente, mas já aconteceu sim.
ENTREVISTADORA: Tá, então vamos lá, vamos imaginar que vocês tem um trabalho, a professora
Dalva passou um trabalho de o que é célula, como vocês fariam esse trabalho?
RITA: Na Wikipédia.
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ENTREVISTADORA: Na Wikipédia. Lembra que na outra entrevista eu pedi que vocês descrevessem
todos os procedimentos, certinho, que vocês fazem. Eu entro na minha casa, eu tiro o tênis, eu como, eu
tomo banho...
KARINA: Eu durmo, cago, mijo.
GEORGE: Primeiro eu...
[risos] CLARA: Que isso menina!
GEORGE: Quando eu não to no curso, eu to em casa, primeiro eu tiro minha roupa, tomo um banho...
RITA: Fica peladinho?
GEORGE: [rindo] Almoço. Depois que eu almoço, normalmente, eu vou fazer a lição. Aí primeiro,
quando eu vou fazer a lição, primeiro eu vou ver se o que ela passou está no caderno, se ela não, passou
eu olho no livro, aí se eu não achar a resposta no livro, eu olho na internet.
ENTREVISTADORA: E aí, você faz como? Por exemplo, é a primeira coisa que você faz quando você
chega na sua casa?
GEORGE: Normalmente é a terceira.
ENTREVISTADORA: Tá, então você não faz imediatamente a lição?
GEORGE: Não.
ENTREVISTADORA: Não é uma preocupação?
GEORGE: Não, é uma preocupação, mas não imediatamente. Assim, eu cheguei da escola, já tiro o tênis
e vou fazer a lição. Quanto meu tempo tá corrido eu faço isso, mas é raramente.
ENTREVISTADORA: Tá. E seu último recurso é a internet?
GEORGE: Isso.
ENTREVISTADORA: Como é que você faz quando você está na internet?
GEORGE: Eu ligo o computador, ligo a internet, coloca na internet e entro na página do Google, aí na
página do Google eu coloco a pergunta “o que é célula”, normalmente eu faço na Wikipédia. Na
Wikipédia e no Brasil Escola.
ENTREVISTADORA: E você, usando o livro ou não, usando a internet ou não, como é que você
responde essa pergunta?
GEORGE: Normalmente eu leio a parte e faço com as minhas próprias palavras.
DALVA: Eu não, nem leio já vou copiando um parágrafo sim, um não e já era.
GEORGE: Não, é porque eu acho que se copiar vai ficar muito grande. Um parágrafo de texto, se você
resumir, você consegue fazer em uma linha.
ENTREVISTADORA: Como é que é Dalva, você faz um parágrafo sim, um não?
DALVA: É, ao invés de eu resumir eu faço assim.
ENTREVISTADORA: Você monta a partir do texto que tá lá?
DALVA: É, eu não leio.
RITA: Verdade.
FERNANDA: Verdade.
ENTREVISTADORA: E você usa os livros, os materiais como o George ou não?
DALVA: Não, uso a internet.
ENTREVISTADORA: Só?
DALVA: Só.
ENTREVISTADORA: E como é que você faz, você entra no site da Wikipédia também, você entra no
Google, como é que você faz?
DALVA: Eu entro na Wikipédia.
ENTREVISTADORA: Na Wikipédia? Tá. E como é que você faz? Você põe a pergunta, a mesma coisa
que o George?
DALVA: Sim.
ENTREVISTADORA: E aí você copia um parágrafo um sim, um não?
DALVA: Sim.
ENTREVISTADORA: Imprime ou copia?
DALVA: Eu imprimo.
ENTREVISTADORA: E você George? Imprime ou copia?
GEORGE: Normalmente eu copio porque eles falam que não pode imprimir. Se pudesse eu imprimia,
mas resumindo mesmo.
ENTREVISTADORA: Você faria a mesma coisa só que digitar?
GEORGE: Isso, igual ao que fiz agora com o trabalho de História. Eu fiz no computador, eu peguei do
livro, mas tive que digitar tudinho, achei mais fácil você digitar do que escrever a mão. Mas eu usei o
mesmo recurso do livro.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Rita?
RITA: O que?
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ENTREVISTADORA: como é que você faz a lição de casa? Se você faz, como faz?
RITA: É pra eu falar como eu uso a internet?
ENTREVISTADORA: Se você usa a internet, se você não usa, como é que você faz?
RITA: Tá. Primeiro eu uso o livro, pra ver se tem alguma coisa lá, se não tiver, eu vou na internet.
ENTREVISTADORA: Que livro? O livro da escola ou você tem livro na sua casa de consulta?
RITA: Os dois.
ENTREVISTADORA: Tem bastante livro na sua casa?
RITA: Tem.
GEORGE: Na sua também George?
RITA: Não, to falando que na dela tem.
ENTREVISTADORA: E aí Rita?
RITA: Ai eu vejo, e depois se eu não achar nos que tem em casa, aí se não tiver eu vejo na internet.
ENTREVISTADORA: E aí como é que você faz?
RITA: Ligo o computador no botãozinho lá...
ENTREVISTADORA: [risos] Não precisa ser tão detalhista assim...
RITA: Aí eu entro no Google, aí eu pesquiso o que eu preciso, mas eu entro mais na Wikipédia ou no
Yahoo, é que eu acho que no Yahoo é mais fácil que [não entendi]
GEORGE: Também acho, porque vêm respostas muito aleatórias, que não tem nada a ver com o que você
perguntou.
RITA: Verdade.
ENTREVISTADORA: Então o site de busca do Google é melhor?
GEORGE: OI?
ENTREVISTADORA: O Google é melhor?
GEORGE: Sim, mas no Google também passa muita coisa que não é a resposta que você quer, então tem
que abrir três sites, mais ou menos, pra você poder ver o que quer.
ENTREVISTADORA: E você sabem porque vem tanta coisa assim nada a ver?
RITA: Porque são hackers [rindo]
GEORGE: Porque, na verdade, são palavras que você joga que vai aparecer em algum. Por exemplo, “o
que é célula”, só que tem alguns que vai aparecer só “o que é”, pode ser o que é zilhões de coisas.
ENTREVISTADORA: Eles usam as palavras-chave que você usou pra busca. Então pra você fazer uma
busca no computador você precisa escolher bem as palavras que você vai usar. Porque se eu colocar “o
que é célula”, vai aparecer sites que só tem a palavra “o que”...
GEORGE: Ou “célula”.
ENTREVISTADORA: Ou célula, aí pode aparecer trilhões de coisas.
GEORGE: Aí você tem que ver nos sites.
ENTREVISTADORA: É. E você Rita? Você copia? Você imprime? Você copia e cola no Word? Como é
que você faz?
RITA: Copia e cola no Word.
ENTREVISTADORA: Você copia e cola no Word? E entrega?
RITA: Não. Eu tento escrever de outro jeito.
ENTREVISTADORA: Você muda o conteúdo?
RITA: Eu não gosto de imprimir, gasta árvore.
ENTREVISTADORA: Mas você muda o conteúdo ou copia do jeito que está?
RITA: Do jeito que tá. Se tiver um erro de ortografia, eu deixo.
GEORGE: Ela copia o erro. [rindo]
ENTREVISTADORA: Os professores reclamam?
RITA: Dependendo, se ele for analfabeto não tem como ele ver né.
GEORGE: Mas os professores não são analfabetos né, óbvio.
ENTREVISTADORA: É...
GEORGE: Se é professor.
ENTREVISTADORA: Não, o que eu estou querendo dizer é que se o professor não recama que você
copiou? Se eles não percebem ou se eles nunca falaram isso pra você?
RITA: Não, dependendo, tipo, se ele quer a mão a gente faz, a gente pega uma mão e tipo desenha, não
mentira [rindo]. Não, a gente escreve a mão, e quando ele fala que pode pegar, pesquisar na internet, aí eu
imprimo. Dependendo.
ENTREVISTADORA: Quer dizer que quando você entrega pro professor ele nunca fez nenhuma
pergunta do tipo “ah, você copiou da internet”?
RITA: É, sempre faz.
ENTREVISTADORA: E você fala o que?
RITA: “Não”.
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ENTREVISTADORA: E ele acredita? Ele faz careta? [porque as meninas, não é possível identificar qual
delas, diz que o professor faz careta quando recebe um trabalho impresso]
RITA: Se eu imprimo, tipo, eu pego o link da página, aí ele vai ver que é mentira minha.
GEORGE: Coloca a fonte.
ENTREVISTADORA: Você coloca a fonte?
RITA: É.
ENTREVISTADORA: Tá, e você Amanda?
DALVA: Ela copia.
RITA: Verdade.
ENTREVISTADORA: Ela copia da Rita, eu lembro dessa resposta.
ENTREVISTADORA: E você Clara, como é que você faz? Você não faz lição de casa, mas alguma vez
você fez?
CLARA: Fiz sim.
ENTREVISTADORA: Se você tivesse que fazer essa lição da célula, como você faria?
CLARA: Dependendo, se for pouquinho, eu escrevo à mão. Se for grande, eu não leio, só imprimo. E Se
alguém não quiser assim eu falo “se quiser assim quer, se não quiser, me devolva e ai você não vai ter o
que você quer”.
ENTREVISTADORA: Você também usa o computador?
CLARA: Sim.
ENTREVISTADORA: Que site você usa?
CLARA: Qualquer um, menos o Yahoo.
ENTREVISTADORA: Tá. E você Karina?
KARINA: Eu? Quando eu não sei, eu peço pra minha irmã, ai ela faz e eu ponho.
ENTREVISTADORA: Mas e se você tivesse uma pesquisa?
KARINA: Oi?
KARINA: Mas se você tivesse um trabalho, uma pesquisa, como você faria?
KARINA: Eu colocava o nome...
ENTREVISTADORA: Na onde? Em que site?
KARINA: No Google, aí eu coloco lá... É difícil de achar, mas aí eu coloca lá e faço.
ENTREVISTADORA: E você Fernanda?
FERNANDA: Eu? Eu olho e faço no livro. É difícil eu usar a internet.
ENTREVISTADORA: Por que é difícil você usar a internet?
FERNANDA: Porque... O livro já tá em casa, assim, aí eu fico olhando o livro...
GEORGE: Gasta menos.
FERNANDA: aí eu fico lá no livro. Porque o notebook é muito ruim pra tirar algumas coisas assim.
GEORGE: Porque são menos gastos.
ENTREVISTADORA: Tá, deixa eu ver... Deixa eu perguntar mais uma coisa pra você, ainda me
referindo ao trabalho, como e que vocês escolhem os tópicos? Porque quando você escreve lá na página
do Google célula vai aparecer um monte de link não vai?
DALVA: Eu vou clicando nos negocinho assim, tem um negocinho assim, uma setinha...
ENTREVISTADORA: Pra você ver o que tem mais. Ou você aperta o primeiro? Que nem, a Nayara da 8ª
C ela falou que aperta os três primeiros, se La achara a resposta bem, se não achar a resposta... [risos]
GEORGE: Muitas vezes não tá nem nos três primeiros... Bem, eu leio... Lá vai aparecer o que é, eu leio
as três primeiras linhas lá do site. Se naquelas três primeiras linhas não tem o que eu quero, eu abro
mesmo assim só que eu vejo outro, se o outro tiver o que eu abro sem ver aquele. Eu abro em outra aba.
ENTREVISTADORA: Entendi, vocês lêem a legendinha embaixo, se na legenda tiver o que vocês
procuram tudo bem, se não vocês nem abrem. Tá. Mais alguém faz alguma coisa diferente?
RITA: Wikipédia.
GEORGE: Você já vai direto?
ENTREVISTADORA: Você já vai direto na Wikipédia?
RITA: Vo diretão na Wikipédia.
ENTREVISTADORA: Tá, por que você vai direto na Wikipédia?
RITA: Porque o nome é legal [risos], mentira, por causa que os professores dizem que é mais confiável.
ENTREVISTADORA: Por quê? Vocês já se perguntaram?
RITA: Porque ele tem cérebro... Mentira [risos] Eu acho que é, por causa que ele tem... Mais conhecido...
Não sei.
ENTREVISTADORA: Os professores que deram essa indicação pra vocês?
RITA: É.
ENTREVISTADORA: Vocês já usaram a internet pra estudar sem que tivesse um trabalho pra fazer?
RITA: Já.
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ENTREVISTADORA: Já?
GEORGE: [surpreso] Já?
[nesse momento entra um aluno informando que uma das professoras (Patrícia) estava solicitando que
alguns alunos fossem para a sala de aula para finalizar um trabalho]
ENTREVISTADORA: Fala pra Patrícia que eles já vão.
ENTREVISTADORA: Rita continua, você já usou sem que fosse preciso?
RITA: Por causa que minha mãe não deixa mexer na internet.
ENTREVISTADORA: Ah, então você inventa pra sua mãe que vai estudar... É isso?
RITA: É, aí eu entro em outra coisa, aí eu entro na Wikipédia, deixo a página lá, aí quando a minha mãe
vem “você não tava fazendo trabalho?”, ai eu entro na Wikipédia rapidinho.
GEORGE: Você é rapidinha né... [risos]
ENTREVISTADORA: Mais alguém?
GEORGE: Ah, eu também já fiz isso, minha mãe não deixa e eu falo que vou estudar. Mas, normalmente,
quando não tem nada, assim, quando o professor não pede nada, normalmente eu fico com o livro.
ENTREVISTADORA: Ah tá, então você não usa a internet pra estudar?
GEORGE: Não, só quando os professores pedem, quando é alguma coisa assim que eu não consigo
encontrar no caderno ou no livro. Mas se o professor não pedir, eu não faço, eu não estudo na internet.
Mas eu vou folheando os livros, se tiver alguma parte boa que eu gostei eu... Ou então de alguma coisa
que ele passou na sala e eu não entendi muito bem, aí eu leio.
ENTREVISTADORA: Vocês acham que tem alguma diferença entre internet e livro? Porque
antigamente... Vou explicar a pergunta... Quando eu era mais nova, não tinha computador, certo, o
computador só ficou popular quando eu tinha uns 12 anos. Então, a gente quando tinha trabalho da escola
pra fazer, a gente não usava o computador, não tinha computador. O que a gente usava: livros. Alguns
livros específicos, que são as enciclopédias, que são aqueles livrões ai, que as enciclopédias funcionam
igual à Wikipédia, eu procuro lá o nome. Se eu tivesse que fazer um trabalho “o que é célula”, eu ia pegar
lá o livro que tem a letra C, ia lá procurar a palavra célula, lá ia ter escrito o que é uma célula. Certo?
Bom, então, a gente fazia o trabalho assim, a gente copiava o verbete, chama verbete, igual no dicionário.
A gente copiava e entregava pro professor. A gente tinha que copiar, porque não tinha computador, não
dava pra digitar. E aí, quando a internet passou a ser uma coisa mais usual, a gente começou a usar a
internet, certo, bem mais fácil. Eu digito lá o que é célula e o resultado aparece lá na minha frente. Eu só
copio e entrego, certo? Os professores discutiam muito com a gente dizendo que aqueles dados não eram
confiáveis. E aí, amarrando com o que a Rita falou, que os professores falam que a Wikipédia é mais
confiável. Por que vocês acham que é mais confiável? Por que vocês acham que os professores falam que
a Wikipédia é mais confiável? E se ele tem alguma coisa a ver com o livro.
RITA: Eu acho que sim.
GEORGE: Eu acho que sim, porque a Wikipédia é uma enciclopédia virtual né?
ENTREVISTADORA: É... É uma enciclopédia virtual.
GEORGE: Eu acho que tem as mesmas coisas que o livro, só que no computador.
ENTREVISTADORA: É, tem mais coisas né. Mas vocês acham que ela é tão confiável quanto um livro?
GEORGE: Não.
ENTREVISTADORA: Por que não?
GEORGE: Porque lá na Wikipédia se você se cadastrar você coloca o que quiser, no livro não, tem vários
trabalhos antes de fazer a publicação.
ENTREVISTADORA: Fala Rita, você ia falar alguma coisa.
[a professora Patrícia entra na sala para pedir que as alunas da 8C fossem pra sala pra finalizar o trabalho.
Ela explica e pedem que as alunas a acompanhem]
ENTREVISTADORA: Ó, a última pergunta das coisas da escola é, vocês usaram... Uma coisa que
apareceu nos questionários é que os alunos não indicaram... Lembra que vocês preencheram um
questionário pra mim... Os alunos não indicaram a escola como lugar de uso do computador, como se
vocês não usassem o computador na escola...
GEORGE: Verdade, eu uso bastante o computador na escola.
DALVA: Verdade, a gente só usa o computador na escola uma vez na semana, e muitas vezes cai no
feriado, então não tem nem como nós usarmos. E quando nós vamos lá, e nos precisamos usar a sala tá
ocupada.
ENTREVISTADORA: Por outras aulas?
DALVA: Sim.
GEORGE: Eu uso mais o computador da escola pra imprimir, quando eu vou imprimir alguma coisa,
porque eu faço ou em casa, ou então na lanhouse, aí eu digito pra aqui só imprimir, porque pra professora
é só cinco minutinhos, às vezes menos, não atrapalha muito a aula da professora, porque ela dá aula pra
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todas as salas da escola, porque toda vez que ela não dá aula pra gente ela está com outra sala e é ruim a
gente ficar usando.
ENTREVISTADORA: Sim. E você Amanda? Você acha que a gente usa o computador aqui na escola?
[pausa, a aluna não quis falar]
ENTREVISTADORA: Tá, e você Rita? Ó, posso fazer uma... Já que as meninas foram lá fora, porque
senão, agora vai ter eu acho que o recreio das 4ªs séries [solicitei que os alunos sentassem mais perto,
então movimentaram-se para aproximar-se do gravador]
ENTREVISTADORA: Você acha que o que a gente usa na escola é usar o computador?
RITA: Não...
ENTREVISTADORA: Por que não?
RITA: Porque eu não entendi a pergunta direito. [risos]
ENTREVISTADORA: Tá, vamo lá, na verdade. O que eu quero saber com essa pergunta é o que vocês
entendem por uso?
RITA: Ah sim.
ENTREVISTADORA: O que vocês acham que é usar o computador?
RITA: É de um ponto é fazer trabalho, de outro é jogar.
ENTREVISTADORA: Isso aqui na escola?
RITA: É. Se tipo, a gente terminou o trabalho a dona deixa livre pra gente.
GEORGE: A dona?
RITA: A Gui [Guilhermina, professora de informática].
AMANDA: Ela chama todos os professores de dona, dono.
RITA: Tá, os trabalhos um pouco, depois a gente joga, a Amanda mais que joga do que faz a lição...
[risos]
GEORGE: Aí depois pega tudo da Rita né... [risos]
ENTREVISTADORA: Tá, mas o que é usar o comutador então?
RITA: Jogar...
ENTREVISTADORA: Não só aqui na escola.
RITA: Entrar em sites...
GEORGE: Em redes sociais...
RITA: Não, é... Nos blogs loucos que eu tenho, e nas redes sociais.
ENTREVISTADORA: Que blogs loucos?
GEORGE: O estranho mundo de Beca...
RITA: O misterioso mundo de Beca...
GEORGE: É, isso aí.
RITA: É... Qual o nome? ... É... Caixa de Pandora... É legal.
ENTREVISTADORA: Você tem um blog?
RITA: Eu tenho, mas ele funciona como diário, ou você posta as coisas que você gosta?
RITA: Eu gosto... É tipo um diário, falo tudo o que acontece no meu dia-a-dia.
GEORGE: Menos do Mateus.
RITA: Mas eu não coloco o nome dele lá tá.
GEORGE: Por isso que eu falei. Porque eu leio seu blog se você não sabia.
RITA: Sério? [surpresa e feliz] Ai que bonitinho!
GEORGE: No celular, mas leio.
RITA: Eu tenho dois seguidores só, a Flávia e a Luana.
GEORGE: Só não te sigo porque eu não tenho.
ENTREVISTADORA: Você precisa divulgar o seu blog.
RITA: Eu não sei como que divulga meu blog.
GEORGE: No Face, aí eu compartilho. Eu tenho 400 e poucos amigos lá, você posta e eu compartilho.
ENTREVISTADORA: Você posta no seu Face.
GEORGE: Então, no Face dela e os amigos compartilham.
ENTREVISTADORA: Tá, onde vocês costumam usar a internet?
DALVA: Lan house.
RITA: Em casa.
GEORGE: Em casa.
AMANDA: Em casa, na casa do meu tio.
ENTREVISTADORA: Com que freqüência vocês usam?
RITA: Quatro horas.
DALVA: Três dias na semana.
GEORGE: Uou! Quatro horas? [surpreso]
ENTREVISTADORA: Quatro horas por dia?
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RITA: É.
GEORGE: Bem que eu queria...
ENTREVISTADORA: É, eu vejo você bastante online no Face. [risos]
GEORGE: Nossa! Bem que eu queria! Eu mexo o que? Menos que uma hora por dia.
ENTREVISTADORA: Por quê? Por causa das suas tarefas?
GEORGE: Por causa dos meus horários, porque, hoje mesmo, eu vou chegar em casa as oito e meia aí eu
vou fazer... Se tiver alguma lição pra amanhã eu vou fazer, senão tiver, eu já to muito cansado, eu fico lá
menos de uma hora, meia hora no máximo, vejo se alguém mandou alguma coisa no meu email, entro do
Face rapidinho e saio. Que ai também eu já to morto de cansado.
ENTREVISTADORA: E você Amanda?
AMANDA: Todo dia.
ENTREVISTADORA: E vocês usam pra quê?
DALVA: Mexer em redes sociais, às vezes jogos.
ENTREVISTADORA: E você Amanda?
AMANDA: Jogar e alguns trabalhos.
ENTREVISTADORA: E você Rita?
RITA: Rede social, rede social, MSN...
GEORGE: Rede social...
RITA: Rede social e Facebook, é rede social [risos]. Não, e trabalhos se tiver pra fazer.
ENTREVISTADORA: Tá, e você George?
GEORGE: Ah, eu entro bastante no meu email, que eu recebo bastante coisa dos cursos... É... Faço
trabalhos e entro nas redes sociais, nas redes sociais não, na rede social, só no Face.
ENTREVISTADORA: Tá, vocês têm que rede social? O que vocês fazem lá?
RITA: [não me permitiu nem finalizar a pergunta] Orkut, Facebook...
GEORGE: Eu tenho Facebook, é o que eu tenho, não que eu mexa né?
ENTREVISTADORA: É o que você tem, não o que você mexe.
GEORGE: Ah, então ta. Eu tenho Orkut, twitter, MSN, Facebook, Skype…
RITA: My Space.
GEORGE: Não, eu não tenho My Space. Tenho Badoo...
RITA: Eu tenho My Space.
GEORGE: Deixa ver o que mais? Eu mexo bastante no bate-papo também do Bol, só.
RITA: Você, é... Ninguém fala comigo lá...
GEORGE: Que foi? Mas o que eu mexo mesmo é o bate-papo, no Facebook, e no MSN quando eu entro
no meu email.
ENTREVISTADORA: No bate-papo você entra em que sala George?
GEORGE: por idade.
RITA: Na sala? Ah, não sei... Ninguém fala comigo lá, verdade.
GEORGE: Quando eu entro lá, milhões de pessoas vem falar comigo, ai eu não consigo responder e
acabo desistindo.
RITA: Mentira! Então, aí, eu não consigo falar por causa que tem pra eles vir conversar com a gente,
sabe, tem que ter nomes eróticos sabe, entendeu? Se a gente não tiver eles não falam com a gente. Se eu
colocar meu nome, meu apelido Beca, eles não falam comigo. Dou Oi pra todo mundo e ninguém fala
comigo.
GEORGE: É verdade, eu coloco... Tem que dar uma pitadinha assim. Por isso que eu acho que tenho
bastante gente.
ENTREVISTADORA: Você costuma acessar que sites? Ou que você tem. Você falou que tem Facebook,
Twitter, My Space...
RITA: Orkut, Facebook, Twitter, My Space, msn, Hotmail… Ah... Qual é o nome? Skype né? Vou me
adicionar nesse negócio aí que eu não sei. Aí eu entro de vez em quando no bate-papo, só que como
ninguém quer falar comigo...
GEORGE: Oh dó! [sarcástico]
RITA: [risos] Pára, eu vou chorar assim! [Risos] Aí eu não falo com ninguém. Só. Ah, e eu entro no
Google de vez em quando pra ver os blogs das escenes [não sei se é assim que se escreve].
ENTREVISTADORA: Das quem?
RITA: Escenes.
ENTREVISTADORA: O que é isso?
RITA: Escenes, garotas da cena. São EMOsCOREs que tem o cabelo bem louco, tipo roxo, rosa, verde,
tudo misturado. Aí tipo tem escene kids, escene ai, qual o nome? Escene king, escene crises e hives.
ENTREVISTADORA: Tá. Você gosta dessa cena EMO, você ouve as músicas? Que banda você mais
gosta?
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RITA: As bandas que eu mais gosto?
ENTREVISTADORA: É.
RITA: Nossa! Tem bastante.
ENTREVISTADORA: Você baixa as músicas na internet? Você vê shows...
RITA: Baixo.
ENTREVISTADORA: Vê vídeos no Youtube? Que mais que você faz? Você faz essas coisas?
RITA: Ver show não, mas eu pego os clipes mais novos, eu baixo as músicas, só.
ENTREVISTADORA: Quais bandas você gosta?
RITA: Nossa, tem bastante! Guns’n’roses, Beatles, The Crash Hitlers, My Chemichal Romance,
Evanescense, Red Hot Chili Peppers… Nossa, tem bastante.
ENTREVISTADORA: Mas Beatles, Red Hot, não é EMO.
RITA: Não, não é EMO, mas...
ENTREVISTADORA: Você gosta de rock então.
RITA: Gosto de rock mesmo, mais rock do que EMO.
ENTREVISTADORA: Ah então tá.
GEORGE: Das duas aí eu só conheço duas... [rindo]
ENTREVISTADORA: E você...
GEORGE: Que ela falou aí...
ENTREVISTADORA: Eu conheço algumas...
RITA: A única que eu conheço que é rock EMO é Could I...
GEORGE: Coud I?
RITA: É uma banda do Chile.
ENTREVISTADORA: E você Amanda?
AMANDA: E que eu não gosto muito assim de Orkut e MSN.
ENTREVISTADORA: Você não tem?
AMANDA: Não, não gosto.
ENTREVISTADORA: Então você só entra na net pra jogar mesmo?
AMANDA: É que...
RITA: É que os outros fica mexendo com ela... Aí ela não...
AMANDA: Não, mentira, é que eu não gosto mesmo.
ENTREVISTADORA: Não entra nem em chat pra conversar?
AMANDA: Não.
ENTREVISTADORA: E você Dalva?
DALVA: Ah, eu mexo em tudo, Orkut, MSN, facebook...
ENTREVISTADORA: Twitter, você tem?
DALVA: Não.
ENTREVISTADORA: Blog, você tem? [a aluna disse que não com a cabeça]
GEORGE: Eu tive um blog, mas depois eu exclui.
RITA: Por quê?
GEORGE: porque eu não tinha tempo.
ENTREVISTADORA: É porque no blog você tem que entrar todo dia.
RITA: Eu faço isso todo dia.
ENTREVISTADORA: E, eu vejo você bastante online no Facebook.
GEORGE: Toda hora que eu entro ela tá lá.
RITA: Das cinco as nove.
ENTREVISTADORA: É, eu vejo você todo dia lá.
ENTREVISTADORA: Vocês lembram qual foi o primeiro contato de vocês com o computador?
GEORGE: Na escola.
DALVA: Na escola.
RITA: Foi no teclado. Eu toquei assim nele e eu vi que o que ele fazia. [Rindo]
GEORGE: Eu vou bater nela.
ENTREVISTADORA: Foi na escola? Foi em casa?
RITA: Foi na escola.
AMANDA: Escola.
GEORGE: Foi quando eu virei monitor de informática.
RITA: Foi quando eu virei EMO.
GEORGE: Nossa, até hoje.
ENTREVISTADORA: Foi na escola? E vocês têm boas lembranças? O que vocês faziam naquela época é
diferente do que vocês fazem hoje?
D e AMANDA: Nossa! Muito diferente.
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RITA: Diferente.
GEORGE: Quando a internet chegou aqui na escola eu tava na 3ª série, aí era aquele computador branco,
velhão. Aí a gente ficava...
ENTREVISTADORA: Igual àquele ali ó... [risos]
GEORGE: Isso... Aí a gente jogava aqueles jogos alfabé... Como é que é?
RITA: Alfabéticos.
GEORGE: Tipo pra aprender a ler... Tipo o trenzinho... E a gente era muito feliz com aquilo né?
RITA: A gente “eh, eu to conseguindo”!
GEORGE: Aí depois veio a 4ª série e veio pra gente digitar alguns textos e salvava no disquete, era como
se fosse a nossa vida. Era “que bom! Tenho um disquete”. Hoje disquete você não sabe nem o que é. A
gora a gente usa a internet pra muitas outras coisas diferentes do que a gente fazia.
ENTREVISTADORA: E vocês meninas, a mesma coisa que o George? [as alunas assentiram] E você
Rita? Você tá pensativa aí.
RITA: Eu to pensando... Como que é... o que é pra...
ENTREVISTADORA: Não, vamos lá, eu to preocupada com a aula de vocês. O que vocês mais gostam
de fazer no computador?
RITA: Redes sociais...
ENTREVISTADORA: Mais, mais, mais?
RITA: Blog. E blog. Blog é mais, mais, por causa que, tipo, tem uns blogs bem legais...
ENTREVISTADORA: Você visita o blog de outras pessoas?
RITA: Sim, tipo, Sonhos, Grilos e Paixões é bem legal, tipo Caixa de Pandora, tipo Sangue Trilha, é bem
legal.
GEORGE: Ah, o que eu gosto de fazer na internet é ficar na rede social, mas o que eu tenho que fazer na
internet não é ficar na rede social.
DALVA: Eu fico nas redes sociais, eu entro nos sites pra ver o que vai acontecer nas novelas.
ENTREVISTADORA: E você Amanda?
AMANDA: Youtube.
ENTREVISTADORA: O que você vê de vídeo no Youtube?
AMANDA: Ah, um monte de coisas. Eu gosto de ouvir música lá... Ah, um monte de coisas.
ENTREVISTADORA: Que monte de coisa? [risos]
RITA: Funk?
AMANDA: Não, não gosto.
GEORGE: O quê?
RITA: Nóis aqui ó não gosta de funk.
AMANDA: Eu gosto mais assim é de Black, algumas músicas assim das igrejas né que eu acho bonita...
É... Um pouquinho só de forró, um pouquinho, e sertanejo também, é o que eu gosto mais.
ENTREVISTADORA: Aí você fica vendo os vídeos das músicas no Youtube? [ela confirma] você
costuma baixar música?
AMANDA: Ah um pouco.
ENTREVISTADORA: Um pouco? Mas você baixa pra deixar no computador ou pra por...
AMANDA: No celular.
ENTREVISTADORA: No celular.
ENTREVISTADORA: Vocês usam a internet no celular?
GEORGE: Eu uso.
DALVA: Eu uso.
AMANDA: Não.
RITA: Eu uso.
GEORGE: Pra ficar na rede social. Como eu não tenho muito tempo pra ficar em casa, aí eu to indo pro
curso, to no ônibus, to no ponto, eu to usando rede social no Facebook.
ENTREVISTADORA: Aí vocês entram em que sites pelo celular?
GEORGE: Eu entro nas redes sociais, no Facebook, e no bate-papo.
ENTREVISTADORA: E você Dalva? No que você entra quando acessa a internet pelo celular?
DALVA: No Orkut, que aí eu vejo os recados.
AMANDA: E professora, essa daí é mais no Orkut e Facebook. Até quando eu to mexendo no
computador, “ai, deixa eu entrar ali num negocinho rapidinho”, ela demora, demora, eu “vai Dalva”, “ai,
é só um pouquinho, ai”.
DALVA: Às vezes eu entro no R7, pra saber o que vai acontecer nas novelas...
AMANDA: Eu também né, Rebelde né.
DALVA: Fofocas...
GEORGE: Fofoca... [risos]
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DALVA: Ah, eu também voto nas coisas que tem lá, aí eu entro no Habbo, só.
ENTREVISTADORA: O que é Habbo?
AMANDA: É um jogo.
RITA: É uma coisa que a gente tem na parte de trás.
DALVA: Deixa eu explicar! Você conhece bastante gente, mas não aparece você, é um boneco.
GEORGE: É uma vida virtual.
ENTREVISTADORA: Ah... Mas tem, tipo, açãozinha?
AMANDA: Tem...
DALVA: Você se mexe, você pode virar um cachorro...
GEORGE: Nossa! Bem virtual mesmo!
ENTREVISTADORA: Como é que escreve?
A e DALVA: H-A-B-B-O.
DALVA: Ah, você cria o seu site, tipo que nem o Orkut, você entra, você cria o seu email e você tem seu
quarto, sua sala, tem também coisa de balada.
ENTREVISTADORA: O que Rita, não entendi?
RITA: Nada não. Eles me bateram.
AMANDA: Eles não, o George.
GEORGE: Você não calam a boca, vocês perceberam? Coitada da professora pra escrever tudo isso
depois.
ENTREVISTADORA: Ó. O que vocês pensam da internet? Pra que a internet serve?
RITA: Pra nos viciar.
GEORGE: Ai, a internet serva pra milhões de coisas...
AMANDA: A maioria já ta tudo viciada... A Rita principalmente...
GEORGE: É boa, não vou dizer que não é, mas ajuda bastante. Mas também, ao contrário atrapalha
bastante.
DALVA: Porque você acha coisas boas e ruins.
GEORGE: Isso. Porque a internet é como tudo, tudo é bom, e tudo é ruim. Porque a internet agora, você...
Um ponto negativo, os jovens de agora tem que fazer uma coisa vão todos na internet, eles não pegam
mais o livro pra ler, eles não lêem mais um livro.
RITA: Quem disse? Eu leio.
GEORGE: Existem suas exceções, óbvio. É, mas a maioria não pega um livro pra ler, não pesquisa a
lição num livro, mesmo na internet quando vai fazer a lição só copia e cola, nem lê direito, lê a primeira
linha, ah é esse aí e pronto, cola. E o ponto positivo é que você se integra no mundo sem sair da sua casa,
você está na sua cama e você tá no mundo inteiro.
ENTREVISTADORA: Tá, e você tá falando que acha que tem coisa boa e coisa ruim, como é que é
Dalva?
DALVA: Ah, coisas boas é que você conhece várias coisas pela internet. Ruins, tem site que é ruim
mesmo...
RITA: Vírus, hackers, pedófilos de 55 anos.
AMANDA: É verdade.
GEORGE: No bate-papo tem mesmo.
DALVA: Uma vez eu adicionei um menino ele pediu pra me ver e mostrou a parte íntima. Eu falei que
queria ver o rosto dele, ele aceitou e mostrou a parte íntima.
GEORGE: É muito perigo também, porque você entra no bate-papo, eu converso cinco minutos com a
pessoa e já vou na webcam, tem muita gente com nome falso, ai você vai ver a pessoa, você pensa que é
uma coisa, é outra.
ENTREVISTADORA: Vocês já aprenderam a se proteger dessas coisas?
GEORGE: Eu já...
RITA: Usando camisinha no computador... [risos]
GEORGE: Não, agora eu também já, primeiramente, quando eu converso com as pessoas eu peço, se bem
que não é tão confiável assim, mas eu peço Facebook. Eu entro lá no Facebook da pessoa, eu vejo a foto,
vejo as informações, os amigos que tem, aí depois eu já vou na webcam. Normalmente, quando eu vou no
bate-papo eu só vou na webcam com duas pessoas que é uma menina que é lá do Acre, que eu conheci ela
no, que tem o que, uns quatro meses que a gente conversa pela webcam, e um colega meu que é daqui da,
não, não é daqui da escola, é do curso, que é o Henri, que a gente também conversa bastante, quando a
gente tem alguma coisa do curso pra fazer, a gente utiliza muito a webcam.
ENTREVISTADORA: Tá. Todo mundo gosta de usar a internet?
[todos respondem prontamente e ao mesmo tempo] Sim.
ENTREVISTADORA: Tá, última pergunta: o que diferencia internet pra vocês de outras mídias? Por
exemplo, o que na internet é diferente da televisão, do radio, do jornal, da revista.
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DALVA: Internet dá pra você assistir várias coisas.
AMANDA: até se você perde o capítulo da novela.
RITA: Na televisão também.
DALVA: Não, dá sim pra assistir na televisão, só que...
RITA: Na internet é mais emocionante.
GEORGE: Eu acho que, mais jornal, eu acho que no jornal do rádio a notícia vem primeiro que na
internet ou na televisão. Porque pra internet você tem que colocar algum texto ou uma foto, no rádio não,
o que aconteceu agora, em meio minuto é só você ir lá e falar, aí é bem mais rápido essa notícia. Mas, na
internet você pode se aprofundar, saber direito o que aconteceu mesmo. Rádio só vai falar, aí você fica
imaginando. Na internet, televisão não, você vê o que aconteceu de verdade. E na televisão você vai ver
aquela coisa só naquela hora. Um exemplo, se você perdeu um capitulo da novela, na televisão você não
vai ver aquele capítulo, eles vão passar, normalmente, eles só passam o que aconteceu de mais
importante. Na internet não, você já pode pegar, no Youtube, ou então no site da emissora que faz a
novela você pode ver o que já aconteceu pra você entender mais a novela.
ENTREVISTADORA: Tá. Deixa eu ver... Mas assim, Tá... Não é que... É... Por exemplo, essa coisa que
você falou do rádio, a internet... Praticamente todas as emissoras de rádio têm site e no site eles
transmitem a notícia. As emissoras de televisão, todas tem site na internet, e ai eles tem a possibilidade de
ver os capítulos, ou de outro programa, ou de ver matéria sobre o assunto e... O que se tem falado hoje em
dia é que a internet, o grande lance da internet é que ela culmina todas as mídias numa só.
GEORGE: É verdade.
ENTREVISTADORA: Tudo o que você tem nas outras mídias, na internet você tem.
GEORGE: Tudo de uma vez só.
ENTREVISTADORA: É, por isso que é tão difícil usar a internet, porque... Difícil assim né... Porque ela
é uma culminância de muitas coisas, você pode fazer infinitas coisas...
GEORGE: Ao mesmo tempo.
ENTREVISTADORA: Ao mesmo tempo.
GEORGE: Eu mesmo faço muitas.
ENTREVISTADORA: É, e aí eu queria ver se vocês conseguem perceber essa relação.
GEORGE: Sim.
ENTREVISTADORA: O quanto ela é ampla, e o quanto essa amplidão dela dificulta, uma coisa que
vocês falaram é que ela é um meio dispersivo, né. Menino, muito grata.
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[após uma pausa, retomei com as alunas que haviam saído da sala por requisição de uma professora
(Clara, Fernanda e a Karina) do ponto em que elas haviam saído]
ENTREVISTADORA: Bom, só pra terminar a entrevista, onde vocês costumam usar o computador?
CLARA: Em casa.
FERNANDA: Em casa.
KARINA: Em casa.
ENTREVISTADORA: Todo mundo tem computador em casa?
KARINA: Não, eu tenho notebook.
ENTREVISTADORA: Mas é computador. E você Fernanda?
FERNANDA: Eu ganhei esses dias, antes eu não tinha, nossa, eu gastava muito dinheiro na lanhouse.
Agora eu tenho, agora é direto.
ENTREVISTADORA: Que você usa?
FERNANDA: Sim.
ENTREVISTADORA: Vocês usam com que freqüência? Todo dia?
FERNANDA: Todo dia à noite, eu uso mais.
KARINA: Antes eu usava mais, agora eu não uso mais porque parou, porque tirou a internet.
ENTREVISTADORA: Por que tirou a internet?
KARINA: Porque veio uma conta que era uma nota. Porque nóis paga sempre 30, 33, todo o mês, mas aí
a conta veio 100 reais, aí é louco, aí nóis não pagamos não. Aí minha mãe foi e cancelou.
ENTREVISTADORA: Entendi. E você Clara?
CLARA: Se deixar eu fico 24 horas por dia, mas como eu estudo, quando eu chego tem que limpar a casa.
Então, eu pego no período da tarde, aí depois eu vou pra igreja, depois eu chego à noite e fico à noite.
ENTREVISTADORA: E vocês... Pra que vocês usam? O que vocês fazem quando vocês estão usando o
computador?
CLARA: MSN, Orkut, Facebook, músicas, e só.
FERNANDA: Quase a mesma coisa. Mais eu escuto música. E aí tem hora que eu deixo a tarde toda ali
ligada porque eu ponho nas músicas e deixo lá pra eu ficar arrumando a casa.
ENTREVISTADORA: Hum, e você Karina?
KARINA: Eu sou mais Youtube e MSN e Orkut.
ENTREVISTADORA: Tá, vocês lembram do primeiro contato de vocês no computador?
KARINA: Lembro, quando eu tinha nove anos.
CLARA: Quando eu tinha 11 anos.
ENTREVISTADORA: Como é que foi? E você Fernanda?
FERNANDA: Acho que eu tinha uns 10 anos, por aí.
ENTREVISTADORA: E como é que foi, onde foi?
KARINA: Foi aqui na escola mesmo.
FERNANDA: Não sabia mexer em nada.
KARINA: Nem eu.
FERNANDA: Eu olhava pra aquilo “o que é isso?”, depois fui entendendo mais.
ENTREVISTADORA: E você Clara?
CLARA: Eu também não sabia não. Eu tava na casa da minha tia, eu vi meu primo lá mexendo, aí ele
falou “quer mexer?”, e eu fui. Ah, mas eu não sei. Ele foi me ensinando, mas depois disso eu sei mexer
em tudo.
ENTREVISTADORA: Vocês gostaram, não gostaram? Vocês lembram a sensação que vocês tiveram
quando vocês mexeram no computador?
CLARA: Foi muito bom, fez eu me divertir.
KARINA: Foi da hora.
FERNANDA: Legal.
ENTREVISTADORA: Legal. O que vocês mais gostam de fazer no computador?
KARINA: Eu gosto mais do MSN.
ENTREVISTADORA: E você fala com quem no MSN?
KARINA: Com os homens.
ENTREVISTADORA: Que homens? Você tira da onde?
KARINA: Eu conheci eles foi no bate-papo.
ENTREVISTADORA: Então você também entra em chat. Como você escolhe o chat?
KARINA: Tem de vários tipos de coisa, tem de amizade, tem de namoro, tem de sexo, aquelas coisas...
Aí eu vou pela amizade.
ENTREVISTADORA: E é só amizade mesmo?
KARINA: É. [risos] É só amizade.
ENTREVISTADORA: Essa carinha não diz isso... É, e você Clara?
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CLARA: Ah, eu gosto mais do MSN e pra jogar.
ENTREVISTADORA: E com quem que você fala no MSN?
CLARA: Eu converso com meus amigos de Suzano, e com um amigo meu, entre aspas.
ENTREVISTADORA: Um amigo paquera?
CLARA: É.
ENTREVISTADORA: E você Fernanda?
FERNANDA: Antes eu mexia direto, agora eu até parei mais, nem vejo mais graça.
ENTREVISTADORA: Por quê?
FERNANDA: De vez em quando eu entro assim. Porque eu fiz várias amizades novas, nunca conheci, só
conversava. É da hora, mas também, enjoa.
ENTREVISTADORA: Então vocês tem bastante pessoas, pelo que vocês falaram, que vocês não
conhecem né?
FERNANDA: É, eu tenho.
KARINA: Tenho.
CLARA: Não, tudo que eu tenho eu conheço, não pego pessoas desconhecidas que eu não conheço
pessoalmente. Nem no Orkut, nem no MSN, eu não admito.
FERNANDA: Eu já namorei pelo MSN sendo que eu nunca conheci a pessoa.
ENTREVISTADORA: Como assim?
FERNANDA: Tipo assim, nóis trocava ideia, eu vi a foto dele, ele viu a minha foto, gostou e aí tudo bem.
Aí ele perguntou se eu queria ser a namorada dele pelo MSN, eu falei que tudo bem, aí nóis fomo
conversando, falava, mas nóis nunca se conheceu. É da hora.
ENTREVISTADORA: Quanto tempo durou isso?
FERNANDA: Durou três meses acho. Durou bastante!
ENTREVISTADORA: Durou bastante até.
FERNANDA: Mas aí eu já tava namorando fora, aí ele viu, e eu fui lá e tirei. Aí eu não fui mais.
ENTREVISTADORA: Clara não adiciona quem não conhece?
CLARA: Não, e também acima de 23 anos eu também não aceito.
KARINA: Ai ai, que louca.
ENTREVISTADORA: Por quê?
CLARA: Ah porque, sei lá, além de não conhecer, eu não confio muito não. Menina é a mesma coisa, só
aceito se for da família mesmo, se não for da família eu não aceito, nem amigos eu não aceito.
ENTREVISTADORA: E você Karina?
KARINA: Ah eu qualquer amiguinho eu já adiciono. Ontem eu adicionei um homem que tinha 55 anos.
ENTREVISTADORA: E aí?
KARINA: Só que eu não falo com ele não, eu só adiciono.
ENTREVISTADORA: Então você nem conversa com ele?
KARINA: Não. No Orkut, agora no MSN não. Eu acho que tem que conhecer, saber da vida dele, da
História dele, aí depois que eu adiciono.
CLARA: Uma vez, por inocência minha, porque eu tenho meu lado inocente, adicionei um cara bem
velho. Ele falou assim, “abre... liga sua webcam” né, aí eu liguei, mas não pra ele me ver, mas sim pra eu
ver quem era ele. Aí eu liguei, mas não apareci. Quando eu menos esperava, ele me veio com outra
intenção, mostrar outra coisa. [risos]
KARINA: Já fizeram isso comigo.
ENTREVISTADORA: Já aconteceu também?
KARINA: Várias vezes.
ENTREVISTADORA: E com você Fernanda?
FERNANDA: Não, nunca aconteceu isso comigo não.
ENTREVISTADORA: E o que vocês sentiram quando o cara mostrou partes que vocês não queriam ver?
KARINA: Ai, eu fiquei até sem reação né.
CLARA: Eu falei se ele não tinha vergonha na cara de mostrar há há há [começou a rir]...
KARINA: Ah, eu fiquei sem reação.
CLARA: Mas ai eu falei, olha eu não quero mais nem papo com você, eu fui gentil de conversar com
você, poderíamos ser até colegas, mas desse jeito eu não quero, pode sair, eu vou te excluir. Ai ele pediu
pra eu não excluir ele, eu falei, depois dessa muito obrigado, não nasci pra essas amizades não. Excluí ele
e nunca mais.
ENTREVISTADORA: E como é que vocês se protegem dessas coisas? Vocês já adquiriram maneiras de
se proteger dessas coisas?
KARINA: É quando você tiver online não ligar a cam.
ENTREVISTADORA: É só não ligar a cam? A Clara já falou que não adiciona quem ela não conhece
mais.
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CLARA: Depois dessa não.
FERNANDA: Ah, eu não. Eu conheço uma amiga que aconteceu isso com ela, ela aceito e conversa
normal com o menino.
KARINA: Não, é porque assim, quando ele mostrou, eu fiquei sem reação, aí eu fui e saí da sala que
mostrou. Aí ele falou desculpa, não sei o que. Eu falei não, aí depois ele voltou e nunca mais fez isso.
ENTREVISTADORA: Ah tá! [brava]
[Risos]
CLARA: Olha a professora. [rindo]
ENTREVISTADORA: Não pode, vocês são crianças ainda!
KARINA: Criança não! [risos]
ENTREVISTADORA: O que vocês acham da internet? Pra que vocês acham que serve a internet?
KARINA: Ah, pra várias coisas né.
ENTREVISTADORA: Que várias coisas?
KARINA: Orkut, Google, Youtube, várias outras coisas.
ENTREVISTADORA: E pra que você acha que serve essas coisas?
KARINA: Fala [porque uma das meninas tentou falar e desistiu para que a Karina completasse sua fala]
CLARA: Pra passar o tempo.
FERNANDA: Não, também pra gente descobrir mais coisas do mundo assim sabe. Coisa que nóis não
conhece, pelo computador dá pra nóis ver e conhecer. Outros países, dá pra nóis ver pela internet. Internet
é bom e é ruim.
ENTREVISTADORA: Como assim? Que coisas que você deveria saber que você não sabe? E por que a
internet tem coisa boa e coisa ruim?
FERNANDA: É porque quando eu era mais pequena assim, eu fuçava em tudo na internet, aí eu comecei
a descobrir coisa que não era pra eu descobrir nessa certa hora. Ai eu fui descobrindo, tal, tal, aí teve um
dia que eu tava vendo, que eu sou muito curiosa, quando eu pego pra ver, eu já vejo tudo, minha entrou
no quarto lá, quando eu morava lá na outra casa, aí minha mãe entrou no quarto, brigou comigo, nossa!
Quase seis meses sem mexer na internet.
ENTREVISTADORA: Que coisa que você viu? Filme pornô?
FERNANDA: Não, não era filme pornô, tava explicando sobre o sexo, esses negócio, como era a
primeira vez, tal. E eu não tenho afinidade com a minha mãe pra falar, aí eu acabo vendo né.
ENTREVISTADORA: E você Clara?
CLARA: Ah, tipo isso daí que ela falou entendeu? Assim, que nem eu já peguei muitas vezes pra olhar na
internet sobre sexo, pra saber mais, porque eu não entendo, e a minha tia já fala que a minha idade não é
pra eu ficar já procurando saber disso, entendeu? Ela fala que eu tenho que esperar mais lá pra frente pra
eu saber. Aí eu falo, ai tia, é a curiosidade, tem que procurar saber, e ela, mas não pode por enquanto, aí
eu, tá bom. Mas tem coisas que e muito...
FERNANDA: Mas nóis vê nossos amigos mais experientes falando e nóis fica curiosa. As pessoas falam
que não ficam curiosas, mas depois fica pensando, aí nóis vai lá, mexe e vê.
CLARA: É que nem, tipo, nós ouve que [faz o gesto de uma mão batendo na outra imitando uma relação
sexual] vai lá, não sente dor, quando um vai lá e apronta, a gente vai lá e procura na internet.
ENTREVISTADORA: Entendi, normal. E vocês gostam de usar a internet?
KARINA: Adooooro!
ENTREVISTADORA: Por quê?
KARINA: Por quê? Porque faz parte da vida né, da vida humana.
ENTREVISTADORA: [rindo] Como assim Karina?
KARINA: Ué, porque entrar na internet é bom...
ENTREVISTADORA: O que faz ela ser boa?
KARINA: Ah eu não sei não.
FERNANDA: Tudo que nóis procura tem lá.
CLARA: As notícias. Às vezes a gente não está sabendo das notícias nem pelo jornal ou senão pela
televisão vê a noticia pela internet. Tipo, fofoca né? Fofoca também é bom. Orkut, MSN. Passa o nosso
tempo também, às vezes a gente tá em casa, a gente senta lá e passa o nosso tempo lá. Então por isso que
ela é boa, por causa dessas coisas também.
FERNANDA: Depois é só ir lá, ver a novela, depois é só voltar e ver a novela tudo de novo.
CLARA: É interessante isso... [rindo]
ENTREVISTADORA: Tá.
FERNANDA: Ajuda muito a internet.
ENTREVISTADORA: Quanto tempo vocês costumam gastar na internet?
KARINA: Vixi... Pra mim é o dia inteiro.
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FERNANDA: Antes eu era muito viciada, agora eu até parei, nem curto muito internet. Mas eu era
viciada. Nossa, eu ficava a noite inteira, de madrugada, era a madrugada, é a parte mais da hora de mexer,
pra conversar com os outros era de madrugada.
CLARA: É, nossa!
FERNANDA: Tinha dia que era 5 horas da manhã e eu tava acordada mexendo lá, com um copo de leite
lá e...
ENTREVISTADORA: Por que é mais gostoso mexer a noite?
FERNANDA: Porque é a noite que tem as pessoas, os amigos.
CLARA: Entra todo mundo à noite.
KARINA: Porque dá mais prazer, porque de manhã não dá.
ENTREVISTADORA: Com o que vocês gastam mais tempo na internet?
CLARA: Com quem?
ENTREVISTADORA: Com o que ou com quem?
KARINA: Ah, eu gasto conversando com os homens no Orkut e no MSN e no bate-papo.
CLARA: Arrumando o meu perfil do Orkut e conversando com o amigo no MSN.
KARINA: Então, homem.
FERNANDA: Também, a mesma coisa.
ENTREVISTADORA: Então a internet serve também pra paquerar né?
KARINA: É mesmo.
ENTREVISTADORA: Você conheceu esse amigo aonde?
CLARA: Eu morava lá em Suzano...
ENTREVISTADORA: Ah, ele e de lá. Ah tá...
FERNANDA: Eu já conheci um amigo pela internet. Aí, tipo, marcamos encontro só que eu não fui,
porque falaram que esses negócio não... Aí eu não fui.
CLARA: É perigoso.
FERNANDA: Aí tudo bem. Aí depois a gente marcou de novo, dei os dados da onde eu morava, aí ele
veio até a minha casa, aí nós viramos super amigos. Lafaiete, ele mora em Garulhos.
ENTREVISTADORA: Hum... Vocês todas tem sites de relacionamento?
KARINA: Como assim?
ENTREVISTADORA: Redes sociais. Orkut é site de relacionamento, Facebook... Vocês têm Orkut?
[todas afirmam que sim] Face? [A Clara tem, a Karina não e a Fernanda sim]. Twitter?
KARINA e FERNANDA: Não.
CLARA: Eu tinha, mas não sei o que aconteceu.
ENTREVISTADORA: Você perdeu a conta. MSN? [todas tem] Vocês têm blog? [Todas dizem que não]
Vocês gostam de acessar esses sites?
CLARA: Sim, adoro.
ENTREVISTADORA: Por quê?
KARINA: Porque é bom pra vida.
ENTREVISTADORA: Mas o que é legal acessar, tipo, no Orkut?
KARINA: Não, é legal porque nóis conhece amizade né. A gente pode aprender várias coisas.
FERNANDA: O bom também é que dá... Tipo assim, nóis tá fazendo alguma coisa, aí a pessoa mora lá
do outro lado do mundo é só nóis ir lá, correr e conversar e falar sobre o assunto.
ENTREVISTADORA: Entendi, dá pra você falar com as pessoas mesmo que elas não estejam perto de
você naquele momento. No caso da Clara os amigos dela estão lá em outra cidade e ela... Tá... O que
vocês mais fazem quando vocês estão na internet? Entrar no site de relacionamento, MSN e chat?
[confirmam]
FERNANDA: Agora no meu computador eu fico direto coisando as minhas fotos, minha câmera, fio
passando as fotos, fico passando as imagens...
CLARA: O que tem de foto minha no Orkut...
ENTREVISTADORA: É isso que eu ia perguntar, o que mais vocês fazem além das redes? Baixa
música? [confirmam] Que mais?
CLARA: Baixa música... Deixa eu ver o que mais...
FERNANDA: Faço umas montagens...
ENTREVISTADORA: Faz montagem...
FERNANDA: De foto...
CLARA: Faz vídeos...
FERNANDA: EU tenho uma montagem que eu tenho uma carpa fechada aqui no braço. Você vê como
que internet dá pra fazer tudo, até mudar a pessoa.
ENTREVISTADORA: Que mais?
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CLARA: Ah eu não sou muito de fazer essas coisas não, montagem. Eu sou mais de abaixar música...
ENTREVISTADORA: Tem outro site, além das redes sociais, além do MSN, além do chat que vocês
acessem?
CLARA: Não. Só.
ENTREVISTADORA: Ai, sei lá, “ah, eu entro no site da revista Capricho”, sei lá...
[Todas dizem que não]
ENTREVISTADORA: Horóscopo, nada? [todas dizem que não] Tá. A última pergunta meninas. O que
diferencia, o que vocês acham que é diferente, o que diferencia a internet das outras mídias? Por exemplo,
o que a internet tem de diferente da televisão, do rádio?
KARINA: Tem muita coisa aí...
CLARA: OH!
KARINA: Porque na internet você pode entrar no Orkut, no MSN, no Youtube. E a TV não, só presta pra
assistir, só presta pra isso...
CLARA: E o rádio só pra ouvir música, entendeu? E no computador, o que gente faz só em um, dá pra
gente fazer os três.
FERNANDA: E tudo o que nóis quer na internet é só nóis colocar o nome que nóis acha. Muito diferente
da televisão e do rádio.
ENTREVISTADORA: Então a internet possibilita vocês a fazerem coisas, serem ativos no processo?
F e CLARA: Isso.
ENTREVISTADORA: Diferente da televisão que você só assiste, ou do rádio que você só ouve.
CLARA: Sim.
ENTREVISTADORA: E a internet tem os três no mesmo lugar?
CLARA: Isso.
ENTREVISTADORA: Tudo no mesmo lugar, tudo num lugar só...
CLARA: É.
ENTREVISTADORA: Dá pra ver TV, ouvir música...
CLARA: É, só não faz tudo junto, assim, se você quiser ouvir música e ver a TV dá, só não dá pra você
ver a TV e mexer na internet, aí não dá.
ENTREVISTADORA: Entendi, tá bom, é isso meninas.
FERNANDA: Acabou? Agora tava melhor, tava da hora.
CLARA: Ah... [tristeza]
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ENTREVISTADORA: Primeiro eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome, a idade, onde
vocês moram, essas coisas.
ANTONIO: Fala...
LEANDRO: Fala você primeiro [rindo].
ENTREVISTADORA: Não precisa ter vergonha...
ANTONIO: Começa...
LEANDRO: Vai você primeiro... [risos]
ANTONIO: Meu nome é Antonio, eu vou fazer 15 anos, e sou da 8ª D.
ENTREVISTADORA: Onde você mora?
ANTONIO: Eu? Eu moro no bairro Maria Luiza, Butantã.
ENTREVISTADORA: É aqui perto da escola né?
ANTONIO: É.
ENTREVISTADORA: Com quem você mora?
ANTONIO: Com meu pai, minha mãe, meus dois irmãos e meu cachorrinho.
LEANDRO: E você Leandro?
LEANDRO: Meu nome é Leandro, tenho 14 anos, sou da 8ª D, moro no Jardim Jaqueline.
ENTREVISTADORA: No Jaqueline?
LEANDRO: Sim.
ENTREVISTADORA: E onde vocês nasceram?
LEANDRO: Aqui.
ENTREVISTADORA: Os dois aqui em São Paulo?
ANTONIO: Sim.
ENTREVISTADORA: Sempre moraram aqui em São Paulo?
LEANDRO: ANTONIO: Sim.
ENTREVISTADORA: E como foi a infância de vocês?
ANTONIO: Foi bem legal, brincadeira de rua, bola, pega-pega... Essas coisas de criança.
ENTREVISTADORA: E você Leandro, também?
LEANDRO: Sim.
ENTREVISTADORA: E a adolescência? Como é que tá sendo?
ANTONIO: Legal.
ENTREVISTADORA: Vocês estão gostando de crescer? O que vocês gostam de fazer?
ANTONIO: Mexer no computador, ouvir música, assistir TV.
LEANDRO: Jogar vídeo game.
ENTREVISTADORA: Jogar vídeo game?
ANTONIO: É.
ENTREVISTADORA: O que você assiste na TV Antonio?
ANTONIO: Ah, eu gosto de assistir MTV, SBT, Discovery, National Geographic, esses canais aí.
ENTREVISTADORA: E música?
ANTONIO: É... Multishow, MTV... é… sei lá...
ENTREVISTADORA: Mas o que você gosta de música?
ANTONIO: Rock.
ENTREVISTADORA: E você Leandro?
LEANDRO: A mesma coisa, rock.
ENTREVISTADORA: A mesma coisa? Assiste as mesmas coisas também?
LEANDRO: Não, eu gosto de rock, mas não gosto das mesmas coisas que ele.
ENTREVISTADORA: O que você gosta de ver na televisão?
LEANDRO: Algumas novelas, seriado...
ENTREVISTADORA: Qual novela?
LEANDRO: Novela? É... Avenida Brasil.
ENTREVISTADORA: E seriado que você gosta?
LEANDRO: Chris, Todo mundo odeia o Chris.
ENTREVISTADORA: Você também assiste?
ANTONIO: Sim, não a mesma novela do que ele.
ENTREVISTADORA: O que vocês costumam fazer quando vocês estão fora da escola?
ANTONIO: Sei lá, fico na calçada, mexendo no computador, TV...
LEANDRO: Jogo bola...
ENTREVISTADORA: E vocês sempre estudaram aqui?

299
ANTONIO: Sempre, pelo menos eu, desde a 1ª até a 8ª.
LEANDRO: Eu desde a 5ª.
ENTREVISTADORA: E onde você estudou antes?
LEANDRO: Taboão da Serra.
ENTREVISTADORA: E por que você mudou de escola?
LEANDRO: Porque eu morava em casa alugada lá e meu pai comprou uma casa aqui.
J; E você acha que tem alguma coisa de diferente da escola que você estudava lá e a que você estuda
aqui?
LEANDRO: Sim.
ENTREVISTADORA: O que?
LEANDRO: O comportamento dos alunos.
ENTREVISTADORA: O comportamento dos alunos, mas em que sentido? O que é diferente?
LEANDRO: Tudo... Tipo, de não ter educação, de não respeitar os professores.
ENTREVISTADORA: Me explica melhor, o que é não ter educação?
LEANDRO: É... O que é não ter educação?
ENTREVISTADORA: É, explica melhor. O que você acha que é diferente? Me dá um exemplo.
LEANDRO: Ah, sei lá... Diferente? [longa pausa] Não sei.
ENTREVISTADORA: Tá. Vocês já repetiram alguma vez?
ANTONIO: Eu não!
LEANDRO: Nem eu.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam daqui?
LEANDRO: Mais ou menos.
ANTONIO: A gente acaba acostumando né.
ENTREVISTADORA: Como assim?
ANTONIO: Ah, no começo é diferente né, tem gente mal-educado, mas a gente acostuma né. E pra falar
a verdade, eu gosto sim, dos meus amigos e dos professores, porque pelos alunos assim, pelo resto, a
gente vai aguentando né, mas tem uns legais também.
ENTREVISTADORA: Mas o que mais faz vocês gostarem da escola? Tem mais alguma coisa?
ANTONIO: Os nossos amigos e os professores, por isso que eu estou aqui.
ENTREVISTADORA: Vocês fazem alguma coisa aqui na escola fora do horário de vocês?
L e ANTONIO: Sim.
LEANDRO: Eu faço coral e faço aula de piano com a Patricia.
ANTONIO: Eu faço coral, judô e piano também.
ENTREVISTADORA: E isso faz a escola ser mais legal?
LEANDRO: Faz.
ANTONIO: Ah, eu acho que faz sabe, você passa mais tempo na escola, aprende coisas novas.
[pausa]
ENTREVISTADORA: Quais matérias vocês mais gostam?
ANTONIO: Hum, eu gosto de História, Português e informática.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ANTONIO: Ah, porque são aulas que eu posso aprender mais, você sai da sala, que eu me encaixo
melhor.
ENTREVISTADORA: E você Leandro?
LEANDRO: Português e Ciências.
ENTREVISTADORA: Por quê?
LEANDRO: Ciências porque a gente estuda corpo, natureza e a gente pode se conhecer melhor.
ENTREVISTADORA: E Português?
LEANDRO: Português... É... Porque eu gosto mesmo, não tem nenhum motivo...
ENTREVISTADORA: Especial assim...
LEANDRO: Especial.
ENTREVISTADORA: Vocês gostam de estudar?
ANTONIO: Sim, eu gosto. [com entusiasmo]
LEANDRO: Eu gosto. [com entusiasmo]
ENTREVISTADORA: Por quê?
ANTONIO: Porque é melhor tá estudando do que ficar em casa parado, sem fazer nada.
LEANDRO: Aprende mais.
ANTONIO: É melhor estar aprendendo aqui na escola uma coisa nova, do que ficar parado em casa.
ENTREVISTADORA: Por que é chato ficar em casa?
ANTONIO: Porque não tem nada pra fazer, não tem amigo pra ficar lá na rua, e outra, na minha rua só
tem criancinha mesmo, então eu prefiro ficar aqui, com os amigos mais da minha idade, brincando...
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LEANDRO: Aprendendo coisas novas...
ANTONIO: Né.
ENTREVISTADORA: Vocês acham que vocês aprendem bastante coisas novas?
LEANDRO: Mais ou menos...
ANTONIO: Mais ou menos. Tá difícil, mas a gente vai conseguir.
ENTREVISTADORA: Como assim tá difícil?
ANTONIO: Matérias novas...
LEANDRO: Por causa dos alunos também...
ANTONIO: Atrapalha, acaba atrapalhando também, mas a gente vai estudando um pouquinho aqui, um
pouquinho ali...
ENTREVISTADORA: E vocês costumam estudar em casa?
[risos]
ANTONIO: Quase nunca!
ENTREVISTADORA: Eu esqueci, com quem você mora Leandro?
LEANDRO: Com a minha mãe, meu pai, e meus irmãos.
ENTREVISTADORA: Quantos irmãos você tem? [fez o sinal com a mão] Dois. Tá. Porque vocês vão
pra escola? O que faz vocês virem pra cá?
LEANDRO: Ah, acho que pelo motivo da gente aprender né.
LEANDRO: Porque os nossos pais quererem que a gente seja alguma coisa na vida.
ANTONIO: Também, quem sabe, o futuro tá aí amanhã.
ENTREVISTADORA: Então a escola só é boa por causa do futuro?
LEANDRO: Não.
ANTONIO: Não, também tem as amizades, aprender coisas novas. Tudo que eu falei àquela hora.
ENTREVISTADORA: Tá. Por que vocês acham que a escola no futuro vai ser importante?
ANTONIO: Porque com o estudo que a gente tá aprendendo agora a gente vai poder ter um trabalho um
pouco bom né.
LEANDRO: Via servir pra alguma coisa o que a gente se esforçou.
ANTONIO: Né... Aquela conta que a professora de Matemática que a professora ensina, hoje a gente
pode não dar atenção, mas no futuro, quem sabe a gente não precise.
ENTREVISTADORA: O que vocês aprenderam na escola que vocês acham que foi importante?
ANTONIO: A ler e escrever.
ENTREVISTADORA: E você Leandro?
LEANDRO: Ler e escrever.
ENTREVISTADORA: Por que foi tão importante? Por que foi tão importante aprender a ler e escrever?
ANTONIO: Ah, porque você aprendendo a ler e escrever você descobre o mundo né.
LEANDRO: Você consegue mais, desenvolver...
ANTONIO: Você descobre mais mundos, coisas diferentes né. Se você não sabe ler, do que adianta?
Você é um analfabeto né, não sabe nada.
LEANDRO: É. Não consegue ler um livro...
ENTREVISTADORA: E vocês gostam de ler?
ANTONIO: Eu gosto, mas não tenho frequência pra ler. Se eu pegar um livro, eu consigo ler, mas com
frequência, assim, não.
ENTREVISTADORA: Vocês estão lendo algum livro no momento?
LEANDRO: Não.
ANTONIO: Não, no momento não. O último livro que eu li foi Harry Potter.
ENTREVISTADORA: Qual?
ANTONIO: A Câmara Secreta, o segundo capítulo.
ENTREVISTADORA: Gostou?
ANTONIO: Gostei.
ENTREVISTADORA: Vocês acham que tem outras coisas importantes que a gente aprende na escola?
ANTONIO: Ah, dar valor à amizade...
LEANDRO: É.
ANTONIO: Dar valor aquilo que as pessoas, não ficar pisando por cima, respeito.
ENTREVISTADORA: Mas essas coisas a gente só aprende na escola?
ANTONIO: Na vida também né, que os nossos pais vai ensinando e a gente tem que praticar.
[pausa]
ENTREVISTADORA: Tá bom. Vocês costumam usar a internet?
LEANDRO: Siiiiiiim! [com ênfase]
ANTONIO: Todo santo dia.
ENTREVISTADORA: Todo dia. Quanto tempo mais ou menos?
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LEANDRO: Ah...
ANTONIO: Fala a verdade Leandro...
LEANDRO: Quatro a cinco horas.
ENTREVISTADORA: Durante a tarde ou à noite?
LEANDRO: Tarde, ou as vezes a noite também.
ENTREVISTADORA: E você Antonio?
ANTONIO: Pra ser sincero de três a quatro horas.
ENTREVISTADORA: Todo dia?
ANTONIO: Todo dia, duas horas a tarde, e duas horas a noite. Ou tem dia que eu fico três horas a tarde e
uma hora a noite.
LEANDRO: Divide o tempo.
ANTONIO: Aí fica quatro.
ENTREVISTADORA: Por que você divide o tempo?
ANTONIO: Porque aí eu não fico nem muito a tarde e nem muito à noite. Aí eu não fico com o olho
cansado, essas coisas, eu divido, eu divido entre duas horas.
ENTREVISTADORA: Então, não tem um porque, é só pra não ficar tanto tempo na frente da internet?
ANTONIO: Isso, porque senão você acaba se sentindo um inútil. Também não tem graça ficar só lá.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ANTONIO: Porque você só vai abrir a página do Facebook, fica olhando, não tem ninguém, conversa
com um ou outro. Aí eu ficava ouvindo música...
LEANDRO: Um joguinho e pronto.
ANTONIO: É.
ENTREVISTADORA: Tá, então pra que vocês usam a internet?
ANTONIO: Então, eu uso pra se comunicar com outras pessoas, estudo, e diversão.
ENTREVISTADORA: E você Leandro?
LEANDRO: Comunicação, jogos e as vezes estudo.
ENTREVISTADORA: Tá. Vocês gostam de usar a internet?
LEANDRO: SIIIIM!
ANTONIO: Claro!
ENTREVISTADORA: Mais do que estudar?
LEANDRO: e ANTONIO: Mais. [rindo]
LEANDRO: Não...
ANTONIO: Ah... Dá pra dividir meio a meio.
ENTREVISTADORA: Meio a meio.
ANTONIO: Eu gosto de estudar também.
ENTREVISTADORA: Mas a empolgação de vocês fala que vocês gostam mais da internet.
ANTONIO: e LEANDRO: É.
ENTREVISTADORA: Por que vocês gostam tanto? Por que a internet é tão legal assim?
LEANDRO: Um monte de coisa.
ANTONIO: Ah, sei lá... Qualquer coisa, você pesquisar uma besteirinha aparece milhões de coisas
diferentes. Músicas que a gente gosta, ah sei lá, bandas, qualquer coisa assim.
ENTREVISTADORA: E você Leandro?
LEANDRO: Qual era a mesma pergunta?
ENTREVISTADORA: Por que é tão legal usar a internet?
LEANDRO: Ah, porque na internet você descobre coisas novas, pode pesquisar o que você quiser...
ANTONIO: E outra, quando você está de férias, sei lá, você não pode estar vendo o amigo aqui na escola,
aí você pode se comunicar com ele pela internet.
LEANDRO: Pra isso que serve a internet, pra dar um aviso...
ANTONIO: Pra conversar.
ENTREVISTADORA: E por que é tão gostoso falar com os amigos assim, o tempo inteiro?
ANTONIO: Porque quando a gente não está do lado dos amigos, a gente gosta de conversar né. Não é a
mesma de estar com o amigo do lado né, está tela a tela é diferente né.
ENTREVISTADORA: O que é diferente? Explica melhor.
ANTONIO: Ah sei lá, na internet você não pode conversar legal assim, igual você conversa quando está
do lado do amigo. Então, dá pra matar a saudade pela internet, mas é mais gostoso conversar com o
amigo do lado, dar risada e tudo.
ENTREVISTADORA: O que dificulta na internet?
ANTONIO: Ah, sei lá, a visão...
LEANDRO: A presença.
ANTONIO: A presença, pronto.
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LEANDRO: Do amigo.
ENTREVISTADORA: Estar presente...
ANTONIO: Por isso que é até mais legal ir pra escola porque ai você encontra o seu amigo, não dá pela
internet.
ENTREVISTADORA: E onde vocês costumam usar a internet.
LEANDRO: Em casa.
ANTONIO: Na minha casa.
ENTREVISTADORA: Os dois tem computador em casa?
ANTONIO: Tem dois: um no quarto do meu irmão e outro no quarto do meu pai, um notebook e um
computador.
ENTREVISTADORA: Vocês lembram como é que foi o primeiro contato de vocês com o computador?
LEANDRO: Sim.
ANTONIO: Sim.
ENTREVISTADORA: E como é que foi?
LEANDRO: Eu não sabia mexer em nada e abri o Media Player, comecei a vasculhar lá, fui descobrindo
e fui desenvolvendo, e meus primos que já sabiam usar o computador e me ensinaram um pouco, depois
eu fui aprendendo sozinho.
ENTREVISTADORA: Quantos anos você tinha? Você lembra? Onde foi?
LEANDRO: Foi no Taboão da Serra, na 4ª série, quando eu tinha mais ou menos 10, não 8 anos.
ENTREVISTADORA: mas foi na sua casa ou foi na escola?
LEANDRO: Foi na minha casa.
ENTREVISTADORA: Tá. E o que você achou do computador?
LEANDRO: Muito legal!
ENTREVISTADORA: Por que você achou tão legal?
LEANDRO: Porque eu nunca tinha visto aquilo, me senti muito feliz de mexer numa tela que dá pra fazer
um monte de coisas. Nunca tinha visto aquilo e achei muito legal.
ENTREVISTADORA: E você Antonio?
ANTONIO: Ah, eu descobri quando eu tinha meus sete anos, meu pai tinha colocado a linha da internet e
eu ficava mexendo, ficava curioso pra saber o que era, jogar, aí dali a pouco eu fui descobrindo os sites,
jogos, músicas, aí eu fui desenvolvendo, fui descobrindo uns sites de comunicação, e eu fui gostando
mais, mais e mais. Fui desenvolvendo, igual o Leandro disse, aprendendo a mexer ali, não sou um mestre,
mas sei baixar umas músicas, mas alguma coisinha eu sei fazer.
ENTREVISTADORA: Fuçando?
ANTONIO: É.
ENTREVISTADORA: Tá. O que vocês mais gostam de fazer no computador?
ANTONIO: Ah... Acho que é...
LEANDRO: Jogar.
ANTONIO: Eu gosto mais de ouvir música, porque se for pra jogar eu...
L; Jogar no videogame.
ANTONIO: Eu gosto mais de ouvir música e me comunicar com meus amigos, mas mais ouvir música.
ENTREVISTADORA: Pra se comunicar você usa o que?
ANTONIO: O Facebook, só. O meu Orkut eu exclui e meu MSN, meu Hotmail está parado. Só uso o
Facebook.
ENTREVISTADORA: E você Leandro?
LEANDRO: Só uso o Facebook também. As vezes o MSN, mas raramente.
ENTREVISTADORA: Tá, e o que vocês pensar da internet? Pra que serve a internet?
ANTONIO: Bom, eu penso assim: que a internet tem suas coisas boas e suas coisas ruins. Tem muita
coisa ruim por aí, pela internet. Se a gente for pelo lado bom, tem coisas boas assim que a gente pode
aprender, mas tem suas coisas ruins também.
LEANDRO: Tem um lado ruim. O lado oposto.
ENTREVISTADORA: Explica melhor. O que é ruim? O que é bom?
LEANDRO: Mentira. Tem muita coisa falsa na internet. Expor a vida.
ENTREVISTADORA: Mas de informações de pessoas ou de sites que não falam a verdade?
LEANDRO: Sites.
ANTONIO: Ah, informações de pessoas, escândalos, que hoje a internet é usada muito no mundo né, a
gente acaba sabendo de um monte de coisas né...
LEANDRO: Muita coisa dos famosos...
ENTREVISTADORA: Que mais?
ANTONIO: Site ensinando a mexer em armas, notícias ruins, essas coisas aí que acabam estragando a
internet.
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LEANDRO: Pornografia.
ANTONIO: Pornografia também.
ENTREVISTADORA: E o que vocês acham de legal que a internet tem?
ANTONIO: Ah, sites de comunicação...
LEANDRO: De músicas...
ANTONIO: Sites de aprendizagem, de músicas, aprender coisas novas, línguas diferentes.
ENTREVISTADORA: E vocês conseguem fazer tudo isso pela internet?
LEANDRO: Sites de pesquisa.
ANTONIO: e LEANDRO: Sim.
LEANDRO: A maioria das coisas sim.
ENTREVISTADORA: Vocês falaram que tinham site de relacionamento. Só Facebook?
ANTONIO: Não, eu tenho Facebook, MSN, Hotmail e Bol. Mas vou excluir também.
LEANDRO: Eu tenho Facebook, Orkut e MSN. Mas o Orkut e o MSN eu não mexo mais.
ENTREVISTADORA: E Twitter?
ANTONIO: Não.
LEANDRO: Não, nunca tive interesse por Twitter.
ANTONIO: Eu também não. Não é nem pelo motivo de ser metade em inglês e metade em Português, é
porque...
LEANDRO: Porque, sei lá, você fica falando tudo o que você faz.
ANTONIO: É, é meio besteira. Tudo o que você faz você tem que falar lá. Mais um site pra você se expor
sabe? Claro, todos os sites são pra você se expor, mas o Twitter é muito. Qualquer coisinha, “To indo pra
escola”, aí se você vai no banheiro vai escrever “to tomando banho”, “to comendo isso”.
ENTREVISTADORA: Tá certo.
ANTONIO: E você tem que ficar seguindo as outras pessoas, não gosto disso.
ENTREVISTADORA: E blog?
ANTONIO: Blog? Não.
ENTREVISTADORA: Vocês não tinham um?
ANTONIO: Bom, o Leandro, o Gabriel e o Pablo tinham um blog.
ENTREVISTADORA: O que aconteceu com o blog de vocês?
LEANDRO: A gente esqueceu, parou de mexer.
ENTREVISTADORA: Do que era o blog?
LEANDRO: Sobre a escola, das coisas que acontecia na escola.
ENTREVISTADORA: E vocês montaram sozinhos ou com a ajuda de alguém?
LEANDRO: Não, foi só eu, o Pablo e o Gabriel sozinho. A gente descobriu um site que deixava fazer
blog gratuito aí a gente criou um blog.
ENTREVISTADORA: E aí vocês deixaram?
LEANDRO: Esquecemos.
ENTREVISTADORA: Tá. O que vocês acham da aula de informática?
ANTONIO: Ah, meio decepcionante, meio legal.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ANTONIO: A internet é muito lenta, o Windows aquele novo, o Windows 7, mas a internet decepciona.
LEANDRO: A internet é muito lenta.
ANTONIO: Mas o lado bom é que a gente aprende coisas novas...
LEANDRO: As cadeiras... [acho que é um ponto negativo]
ANTONIO: As cadeiras...
LEANDRO: Não tem cadeira que preste.
ANTONIO: Mas tem o lado bom que a gente aprende programa novo, como salvar, essas coisas. Acabei,
metade das coisas que eu aprendi no computador foi na aula de informática.
ENTREVISTADORA: Então você aprendeu bastante coisa. Você achou que a aula de informática foi
importante?
ANTONIO: Foi, claro.
ENTREVISTADORA: Tem mais alguma coisa que vocês fazem quando vocês estão na internet? Lê
notícia, ou lê revista...
ANTONIO: Eu leio noticia.
LEANDRO: Leio notícia.
ANTONIO: Eu sempre entro na página do UOL ou do MSN, e sempre dou uma olhadinha.
ENTREVISTADORA: Que mais?
ANTONIO: Signos e futebol mais. Meu signo.
ENTREVISTADORA: Qual é o seu signo?
ANTONIO: Capricórnio.

304
ENTREVISTADORA: E o seu Leandro, você sabe?
LEANDRO: Peixes.
ENTREVISTADORA: E mais alguma coisa... Não sei... Ah... Que site você baixa música?
ANTONIO: Eu baixo no Abaixe Aqui, quer é o que eu tenho mais facilidade por mexer. E em site eu
mexo no Youtube, Facebook, essas coisas.
ENTREVISTADORA: O que vocês assistem no Youtube?
ANTONIO: Ah, música de rock.
LEANDRO: Música.
ENTREVISTADORA: Só vídeo de música?
ANTONIO: e LEANDRO: É.
ANTONIO: As vezes eu vejo vídeo de jogo, de XBoxx.
LEANDRO: De entretenimento.
ENTREVISTADORA: Tá. E o que vocês acham que diferencia a internet de outras mídias, como o rádio,
a TV?
ANTONIO: Pra mim, eu não vejo tanta diferença, porque todos vão dar notícias. Só que daí, no rádio
você só vai ouvir, na TV você só vai ver, mas já na internet você consegue...
LEANDRO: Ouvir e ver.
ANTONIO: É. Pode mexer num link, ver mais notícias, bem mais detalhado que a TV ou o rádio.
LEANDRO: Aprimorar mais.
ENTREVISTADORA: Tá, te mais possibilidades pra vocês fazerem coisas diferentes?
ANTONIO: Isso.
LEANDRO: Sim.
ENTREVISTADORA: É isso?
ANTONIO: É porque, por exemplo, na TV não dá pra você abrir link, essas coisas, nem no rádio né.
Você só ouve, ou vê, agora na internet não, você abre link, vê uma página, notícia.
ENTREVISTADORA: Tá, legal. Vocês falaram que usam muito pouco a internet pra estudar. Né?
ANTONIO: e LEANDRO: Sim.
ENTREVISTADORA: Mas vamos imaginar... Os professores passam lição de casa pra vocês?
ANTONIO: e LEANDRO: Não.
ENTREVISTADORA: Nunca?
ANTONIO: e LEANDRO: Não.
ENTREVISTADORA: Trabalho?
ANTONIO: Ah, trabalhos sim.
LEANDRO: Trabalhos sim.
ENTREVISTADORA: Uma pesquisa?
LEANDRO: Sim, e às vezes uma lição de casa.
ANTONIO: Sim.
ENTREVISTADORA: Tá. E como são esses trabalhos?
ANTONIO: Trabalho de pesquisa de pessoas, que influenciaram em alguma coisa. Trabalho de Ciências
sobre o seu próprio corpo, essas coisas.
LEANDRO: Matemática.
ENTREVISTADORA: Como que as professoras propõem esses trabalhos?
LEANDRO: Criam grupos.
ENTREVISTADORA: E?
ANTONIO: E aí você vai ter que dividir.
LEANDRO: Português a gente faz uma pauta, aí depois a gente começa a fazer na sala de informática...
ANTONIO: Isso é legal porque quando você vai fazer alguma pesquisa, você vai usar a informática né.
Aí tem que baixar link, fazer download disso, colocar isso no Power Point, aí a gente faz todo o trabalho,
e aí...
LEANDRO: Cada um fica com um pedaço do trabalho...
ANTONIO: É, e aí...
LEANDRO: E aí junta tudo e dá o trabalho.
ANTONIO: É, aí apresenta.
ENTREVISTADORA: Tá. Quero que vocês me expliquem melhor como é que vocês fazem esses
trabalhos. Então, vamos imaginar que a professora de Ciências passou um trabalho pra vocês,
perguntando pra vocês o que é uma célula, eu quero saber exatamente o que vocês fazem. Sento na frente
do computador, ou não sento na frente do computador...
LEANDRO: Livros...
ENTREVISTADORA: Vocês usam livros?
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ANTONIO: Bom, a primeira coisa que a gente faz é abrir a página do computador, aí a gente pesquisa
lá...
ENTREVISTADORA: Qual página?
LEANDRO: A Wikipédia.
ANTONIO: O Google.
LEANDRO: O Google e a Wikipédia.
ANTONIO: Aí a gente vai pesquisar célula, aí vai aparecer um monte de milhões de sites, aí a gente vai
no caso na Wikipédia, aí a gente vai lá, a gente lê primeiro o que tá escrito e vê se bate com o do caderno,
aí a gente vai, cola no Power Point, aí coloca imagem, detalhes e as outras coisas que vão compor o
trabalho. Aí a gente passa do Power Point para um pen drive, aí a gente apresenta num computador, ou do
jeito que for. Mas isso não aconteceu.
ENTREVISTADORA: É isso, e se não for pra apresentar, e se for pra entregar?
ANTONIO: Aí nesse mesmo caso como que eu tava falando, ao invés de passar pro pen drive a gente vai
imprimir, a gente ia salvar, entregar a folha e imprimir, imprimindo dava na mão da professora.
ENTREVISTADORA: Por que vocês... Por que vocês entram sempre na Wikipédia?
LEANDRO: Porque a gente acha que é o melhor site de pesquisa.
ANTONIO: Porque tem tudo detalhado.
LEANDRO: Porque tem assunto além do que a gente tinha esperado.
ANTONIO: Acaba sendo até exagerado...
LEANDRO: Mas é bom.
ANTONIO: É, é bom. Mas é exagerado. Mas é o melhorzinho que a gente acha. Com mais detalhes.
ENTREVISTADORA: E como é que vocês escolhem as palavras chaves, os sites? Mas como é que vocês
escolhem os sites, ou vocês só entram na Wikipédia?
ANTONIO: Ah não, primeiro, a gente faz tudo, a gente pesquisa. Aí, por exemplo, a gente lê no caderno,
vê se está faltando parte, vai em outro site. Aí em último caso a gente vai na Wikipédia porque a gente já
sabe que vai ter lá. Então a gente procura, por exemplo, nos dois primeiros sites, se não tiver faltando tal
parte e tal parte a gente completa na Wikipédia, que já vai estar as duas partes juntas e mais ainda.
ENTREVISTADORA: Você faz a mesma coisa Leandro?
LEANDRO: É porque na maioria das vezes a gente faz trabalho junto.
ENTREVISTADORA: Tá. E vocês resumem, lê, sempre imprime, ou copia, como é que é?
ANTONIO: Bom, dependendo de como o professor pede.
LEANDRO: Como o professor pede.
ENTREVISTADORA: E normalmente o professor pede como?
LEANDRO: Resumidamente escrito.
ANTONIO: É, a mão.
ENTREVISTADORA: A mão. Por que vocês acham que eles fazem isso?
ANTONIO: Acho que pra gente não perder a mania de escrever né.
LEANDRO: E a gente escrever o que a gente entendeu.
ANTONIO: Porque na impressora você já faz tudo ali...
LEANDRO: Você só copia e entrega.
ENTREVISTADORA: E como é que o professor recebe essa atividade depois?
ANTONIO: Então, a gente guarda num plastiquinho e no dia seguinte dá na mão dele. Aí ele pega, não
corrige nem faz nada. Aí passa uma semana ele devolve com a nota.
LEANDRO: Com a nota.
ENTREVISTADORA: É sempre pra avaliar?
ANTONIO: Isso.
ENTREVISTADORA: Sempre pra dar nota?
ANTONIO: Pra ver se a gente aprendeu. Eles passam os negócio pra ver se a gente aprendeu.
ENTREVISTADORA: Vocês acham que é pra isso que servem esses trabalhos?
ANTONIO: Eu acredito que sim.
ENTREVISTADORA: Só pra dar nota?
ANTONIO: Não, não.
ENTREVISTADORA: Vocês acham que não tem nenhuma função?
ANTONIO: Não, eu to falando que eu acredito que eles passam isso pra gente aprender, revisar.
LEANDRO: Revisão.
ENTREVISTADORA: Ah tá, então tem uma função de vocês...
ANTONIO: Tem função.
ENTREVISTADORA: Ah tá, revisar o que vocês aprenderam. Vocês sempre receberam de volta os
trabalhos?
ANTONIO: É... Dificilmente.
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ENTREVISTADORA: O que vocês fazem com esses trabalhos?
LEANDRO: Eu guardo.
ANTONIO: Eu guardo dentro de uma pastinha que eu tenho desde a 2ª série, com desenhinhos, trabalhos,
eu aguardo até meus cadernos que eu usei nas outras séries.
ENTREVISTADORA: Por que você guarda?
LEANDRO: Recordação.
ANTONIO: Ah é, recordação. Aí de vez em quando eu sento vou ali, revejo, bem gostoso isso.
ENTREVISTADORA: Tá. Qual foi a época da escola que vocês mais gostaram?
ANTONIO: Ah, acho que, pra ser sincero, acho que a 1ª, 2ª série, tudo facinho sabe...
LEANDRO: Você só brinca, se diverte...
ANTONIO: É... Só desenha, pinta, desenha, pinta, e escreve, não tem....
ENTREVISTADORA: E... E por que vai ficando chata a escola?
LEANDRO: Porque vai aprimorando...
ENTREVISTADORA: OU menos legal?
ANTONIO: Não é nem que vai ficando chato, eu penso assim, que vai ficando mais difícil ainda.
LEANDRO: Vai aprimorando...
ANTONIO: Vai aprimorando...
LEANDRO: E a gente tem que se desenvolver mais, tem que se esforçar mais.
ANTONIO: Eu brinco assim, que tem três níveis, o easy, o médio e o hard [risos], eu estou no very hard.
ENTREVISTADORA: Certo. E vocês lembram de alguma vez que vocês tenham usado a internet pra
estudar alguma coisa que tivesse despertado o interesse de vocês sem que um professor pedisse?
LEANDRO: Não.
ANTONIO: Eu já.
ENTREVISTADORA: Você lembra quando foi, como que foi, o que você pesquisou?
ANTONIO: Ah, eu já pesquisei sobre História, sobre fatos que aconteceram já, e, deixa eu ver? Música.
Que eu tinha curiosidade de saber quem era aquela banda, o que ela influenciou, que ano que ela saiu.
ENTREVISTADORA: Legal. Então, tem uma coisa que eu percebi, não tanto na fala de vocês, mas em
outras falas, e eu queria que vocês pensassem um pouquinho, quando os alunos tinham que falar desses
trabalhos, dessas coisas que eu perguntei pra vocês, agora, que é o que eu faço quando eu tinha um
trabalho, a maioria dos alunos me respondia assim: “ah, eu vou no Google, entro na Wikipédia, copio e
colo, ou leio e resumo, e entrego” o trabalho. É um procedimento muito simples, por que vocês acham
que é tão simples?
ANTONIO: Porque já tá tudo ali na mão.
ENTREVISTADORA: E vocês costumam consultar outros materiais, vocês consultam livros, além da
internet?
LEANDRO: Sim.
ANTONIO: Dificilmente.
ENTREVISTADORA: Dificilmente e você sim.
LEANDRO: As vezes.
ENTREVISTADORA: Que livros que você consulta?
LEANDRO: Tipo livros de escola, livros de faculdade, livros, sei lá, que eu ganho.
ENTREVISTADORA: Vocês tem bastante livro em casa?
LEANDRO: e ANTONIO: Eu tenho.
ANTONIO: De Geografia, Matemática, de História.
LEANDRO: Tem muito livro. Tenho muito gibi.
ANTONIO: Livro de faculdade.
LEANDRO: Tem muito, muito, muito gibi.
ENTREVISTADORA: Muito gibi. Que gibi que você gosta de ler?
LEANDRO: Monica, Cascão, toda a turma da Monica.
ENTREVISTADORA: Tá. E o que vocês acham desses trabalhos que os professores passam, vocês
acham que é bacana?
ANTONIO: Eu gosto...
LEANDRO: Eu gosto porque a gente aprende a trabalhar em grupo.
ENTREVISTADORA: Que mais que eles ensinam pra vocês?
A; Ah, eu creio que tudo que um professor tem pra ensinar eu vejo que é importante pra gente aprender.
Mas eu gosto sim desses trabalhos, porque é uma coisa diferente, não é só ficar no caderno, lousa,
caderno e lousa, a gente vai pesquisar né.
LEANDRO: A gente vai explorar o assunto.
ANTONIO: É.
ENTREVISTADORA: É uma oportunidade de se aprofundar no assunto...
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LEANDRO: Isso.
ENTREVISTADORA: Numa determinada coisa.
ENTREVISTADORA: Vocês acham que a internet muda a educação de alguma maneira, ou vocês acham
que não?
LEANDRO: De alguma maneira sim.
ANTONIO: De uma maneira que você acaba aprendendo um pouco a mais, claro que com os professores,
eles dão matéria e tudo é bom, mas um pouquinho a mais que a gente pode aprender é na internet.
LEANDRO: Um jogo, tem gente que recria o que o personagem do jogo faz, fica além do normal, quer
retratar aquilo que a personagem faz. Tem gente que quer matar como no jogo, por isso que eu acho que a
internet é errado.
ENTREVISTADORA: Sei, mas vocês acham que a tecnologia mudou alguma coisa na educação, por
exemplo?
ANTONIO: Ah, claro que sim.
LEANDRO: Sim.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ANTONIO: Revolucionou né. Ah, porque, como antigamente não tinha esses negócio de site de pesquisa,
de escola, até a escola tem blog, aí a gente acaba sabendo um pouco a mais da escola. A gente descobre
coisas novas da escola, a gente acaba sabendo um pouco a mais da escola. Com um site de comunicação,
e tudo.
ENTREVISTADORA: E você Leandro, o que você acha?
LEANDRO: O que eu acho? Que a tecnologia mudou? Eu acho bom, porque, com a internet você pode
aprender mais, se desenvolver mais, saber mais sobre a escola.
ENTREVISTADORA: E nas aprendizagens que vocês têm, vocês acham que interfere?
ANTONIO: Ah, um pouco.
LEANDRO: mais ou menos.
ENTREVISTADORA: O que?
ANTONIO: Que a gente fica concentrando na internet e acaba esquecendo a lição.
LEANDRO: De fazer uma leitura.
ANTONIO: É, de alguma coisa a gente acaba esquecendo. Eu, pelo menos, retomo de volta, volto o foco
nos estudos. Mas eu falo que eu me distraio um pouco sim.
ENTREVISTADORA: Tá, deixa eu perguntar, tem um coisa que também ficou muito forte na minha
pesquisa do ano passado, eu passei um questionário pros alunos e, no questionário, eles falavam onde eles
usavam a internet, como eu perguntei pra vocês agora, mas eles tinham que assinalar um xis. E aí tinha
várias alternativas e eles podiam assinalar quantas alternativas que eles quisessem, tinha trabalho, escola,
lan house, e casa de parentes, onde eles usavam o computador. E quase ninguém respondeu que usava a
internet na escola, muito poucos alunos falaram isso. Isso me deixou meio assim porque vocês tem aula
de informática, uma vez por semana é pouco, mas vocês tem aula de informática, e aí, uma coisa que eu
fiquei pensando é que o uso na escola... Se vocês acham que usar a internet na escola é usar a internet?
ANTONIO: Ah, não tem só isso né, usar a internet, a gente acaba aprendendo outras coisas a não ser usar
a internet. Aprende a mexer em vários programas que tá fora da internet né, que tá lá na página.
LEANDRO: A gente aqui na escola usa mais a internet pra fazer lição mesmo que a professora passa.
ANTONIO: Pra ser sincero, a gente acaba fazendo mais lição, mais trabalho aqui da escola aqui mesmo,
difícil...
LEANDRO: Fazer em casa.
ANTONIO: Tipo, o seu trabalho mesmo, de rock, a gente fez aqui.
LEANDRO: O jornal semanal a gente fez aqui.
ANTONIO: Teve um trabalho de Ciências que a gente fez aqui.
LEANDRO: A maioria é tudo aqui.
ANTONIO: A gente descola um tempo livre, que a professora pode ajudar, a gente já copia e cola tudo
ali.
ENTREVISTADORA: E o que vocês acham que é usar o computador?
ANTONIO: Bom, usar o computador é um meio de entretenimento, e um passatempo né, com tudo isso
que eu falei até agora.
LEANDRO: Diversão.
ANTONIO: Que a gente pode aprender coisas novas também... Parece escola né? Do jeito que vocês
estão falando...
LEANDRO: É.
ANTONIO: É... Parece escola.
ENTREVISTADORA: É um lugar de aprendizagem a mais, é isso?
ANTONIO: e LEANDRO: É.
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ENTREVISTADORA: Tá bom meninos...
LEANDRO: É só isso?
ANTONIO: Fala que não acabou.
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Data: 20/04/2012. Duração: 46min03seg. Local: Sala de reunião dos professores na escola. Conduzida
por mim.
ENTREVISTADORA: Primeiro eu queria que vocês se apresentassem, falassem o nome, a idade, com
quem vocês moram, onde vocês moram essas coisas.
ELIANA: Meu nome é Eliana, tenho 14 anos, moro com meu pai e minha mãe.
ENTREVISTADORA: Você tem irmãos?
ELIANA: Tenho, duas.
ENTREVISTADORA: Duas meninas. Mais novas ou mais velhas?
ELIANA: Mais velhas.
ENTREVISTADORA: E o que elas fazem da vida, suas irmãs?
ELIANA: Uma é professora da 1ª série, e a outra faz faculdade de administração, não sei.
ENTREVISTADORA: Então elas são bem mais velhas.
ELIANA: Uma tem 30 e a outra tem 28.
ENTREVISTADORA: E você veio na vida como assim? Tão pequena...
ELIANA: Depois de 30 anos...
ENTREVISTADORA: Sua mãe casou de novo, como é que é?
ELIANA: Não, depois de 30 anos, minha mãe teve... Não sei o que minha mãe teve, minha mãe ia entrar
na menopausa, quando ela tinha 30 anos de idade, e aí veio eu.
ENTREVISTADORA: A raspa do tacho, o pessoal fala. E você Mara?
MARA: Meu nome é Mara, tenho 14 anos também, moro com a minha mãe e com meus irmãos.
ENTREVISTADORA: Seus irmãos são mais velhos ou mais novos?
MARA: Mais novos.
ENTREVISTADORA: Você é a mais velha. Eles estudam aqui?
MARA: Tem um que estuda aqui e o outro estuda no Tarsila.
ENTREVISTADORA: Tarsila é EMEF também?
MARA: É.
ENTREVISTADORA: Por que ele estuda lá?
MARA: Porque minha mãe tentou colocar ele aqui, mas não conseguiu, ela conseguiu só vaga lá e ele foi
pra lá.
ENTREVISTADORA: E onde é que vocês moram?
ELIANA: Jardim Jaqueline [e falou o nome todo da rua]
ENTREVISTADORA: Nossa! O endereço completo.
MARA: Eu moro no Jaqueline, só que eu moro na princesinha.
ENTREVISTADORA: E vocês nasceram aqui em São Paulo, ou não?
ELIANA: Nasci em São Paulo, paulista, esqueci o nome do hospital.
MARA: Também.
ENTREVISTADORA: Sempre moraram aqui também? Os pais de vocês são daqui?
ELIANA: Não.
ENTREVISTADORA: Seu pai e sua mãe são da onde?
ELIANA: Meu pai da Bahia, minha mãe da Argentina.
ENTREVISTADORA: Argentina?
ELIANA: Ela nasceu lá, mas foi criada aqui.
MARA: A minha nasceu aqui.
ENTREVISTADORA: Seu pai e a sua mãe?
MARA: Eu não tenho pai.
ENTREVISTADORA: Ah, você não mora com seu pai, nem conheceu seu pai?
MARA: Eu não tenho pai, entendeu.
ENTREVISTADORA: Mas você convive com ele?
MARA: Não.
ENTREVISTADORA: Ele é pai dos seus outros irmãos?
MARA: Não, só de um. Eu e o Mike é um pai, e a pequena é outro pai.
ENTREVISTADORA: Você é irmã do Mike da 7ª série? [responde afirmativamente que sim] Tá. E como
é que foi a infância de vocês?
ELIANA: Nossa, muito louco...
MARA: Minha infância foi boa.
ENTREVISTADORA: Por que foi boa?
MARA: Foi boa porque na época eu tinha minha avó, hoje eu não tenho mais. Mas antes era ruim por um
lado porque eu não tinha o carinho da minha mãe direito. Porque antes a minha mãe saía, todo dia ela
saía, vamos supor, ela saía na sexta e chegava só na segunda-feira a tarde, uma, duas horas, isso quando
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nóis ia atrás, senão ela vinha depois. Aí depois... Ela ficou cinco anos sem trabalhar, aí depois que ela
perdeu minha avó, vai fazer dois anos agora em dezembro, quando ela perdeu minha avó agora, ela
começou a trabalhar de novo, só que aí ela ficou desempregada de novo, só que ela faz um bico de vez em
quando.
ENTREVISTADORA: Sua mãe trabalha de quê?
MARA: Minha mãe trabalha de auxiliar de limpeza.
ENTREVISTADORA: E seus pais?
ELIANA: Meu pai é segurança e minha mãe é advogada.
ENTREVISTADORA: E por que a sua mãe sumia, você sabe?
MARA: Por sem-vergonhice, não tem vergonha na cara, pra beber todo dia. É que minha avó não
deixava, ai quando... Ela não deixava e minha avó batia a cara dela no portão, quando a gente estava
dormindo de madrugada, ela saía, a gente nem via. Tanto que no dia que ela foi ganhar neném, ela
escondeu durante nove meses, ninguém sabia, como ela era forte, ninguém sabia que ela tava grávida, ela
escondeu durante nove meses. Aí quando foi no último dia, quase pra ganhar, eu sentei na barriga dela e
senti alguma coisa chutar, só que eu fiquei quieta, não falei nada, só que ela percebeu e me tirou
rapidinho de cima da barriga dela aí tá bom. Aí ela pegou e começou a sentir contração só que a bebê
tinha cagado dentro da barriga dela, aí ela foi pra casa da amiga dela que sabia que ela tava grávida e
arrumou um carro e levou ela. Aí quando chegou La ela teve que contar uma História toda porque ela não
tinha feito pré-natal, não sei o que, aí ela teve minha irmã. E como ela tinha saído, eu pensei que ela
tivesse na rua, eu, minha avó e meu outro irmão saiu igual louco atrás dela na favela, e não conseguia
achar minha mãe. Aí tem uma amiga da minha mãe, a Marcinha, aí ela pegou e falou assim “sua mãe tá
no hospital”, “como minha mãe tá no hospital, “sua mãe ganhou neném”, eu “como minha mãe ganhou
neném”, “sua mãe ganhou neném”, só que até então só eu sabia, ela falou “vai lá na sua casa e pega roupa
pra ela, calcinha e xampu”, aí eu peguei tudo e levei. Aí minha avo “e aí Mara, o que a Marcinha falou da
sua mãe?”, eu falei “vó, é uma notícia ruim, você não vai gostar muito”, ela “o que é?”, “Minha mãe
ganhou neném”, “Sua mãe ganhou neném! Ela tá ficando louca! Que não sei o quê”. Ela queria deixar a
neném no hospital, porque ela teve depressão pós-parto, aí ela queria deixar o neném no hospital, aí
minha vó ligou no hospital xingando ela, “ninguém mandou você abrir as pernas, agora você teve, pode
trazer, não sei o que, onde come, três come quatro”, começou a falar um montão pra ela pelo telefone, e
minha mãe “não mãe, tá bom, tá bom”. Até então ela não queria trazer, aí a Marcinha e a Cintia ficou
enchendo o saco dela. Aí quando foi quase no último dia antes dela ir embora, ela não dava mamar pra
neném, aí a médica inventou pra ela que a nenem tava passando mal, precisando de leite materno, não sei
o que, aí ela pegou, foi amamentar minha irmãzinha, aí pegou aquele afeto todo. Aí, a enfermeira que ia
ficar com a minha irmã era lá do hospital, ia sair, só que era essa mulher que ia criar a menina, a
enfermeira ficou com raiva da minha mãe.
ENTREVISTADORA: Entendi. Nossa, que História! E aí, e a adolescência de vocês, o que vocês estão
achando de crescer?
ELIANA: Nossa, você fica com vontade de sair, de curtir, você quer saber como é que é. A primeira vez
que eu fui no samba eu falei “Pai, deixa eu ir”, ele falou “Não, você é muito nova pra sair”, isso foi ano
passado, eu falei “pai, deixa eu ir por favor”, ele falou “não, você é muito nova pra ir”, eu falei, ai não,
um dia ele vai dormir e eu vou ter que ir, ele dormiu e eu peguei e fui. Nossa! Tudo diferente, todos os
seus amigos lá. Aí eu falei pra ele que eu fui num dia, aí ele “o que você achou? É isso que você quer pra
sua vida?”, nóis conversou aí ele deixou eu ir uma vez por mês, aí saio de vez em quando, quando meu
pai deixa.
ENTREVISTADORA: Você sempre vai pro samba?
ELIANA: Não, de vez em nunca.
ENTREVISTADORA: Não, assim, você gosta de ir pro samba, você não vai pro funk, sei lá?
ELIANA: Eu não vou pra beber, eu não vou pra fumar, eu não vou pra dançar. Professora, tem um monte
amigas suas que você acha que nem existe mais você encontra, nossa, tá muito da hora. É muito legal
enquanto cresce assim, mas depois fica tudo chato, tem que estudar, trabalhar, começa a brigar com a
mãe, “ai minha mãe é muito irritante”, quer sair de casa, aí é assim.
ENTREVISTADORA: Vocês brigam muito com a mãe de vocês?
ELIANA: Porque a mãe pensa que nóis vai fazer coisa errada, pensa que nóis não tem consciência, sendo
que nóis tem. Nóis sabe as consequências. Tipo, minha irmã teve filho com 15 anos, e minha mãe tem
medo disso acontecer comigo, só que eu falei pra ela que isso não vai acontecer comigo, porque eu já sei.
A História de vida do meu pai, que se isso acontecer comigo, eu acho que ele infarta porque isso já
aconteceu com a minha irmã, então ele infarta, e ainda minha irmã teve filho com meu primo.
MARA: Caramba!
ELIANA: Ele infarta se ele ver de novo, ele morre. Ele diz “eu prefiro uma faca enfiada no meu coração
do que você na rua”.
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ENTREVISTADORA: Entendi. E você Mara?
MARA: Ah, minha adolescência não é muito boa não, porque minha mãe enche o saco. Ficar com a
minha mãe dentro de casa é fim de carreira.
ENTREVISTADORA: Como assim?
MARA: Sabe por que professora? Porque ela é muito escandalosa. Tudo pra ela é gritando, tudo, tudo,
tudo. Eu adoro quando chega sexta-feira, porque ela sai e só fica eu e meus irmãos em casa e até meus
irmãos sai, só fica eu e minha irmã pequena. Sai as mil maravilhas eu e minha irmã em casa. Sábado,
sábado então eu amo, porque sábado ela fica o dia inteirinho na casa das amigas dela, e eu também não
sou besta, eu pego minha irmã e oh [querendo dizer que sai com a irmã menor], só fica meus irmãos em
casa.
ENTREVISTADORA: Você que cuida dos seus irmãos mais novos agora que sua avó morreu?
MARA: Mas a minha mãe, agora que ela tá desempregada, ela fica em casa, mas ela adora sair também,
ela não gosta que eu saia, mas adora sair.
ENTREVISTADORA: Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa, o que vocês fazem quando vocês não
estão na escola, alem de sair, cuidar dos irmãos?
MARA: Eu arrumo a casa, eu levo meu irmão pequeno pra escola, busco, só.
ELIANA: Oxe, eu chego em casa, tomo banho, como miojo todo dia, sento na minha cama e ligo a
televisão, tomo um chocolate com leite, assisto Chris [Todo mundo Odeia o Chris, seriado que passa
todas as tardes na Record], e durmo. Depois eu acordo, tomo banho, fico na rua um pouquinho, umas
meia hora, depois volto pra casa de novo e tomo outro banho, depois fico assistindo novela e acabo
dormindo de novo.
ENTREVISTADORA: Você gosta de assistir TV?
ELIANA: É, eu gosto de ficar em casa.
MARA: Eu gosto de ficar na rua, adoro ficar na rua também.
ELIANA: Eu gosto de ficar em casa, não gosto de ficar na rua.
MARA: Eu gosto de ficar na rua.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ELIANA: Ah porque, sei lá, sou meio caseira. Se você me chamar, tipo “Eliana, vamos no parque”, não,
não, vou ficar em casa mesmo. To assistindo alguma coisa muito interessante, aí começa a assistir Tudo a
Ver na Record, nossa, não quero sair mais. Cada aventura, não quero mais sair da televisão. A televisão
do meu pai é grandona ainda.
ENTREVISTADORA: Tá. E onde vocês estudaram? Vocês sempre estudaram aqui?
ELIANA: Não, eu estudei no prézinho no EMEF Comandante Moreno, depois eu parti pro Luis Cintra, aí
depois na 4ª série o Luis Cintra fechou e eu vim pra cá.
MARA: No pré eu estudei no Girassol, do Girassol vim direto pra cá.
ENTREVISTADORA: E o que vocês acham daqui? Ou o que vocês acham de diferente das escolas que
você passou pra cá?
ELIANA: Ah sim, na escola que eu estudava antes tinha que vir de uniforme completo, cada sal tinha um
intervalo, nóis ficava o dia inteiro na escola, era uma coisa muito mais diferente, e você que se servia, não
as tias que serviam você...
MARA: É, na outra escola, no Almeida era assim também.
ELIANA: Ao invés de você ir pra sala de informática, ela ia até você, que era um monte de notebooks
que vinham e nóis colocava na mesa, mas não era bom isso...
MARA: Porque fica na sala o tempo todo.
ELIANA: É, quando você dá meia hora, e meia hora cada aula, dá 15 minutos só pra você ficar andando
na escola.
MARA: Aí é bom...
ELIANA: Mas eu não sabia, da 1ª até a 4ª nóis não sabia, nóis ficava brincando. Nossa, eu vi uma coisa
muito feia, que a menina foi fazer assim oh e os dois osso saiu pra fora, assim, aí nóis nunca mais
brincou.
ENTREVISTADORA: E você achava aquela escola mais legal que essa?
ELIANA: Eu achava assim, nossa que escola mais arrumadinha. Não tinha, tipo, se quebrava alguma
coisa aqui, as tias mandava nóis sair da sala pra poder arrumar, não nóis ficava na sala, ela vinha e
limpava que nem aqui.
ENTREVISTADORA: Isso você achava essa escola melhor, o que você avalia?
ELIANA: Uma nota meio que 50%.
ENTREVISTADORA: E você, o que você acha daqui?
MARA: Ah, tem professores aqui que são muito arrogantes.
ENTREVISTADORA: Como assim?
MARA: Arrogantes.
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ENTREVISTADORA: Explica o que eles fazem que faz deles arrogantes?
MARA: Tem professor que tudo que faz, qualquer coisa, ele começa a dar show na sala.
ENTREVISTADORA: Hum?
MARA: Mas tem professores que são bons, mas tem uns aqui que só Jesus.
ENTREVISTADORA: Tá. Mas vocês gostam daqui?
MARA: Ah, eu gosto.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ELIANA: Ah porque aqui eu estudo com a minha prima, gente que já conhecia antes de chegar na escola.
MARA: Em outras escolas não, a gente ia chegar, não ia conhecer ninguém.
ELIANA: Não, porque aqui vem todo mundo da onde eu moro.
ELIANA: Tem gente da rua que... é bom assim, quando você faz uma lição que você não sabe, vá lá nos
amigos, “oh, passa a lição”, ele sabem e passam pra você. Isso que é bom.
ENTREVISTADORA: Vocês se ajudam?
ELIANA: É.
ENTREVISTADORA: Tá. Quais matérias que vocês mais gostam? E por quê?
ELIANA: Geografia, História e Português.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ELIANA: E Matemática também. Ah, porque sei lá, Geografia porque eu viajo, a professora fica falando
de guerra...
MARA: E mesmo, igreja, é...
ELIANA: Eu viajo, eu viajo mais do que eu viajo em História.
MARA: Como é que é aqueles negócio?
ELIANA: É, islamismo, igreja...
MARA: É.
ELIANA: Muçulmano, eu viajo nesses negócio. Também, é, ano passado eu gostava de História, mais de
historia do que nesse ano, porque no ano passado nóis viajava lá na Terra antes, lá na Itália, a Vilma fazia
tudo que parecia como a gente tivesse vivendo aquilo no momento. Então, nossa, eu gostava muito.
Português também eu gosto porque fica falando sobre crônica, fica contando História, uma História mais
engraçada que a outra e Matemática também eu gosto porque gosto de fazer conta, ficar pensando, fica
martelando na sua cabeça, você fica “meu Deus”, você fica tentando lá, se matando, aí cada dia você
descobre uma coisa nova, descobre coisa do Pi que eu não sabia o que era...
MARA: Eu também não sabia o que era esse Pi não... Eu fui saber o que era ontem né? Eu também não
sabia o que era não. Eu também gosto de Matemática.
ELIANA: Com essa professora aí eu viajo, agora com a Rosangela ano passado...
MARA: Afe Maria!
ELIANA: Eu nem ligava pra Matemática, agora, nossa, eu viajo com essa professora aí, a professora
Beatriz.
ENTREVISTADORA: Que legal!
ELIANA: Nossa! Eu viajo com ela.
MARA: É uma professora que nóis viaja na sala, nóis fica moscando [risos]
ELIANA: Nóis viaja lá nos números.
MARA: Geografia, Matemática e Português.
ELIANA: Ano passado, nossa, eu tirava NS em Matemática, agora eu tirei PP em Matemática. Faz
diferença.
ENTREVISTADORA: Que legal que vocês... Você acha que uma professora faz diferença? Você acha
que sempre faz?
ELIANA: Não, tem hora que você que não gosta mesmo da matéria. Eu não me dou bem com inglês, por
isso que eu saí da sala, por isso que eu falei “professora deixa eu ir” [para a entrevista]
MARA: Eu também não me dou bem com aquela professora não.
ELIANA: Porque mano, porque eu pergunto pras meninas: por que tem que aprender inglês? E se eu não
for pros Estados Unidos, tem que aprender inglês pra quê? Não vou falar com ninguém de inglês.
ENTREVISTADORA: E você Mara?
MARA: Aquela professora é lesada, doida, retardada.
ENTREVISTADORA: Que você gosta?
MARA: Gosto de Matemática, História e Português.
ENTREVISTADORA: Por quê?
MARA: Bom, Português eu gosto porque a gente aprende mais e mais coisas do mundo, sobre a crônica,
um monte de coisa. Matemática eu gosto mais... Tinha coisa que eu nem sabia de Matemática que aquela
lesada só passava a mesma coisa repetido. Aí esse tal de Pi nóis nem sabia o que era, a professora
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explicou pra nóis ontem. Aquele negócio de Geografia, nóis viaja com aquela professora, todo dia que ela
chega na sala...
ELIANA: Todo mundo quieto...
MARA: Todo mundo quieto, todo mundo pára pra escutar.
ELIANA: Ela conta História em cima de Geografia.
MARA: Como se nóis tivesse vivendo.
ELIANA: Pra mim ela é professora de História, porque ela conta História em cima de Geografia.
ELIANA: Que antes os muçulmanos tirava a pelinha da vagina da mulher, pra mulher não ter...
ENTREVISTADORA: Prazer.
ENTREVISTADORA: E a professora mais, nossa! Nóis fica lá assim oh, ninguém nem pisca, até o Caio
que tá dormindo ele acorda pra ouvir.
ENTREVISTADORA: Que legal!
ELIANA: A professora é nossa! A senhora também professora, gosto de leitura também, gosto de ler.
ENTREVISTADORA: Porque você gosta de ler. Que mais Mara?
MARA: Só professora.
ENTREVISTADORA: Só?
MARA: Só.
ENTREVISTADORA: Tá.
MARA: Leitura só é bom... eu só gosto de ler poesia de romantismo. Fora isso eu não leio não.
ELIANA: Eu sou a única daquela sala que pega mais livro pra ler, não é não professora?
MARA: A única, porque o resto...
ELIANA: Nossa, eu adoro ler! Porque eu viajo nos livros, você deita na cama lá...
MARA: Eu não gosto de ler não. Minha mãe gosta. Nossa, um livro, quando eu começo a ler também eu
não paro mais.
ELIANA: Chega no meio, aí você fala, ai que chato, mas depois...
[elas começaram a falar ao mesmo tempo não possibilitando que se possam compreender as falas]
ENTREVISTADORA: Calma meninas, vocês tem que falar uma de cada vez senão eu me perco. Ah?
Quem vai falar primeiro?
MARA: O romantismo está tão interessante já no livro que eu estou a pagina 200. E quanto mais você vai
lendo, mais você quer ver, mas não termina, quando vai chegando no meio vai ficando mais e mais
interessante.
ELIANA: É tipo um mistério que é interessante pra mim. Que você lê até o meio e fala, ai que negócio
chato...
MARA: Que preguiça...
ELIANA: Na hora que passa no outro parágrafo a senhora vê, nossa quem matou, quem matou, você fica
quente pra saber, aí você vai no final da folha e não tá escrito, e só lá no final, no último tá escrito quem
matou.
MARA: Mó deselegante.
ELIANA: Mas é isso.
ENTREVISTADORA: Mas é legal, essa História tem uma construção, mas é bacana ler. Você tem
bastante livro em casa?
ELIANA: Eu tenho.
ENTREVISTADORA: Você tem também?
MARA: Só de romantismo também.
ELIANA: Tem mais gibi.
ENTREVISTADORA: Gibi. Você gosta de ler o que de gibi?
ELIANA: Monica.
MARA: Monica. [risos]
ELIANA: É da hora.
ENTREVISTADORA: Tá. E vocês gostam de estudar?
ELIANA: Eu gosto assim.
MARA: É, eu também gosto.
ELIANA: Por uma parte eu gosto, mas por outra.
MARA: Só é ruim porque tem que acordar cedo.
ELIANA: Não é, é que todo mundo pensa que eu tenho que virar igual a minha mãe. Igual a minha irmã,
só porque minha irmã é professora eu também tenho que virar? Todo mundo tem que entender o que eu
quero ser, não o que a minha mãe...
ENTREVISTADORA: E o que você quer ser?
ELIANA: Ah, eu quero ser veterinária, ou então arquiteta, ou então, tipo, como é que é, que dá dica sobre
casa?
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ENTREVISTADORA: Decoradora.
ELIANA: É, tipo isso. Nossa, eu quero ser isso...
MARA: Eu quero ser médica.
ELIANA: Eu acho isso muito legal, ficar dando dicas, arrumando a casa dos outros, você fica mó feliz
quando a professora fica feliz também. Ou então pediatra também, porque eu gosto de cuidar de criança,
deixar a criança bem.
MARA: A minha irmã pequena é mó piriguetinha, coloca umas coisinhas assim, coloca um vestidinho,
professora, minha irmã não gosta de calça, ela só coloca calça pra ir pra creche.
ENTREVISTADORA: Criança normalmente não gosta né? Meu filho também não gosta.
MARA: Sabe o que ela faz? A gente bota uma calça nela no fim de semana, ela pega, abre a gaveta dela,
tira todas as roupas e pega uma saia ou um shorts. Isso quando eu não to dormindo, porque quando eu
saio de sexta-feira e acordo tarde só 8 horas da manhã, fico na rua zoando mais um pouco, tem vez que eu
entro cedo, mas tomo banho, durmo e saio mais um pouco, aí a gente fica na rua zoando, eu e o povo que
não dormiu ainda. Aí ela pega, acorda, ainda de pijama, ela tira o pijama, veste a saia ou um vestidinho e
vai pra rua, onde eu to.
ENTREVISTADORA: Ela é sapeca sua irmã.
MARA: Ela tem três anos professora, pensa... E é cagueta viu professora!
ENTREVISTADORA: Dá trabalho ela.
MARA: Esses dias eu tava lá na rua e veio três amigos meus aqui do Sapé, o Fábio e mais dois amigos
dele que eu conheço, o Willian e outro menino. Aí eles ficaram lá na porta de casa, sentaram e ficaram
conversando comigo. E eles me cumprimentam com um beijo no rosto. Aí a minha irmã falou pra minha
mãe “mãe, a Mara tá lá fora beijando a boca do menino”.
[risos]
MARA: Professora, eu dei tanta risada da cara dela que eu não aguentei...
ELIANA: Meu sobrinho também, ele sai, ele gosta de dançar. Eu falo assim “ei cara eu vou te levar pro
samba e você vai dançar em cima do palco”, ele fica todo feliz, ele fala “nossa Eliana, um dia você vai me
levar?” porque ele gosta de dançar. Ele é fã dos Havaianos, se você der um Cd dos Havaianos no dia do
aniversario dele, tipo, ele quer um skate, mas se você der um DVD dos Havaianos ele vai ficar assim ó...
Ele vai tentar imitar os passinhos, e é assim o Ícaro. A Kiara também, tudo que o irmão dela, o Ícaro, faz
ele quer imitar, pequenininha, ela tem três anos, o Ícaro tem cinco. Tudo o que o Ícaro faz ela quer imitar.
Se o Ícaro pegou esse livro, “ah não mãe, eu vou ler pra você” [imitando a voz de uma criança pequena],
pega o livro também. Se o Ícaro tá mexendo no meu cabelo, ela vem com a escova mexer no meu cabelo
também, se o Ícaro vem com a prancha, ela vem com o secador pra secar o meu cabelo também, aí ela
fala “agora eu sou sua cabeleireira individual”.
[risos]
ENTREVISTADORA: Bonitinha. Mas, me diz uma coisa: o que vocês acham que é estudar? O que a
gente faz quando a gente estuda?
MARA: Ah, eu acho que a gente aprende mais um pouco aquilo que a gente não sabe...
ELIANA: Um aprendizado pra quando chegar lá na frente, nóis ver que valeu a pena.
ENTREVISTADORA: Então vocês acham que estudar só serve pro futuro?
ELIANA: É.
ENTREVISTADORA: Só? Não tem nada de importante no presente?
ELIANA: tem também, porque tipo, quando você vai fazer uma prova bem difícil pra você ganhar tanto.
Aí nossa! Você vai estudar, se matar, colocar a cara nos livros só pra você conseguir. A escola ajuda
também com isso, e ajuda muuuuuuuuuuito. Porque, porque tudo que você aprendeu foi na escola.
ENTREVISTADORA: Certo. Pode continuar, é pra eu não me perder aqui.
ELIANA: Pra você ter que fazer a prova, você tem que estar na escola, e a escola ajuda. Pra fazer um
currículo, a pessoa não sabe fazer um currículo, aí ela tem que aprender aonde, na escola. Tipo, na aula de
Português ensina isso. Agora, se você não prestar atenção na aula, ficar só dormindo...
MARA: Como o Caio... [risos]
ELIANA: Na aula de Português... Tipo ele também... Aí quando ele for fazer um currículo La na frente,
ele vai atrás de quem? Alguém da sala dele de Português.
ENTREVISTADORA: Você acha que a escola ensina tudo isso?
ELIANA: Ensina.
ENTREVISTADORA: É?
ELIANA: Mas onde nóis ensina...
MARA: Mas só ensina pra quem quer aprender, agora se a pessoa não quiser...
ELIANA: E a vida também...
ENTREVISTADORA: Então depende do aluno?
MARA: É... aprende se a pessoa quer, se a pessoa não quiser...
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ELIANA: Depende do aluno e da forma que o professor ensina, tipo, tem professor que s´´o sabe gritar,
tipo essa desvairada aí... [não dá pra saber à qual professor ela está se referindo].
MARA: Lembra da professora do ano passado que passava as coisas na lousa e nóis se matava pra
escrever.
ELIANA: Não, e a Filomena, quando nóis tava na 6ª série, quando o Biel [um aluno da escola] foi pego
pela polícia, a Filomena falou assim pra gente “vocês não são burro de fazer essa lição sozinho”, nóis
pegou e foi contra pra Ieda [antiga diretora da escola] e ela não acreditou em nós, falou “ah vocês estão
inventando História porque não querem, fazer lição”. E o Biel tava aqui apanhando da polícia, ele chegou
lá na sala pedindo socorro e nóis passou a fazer rebelião por causa disso.
MARA: Foi!
ELIANA: Ele chegou lá na sala e a policial pegou e começou a bater nele, falando que ele tinha um caso
com a filha dela, sendo que ele só tinha ido pegar o papelzinho pra ir pro Playcenter. Ela falou que ele
pegou a filha dela, que não sei que, e ele foi lá pra sala pedir socorro, a hora que ele chegou na sala ele
falo “socorro, socorro, eu to apanhando!” a polícia pegou e puxou ele de novo, e ele não podia fazer nada
porque ela era policia feminina. Aí veio um monte de gente, aí ela falou pros amigos dela que ele estava
tentando invadir a escola, pra eles baterem nele, aí ele entrou no carro de polícia...
MARA: Nossa, nóis destruímos o carro da GCM...
ELIANA: Nossa, esse ano, aquele ano foi o ano mais atribulado, nossa! Aí todo mundo... aí tiraram a
GCM, tiraram tudo. GCM não tem que ficar na escola, quem tem que ficar na escola é a ronda escolar.
MARA: E também eles não podiam entrar armado aqui dentro, e eles entraram armados.
ELIANA: Eles ficavam assim ó, mostrando a arma. Quando eles chegaram lá na sala, eles jogaram a
arama assim ó, “vocês pensam que vocês são só porque são amigos desse Gabriel aí ó, achando que ele
vai aliviar a barra de vocês, mas aprontou, eu meto a bala”, bem assim pra nóis. E bateu na Liara, porque
ela tem uma tatuagem. Aí ó, a Patricia mandou tirar, mandou tirar a GCM da escola. Nóis começamos a
discutir com eles, mó discussão da GCM com nóis...
MARA: Foi o maior bafafá na nossa sala....
ELIANA: Foi o GCM discutindo com a 6ª, com a 6ª D, que era a nossa sala, que era a 6ª série mais, a 6ª
série melhor da escola, a 6ª D, discutindo com a 6ª D, mais junto com a Ieda, com a Heloísa, com a Vera,
todo mundo discutindo lá, e depois decidiu que tinha que tirar a GCM, que eles estavam trazendo muita
implicância. E aí nóis pegamos e fomos pra de manhã. Agora não sei se a GCm tá de tarde ainda, porque
de tarde agora que tem os capetinhas, porque as 4ªs séries foram pra de tarde, mas nóis ta traquilinho aqui
porque só tem 4ª série, 5ª série. Pode ver que não tem mais briga, nóis, quando tinha briga era com eles lá.
Agora não tem mais briga, as 8ªs séries são bem tranquilas, faz lição, só cabula quem fuma, e é isso, só
quem queima.
ENTREVISTADORA: E tem muita gente que usa droga?
ELIANA: Nem tanto...
MARA: Nem tanto, mas assim, tem gente que traz...
ELIANA: Na nossa sala nem tanto. Na nossa sala tem gente que traz e tem gente que usa. Tem gente que
traz pra vender, e tem gente que usa por usar mesmo... tem, tipo, a Aline, eu não queria citar o nome dela,
porque a Aline desde o ano passado. A Aline, ela fuma porque a mãe dela bate nela, e ela fuma pra poder
ficar feliz, ela que falou isso pra mm. Ela começou a chorar em casa, falou assim que ela só usa droga
porque a mãe dela bate nela em casa, ela vem pra escola, cabula todas as aulas e usa droga. Depois vem
todo mundo aqui e fala que ama ela, só eu ela não acredita mais, porque o irmão dela morreu por causa de
droga, e a mãe dela diz pra ela que fica orando a Deus pra tirar ela do mundo. Aí ela também fica assim,
meio mal e vai fumar droga. Ela apanha em casa e fica lá em casa chorando comigo. Ela fugiu de casa
esses dias, e ficou lá em casa chorando, o pai dela foi lá na minha casa atrás dela, ela não apareceu, ficou
lá no meu quarto sentada, não saiu mais, depois eu conversei com ela e ela veio pra casa.
ENTREVISTADORA: Tá. Por que vocês vem pra escola? O que faz vocês continuarem estudando?
ELIANA: O que faz eu continuar estudando é que eu quero um futuro melhor...
MARA: Eu acho que é por causa do s amigos que...
ELIANA: Pela minha família. Que você sente saudades [dos amigos] aí você pensa, “ai, não vou pra
escola hoje não”, mas você lembra que tem que falar com aquela pessoa, tenho certeza que ela vai hoje,
ou você tem que falar uma coisa importante. Tipo, você tá marcando alguma coisa e não pode faltar
mesmo, você pega e vai. Ou você tem alguma coisa da Patricia, do jornal, que você tem que fazer
urgente, quando ela fala “sem falta aqui na escola”, você tem que ir. Você pode ver, de sexta-feira
ninguém falta, hoje faltaram porque hoje tá frio. Isso é sempre uma desculpa né. Agora, normal assim
ninguém falta de dia de sexta-feira.
ENTREVISTADORA: E você Mara, porque você vem pra escola?
MARA: Ah, eu venho pra escola assim... Tem vez que eu tenho preguiça de vir, mas tenho que vir. Se eu
ficar em casa eu fico só arrumando a casa da minha mãe, e ela dando o show dela. Tem hora que eu fico
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boiando lá no show dela e eu nem tchum. Ontem eu saí pra comprar um sabão e eu demorei porqe eu tava
na fila né, ela “é, você só sabe ir pra rua que não sei o que”, eu “não vem encher o saco não”, aí eu peguei
e saí e fui pro quarto.
ENTREVISTADORA: Entendi. Então e melhor vir pra escola do que ficar na sua casa aguentando a sua
mãe?
MARA: É.
ELIANA: Ó tem vezes que eu fico desanimada, que eu fico a tarde toda em casa, “ai como eu queria estar
na escola”.
MARA: É chato.
ENTREVISTADORA: Por quê? O que vocês fazem que é tão...?
ELIANA: Porque agora que nóis tá estudando de manhã, nóis não consegue dormir até meio-dia que nem
antes...
ENTREVISTADORA: Ainda bem!
ELIANA: Professora, quando é de final de semana, eu to dormindo e acordo as nove horas pensando que
é meio-dia, que merda, queria dormir até meio-dia. Vou dormir de novo, só que eu não consigo mais
dormir.
ENTREVISTADORA: O que vocês acham das coisas que vocês aprendem na escola? Vocês acham que é
importante? Não é importante? Tem alguma coisa que vocês aprenderam que vocês acham mais
importante que as outras coisas?
ELIANA: Eu aprendi assim que a Patrícia me ensinou a fazer carta... Nossa, quando ela me ensinou a
fazer carta e jornal eu falei... Se você tiver que fazer uma carta pro seu serviço, e se você não souber fazer
uma carta eles não vão aceitar. Então tudo isso, tipo, se você quiser trabalhar numa empresa de imprensa
você já sabe tudo isso, não precisa pagar professor pra te ensinar. O estudo é importante, pra mim é
importante né.
ENTREVISTADORA: E você Mara?
MARA: E, tipo, a gente saber fazer carta de leitor, jornal, eu acho que isso é o mais importante. Carta de
leitor e jornal, a carta normal também.
ENTREVISTADORA: Tá. E o que a escola tem de legal ou importante no momento presente? Porque
várias vezes você falaram “ai eu vou precisar da escola porque eu tenho que arrumar emprego”, “eu vou
ter que fazer um currículo pro meu futuro”, mas o que ela tem agora que é legal? Que é importante, que
faz a escola ser importante?
ELIANA: Leitura.
ENTREVISTADORA: Aprender a ler?
ELIANA: Não, leitura, fazer a leitura, porque quando a Patricia fala “é pra ler”, tem gente que não lê,
pensa que quando chegar lá na frente, lá na faculdade, que você tem que ler pra todo mundo, “a se-segun-gun-da gue-guerra mundial” [imitando alguém gaguejando para ler], vai passar a maior vergonha,
então por isso que eu pego um monte de livros pra poder aumentar mais ainda a minha leitura.
ENTREVISTADORA: Entendi.
ELIANA: Pra mim isso é o mais importante.
ENTREVISTADORA: E você Mara, o que você acha que é mais importante na escola?
MARA: Mais importante? [pausa] Eu acho que o mais importante é que você tem que prestar atenção nas
aulas, e tem gente que não presta, o professor tá explicando e a pessoa tá conversando. É só. Eu fico
conversando, mas as vezes eu dou umas escapadas, mas eu falei no geral, você viu que eu falei no geral
né professora.
ENTREVISTADORA: Entendi.
ELIANA: Ixi, na sala ali eu não fico conversando não...
ENTREVISTADORA: Vocês... Os professores costumam passar lição de casa pra vocês?
MARA: Pior vocês que ficam lá atrás jogando bolinha...
ENTREVISTADORA: Lição de casa, trabalho, pesquisa?
ELIANA: Só a Patrícia, a professora de Geografia e o professor de História.
MARA: A professora de Matemática também de vez em quando...
ELIANA: De vez em nunca!
MARA: De vez em quando.
ENTREVISTADORA: E como é que são esses trabalhos?
ELIANA: Tipo tem coisa que o professor pede pra procurar na internet, pra você ver, sobre o
muçulmano...
MARA: Nossa, quanto trabalho teve pra procurar na internet...
ELIANA: Procurar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, procurar o que é crônica, de
Matemática, pra você procurar uma conta muuuito antiga.
MARA: Nossa, eu pirei naquela conta.
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ELIANA: Sem noção!
MARA: Teve uma conta lá que ela mandou nóis fazer...
ELIANA: Eu “meu Deus, como é que faz isso?” e uma folha lá cheia de coisa da 3ª série.
MARA: Como que eu vou fazer isso? [risos]
ELIANA: Meu pai falou assim “Eliana, você aprendeu isso na 3ª série, pegou meu caderno da 3ª série e
eu chorei professora, falei “nossa!”, gente eu vi isso na 3ª série e esqueci. Some da sua mente tudo, aí
você pega e lembra que quando eu tinha uns nove anos eu fiz isso, agora eu tenho catorze e ó...
MARA: Mas é difícil lembrar de tudo...
ENTREVISTADORA: E vocês gostam quando têm esses trabalhos, questões, pesquisas?
ELIANA: Pra casa não.
MARA: Eu não gosto não professora.
ENTREVISTADORA: Pra casa não. Por que não?
ELIANA: Em casa porque quando você tá mexendo no computador, tipo no notebook, aí eu to lá no meu
quanto, to aqui no meu quarto, eu to mexendo no Face ou to no MSN, ou então no Orkut, nem tanto mais.
Aí eu fico lá. Depois eu penso, ai, eu vou fazer lição, tem que fazer lição, tem que fazer lição Eliana. Aí a
mochila tá aqui, e o notebook tá aqui, aí você fala assim, não, não, deixa na mochila, deixa que eu faço a
lição depois, aí eu vo vendo. Aí eu penso, “mano, mas eu vou ter que editar”, mas a impressora tá aqui,
mas se eu imprimir a professora vai dar zero, porque ele quer que eu edite...
MARA: É deselegante...
ELIANA: Ah não, quer saber de uma coisa, eu não vou fazer não.
ENTREVISTADORA: Ah, então vocês não fazem?
ELIANA: Ah, eu faço assim, quando a lição é muito interessante, quando eu fico curiosa pra saber o que
é...
MARA: Aí sim eu faço.
ELIANA: Tipo assim, você tem que ler tal livro e resumir ele todo pela internet. Nossa professora, eu vou
até o fim atrás desse livro. Ou quando o Rodrigo [diretor] me deu uma lição pra mim fazer o menino de
pijama, uma coisa assim, banana de pijama, sei lá, alguma coisa assim...
ENTREVISTADORA: O menino do pijama listrado, é um livro.
ELIANA: É, aí eu falei, eu vou procurar. Nossa, eu não achava esse livro em lugar nenhum. Aí depois ele
mandou eu procurar A filha do pastor, que é o filme, professora, se a senhora assistir a senhora vai chorar,
chorei muito com esse filme quando eu assisti na internet pra poder fazer o resumo. Ele mandou eu ler o
livro, mas eu assisti o filme. Nossa, eu chorei professora.
ENTREVISTADORA: Tá, é triste.
MARA: Eu to louca pra ler esse livro.
ENTREVISTADORA: O menino do pijama listrado tem aqui na sala de leitura.
MARA: Nossa professora, depois eu vou pegar emprestado.
ENTREVISTADORA: É bem triste. É... Quando eles passam trabalhos... Eu queria pedir um exercício
pra vocês. Vamos imaginar, por exemplo, que a professora de Ciências passou um trabalho pra vocês. O
trabalho era “O que é uma célula”. Quero que vocês me expliquem, tintin por tintin o que vocês fariam
pra dar conta desse trabalho, pra fazer esse trabalho. Então vamos supor...
MARA: Eu...
ENTREVISTADORA: Então sei lá, eu vou pra minha, eu olho o livro, ou vou na internet, não sei, ou
como você falou, fica lá, e eu não faço...
MARA: Professora...
ENTREVISTADORA: Ou depois eu vejo...
MARA: Eu pegaria meu caderno, folha por folha da página de Ciências, folhearia tudo, lia com atenção...
ENTREVISTADORA: Pra ver se não tem no caderno?
MARA: Pra ver se não tem no caderno, aí se não tivesse no caderno, eu pegaria um livro, lia até eu achar
o que ela estava pedindo sobre cérebro, depois eu via e fazia o trabalho.
ENTREVISTADORA: Tá, e você Eliana?
ELIANA: Eu ia na internet, colocava no bloco de notas pra você lembrar. Aí tipo, eu ia colocar lá o que é
uma célula. Aí toda vez que eu minimizava uma página eu via, aí tipo, eu fazia. Ai eu abria uma página,
pegava no Word, fazia o trabalho pelo Word, depois eu passava a limpo, deixava o Word lá aberto, depois
eu passava pro caderno. Só.
ENTREVISTADORA: E onde você entra pra procurar?
ELIANA: No Google, ou então nos livros mesmo.
ENTREVISTADORA: E depois que você entra no Google aparece um monte de tópico lá.
ELIANA: Isso.
ENTREVISTADORA: De site. Como é que você escolhe qual que você vai pegar?
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ELIANA: Eu procuro assim em sites de Ciências do corpo humano. Eu vou em sites que tá mais
relacionado ao assunto, porque tem site que aparece lá que não tem nada a ver. O que que é uma célula,
por exemplo, você escreve lá “o que é uma célula”, aí aparece uma coisa assim “uma célula de carro sei lá
o que”.
ENTREVISTADORA: Entendi. Então você olha e lê a legenda? É isso?
ELIANA: Isso.
ENTREVISTADORA: Pra ver se tem a ver. Tá. E vocês copiam do jeito que tá, ou do livro ou da
internet, ou vocês leem e resumem?
ELIANA: Eu leio e resumo.
ENTREVISTADORA: E você Mara?
MARA: É... Eu acho que é mais fácil você ler e resumir, porque copiar você vai...
ELIANA: Não porque tem textinho que é mó pequenininho assim...
MARA: Dá pra você resumir.
ELIANA: Aí você fala, vou escrever isso aqui, é mó rapidão. Ai você pensa, quer saber, eu vou resumir, e
se a professora souber que tem esse site? Eu pego a folha, rasgo e jogo fora. Mas aí eu acabo fazendo um
texto muito grande, sendo que tinha um texto mó pequeno, sendo que eu expliquei tintin pó tintin o que
tava escrito.
ENTREVISTADORA: Entendi. E você Mara?
MARA: Eu acho que é mais fácil resumir professora, porque você lendo e copiando você não vai
aprender nada, acho que você ler, e resumir o texto fica mais fácil.
ENTREVISTADORA: Possibilita você aprender melhor?
MARA: É.
ELIANA: E você aprender e ainda mais resumir... essas coisas.
[pausa para o intervalo delas]
ENTREVISTADORA: Vamos lá, então vamos continuar? Então... Deixa eu ver até onde eu fui... Vocês
gostam de usar a internet?
MARA: Sim.
ELIANA: Muito!
ENTREVISTADORA: Muito?
MARA: Muito, muito, muito, muito!
ELIANA: Muito, demais! Porque na internet tem tudo. Tipo, você tá entrando e tá muito frio, muito frio,
ninguém quer sair de casa, todo mundo vai entrar na internet. Aí você quer conversar com seus amigos,
conversa pela internet.
ENTREVISTADORA: Por que é tão legal entrar na internet?
ELIANA: Ah porque tem tipo um joguinho pra você se distrair...
MARA: Eu gosto de usar a internet pra falar com as pessoas pelo MSN, pelo Face...
ELIANA: Pra você ver... Pelo Facebook é assim, você vê, ou todo mundo brinca, ou então conversa.
Quando eu fico lendo as tirinhas do Doutor Pepper, nossa, eu dou muita risada.
MARA: O que é isso Doutor Pepper?
ELIANA: É tirinhas mais pesada, porque é 18 anos, já fala assim no começo já, já fala: esse site... é...
ENTREVISTADORA: Esse conteúdo...
ELIANA: Esse conteúdo não é recomendado para menores de 18 anos e também não é recomendável
para pessoas, então some daqui! Fala assim.
ENTREVISTADORA: É uma brincadeira que eles fazem. Vocês usam a internet com que frequência?
ELIANA: De noite.
MARA: De noite e de final de semana de manhã.
ELIANA: Não, fim de semana eu nem uso pra falar a verdade. Só de madrugada mesmo, se eu to com
vontade de... e se eu não vou pro samba né.
ENTREVISTADORA: E quantas horas normalmente? Quanto tempo? Não precisa ser horas...
ELIANA: Umas três horas...
MARA: Se deixar eu fico até mais...
ELIANA: Tem hora que eu fico a tarde inteira, tipo, dia de domingo, não tenho nada pra fazer em dia de
domingo. Então, em dia de domingo ou eu fico em casa, ou eu vou pr’um parque, Playcenter ou Hopi
Hari, ou então eu vou pro parque aquático, que é ou o Sesc Itaquera, ou o Sesc Pinheiros, se eu não for
pra nenhum desses lugares, eu fico na internet o dia inteiro.
MARA: Se deixar eu fico até amanhecer na internet.
ELIANA: Das 9 horas até meia-noite, não, ate umas 10 e meia, porque no outro dia eu tenho aula.
ENTREVISTADORA: Mas por que é tão legal usar a internet?
ELIANA: Ah professora, mas tem hora que enjoa também né, na verdade.
ENTREVISTADORA: Por que enjoa?
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ELIANA: Ah, porque todo dia a mesma coisa...
MARA: Porque a internet todo dia você faz a mesma coisa, aí tem hora que enjoa também né. Imagina
fazer a mesma coisa todo dia, todo dia, também é deselegante né?
ELIANA: Eu entro na internet porque tipo, no Doutor Pepper, todo dia eles colocam uma tirinha nova, aí
todo dia eu tenho que entrar pra ver a tirinha que eles colocaram lá, senão... Porque desde 2009 eles
lançaram e desde 2009 eu acompanho. Se eu ler uma tirinha assim que eu já li eu “ai que sem graça”.
Tem uma que fala assim, é, tem uma placa que está num carro “como estou dirigindo”, e aí tem um
número, aí o cara liga e fala “você está dirigindo muito bem, continue assim”. Ele ligou. Nossa, como eu
dei risada professora. Esse dia foi quando? Em 2009, quando começou.
ENTREVISTADORA: Deixa eu ver... É... o que vocês fazem quando vocês estão na internet?
ELIANA: Mexo no Facebook, Orkut, MSN, deixa eu ver? Click Jogos...
MARA: Eu mexo mais em jogo e no MSN, de vez em nunca no Orkut.
ENTREVISTADORA: Então vocês usam mais pra se comunicar com os amigos?
MARA: e ELIANA: É.
ENTREVISTADORA: E esses amigos são da internet ou esses amigos são da escola...
ELIANA: Da escola, amigos da rua, amigos que você conhece em parque...
MARA: Eu converso mais com os parentes pela internet.
ELIANA: Eu sou fácil de fazer amizade, então, nossa! Eu tenho no Face uns 200 amigos, que eu conheci
lá na Argentina, quando eu fui visitar a minha avó. Amigo que eu nem, sabe? Amigo de amigo? Ah, um
monte.
ENTREVISTADORA: Sei. Que mais? Facebook, MSN, Orkut, Doutor Pepper,…
MARA: E jogos.
ENTREVISTADORA: Jogos. Vocês tem Twitter?
ELIANA: Não, eu tenho Twitter, mas só que eu não gosto. Eu tenho um blog.
ENTREVISTADORA: Blog do que? Um diário?
ELIANA: É, tipo um diário. O que eu penso sobre mim.
ENTREVISTADORA: Como é que é o endereço do seu blog?
ELIANA: www.ellensantos.com.br
ENTREVISTADORA: Deixa eu ver o que mais... E o que vocês acham que a internet tem de diferente
das outras mídias, da televisão, do rádio?
ELIANA: Porque na internet tem como, tipo, se aqui tá falando mentira, aí você vai atrás pra descobrir se
é verdade. Na internet você descobre, agora na televisão não. Na televisão ele fala mentira e não tem
como você descobrir se isso é verdade ou é mentira. Na internet, quando você entra, mostra um monte de
tirinha, um monte de coisinha, que não sei foi estuprada, sei lá o que, sei lá o que, que não sei quem foi
pra tal lugar, que cortaram o...
MARA: tem mais informações.
ELIANA: Que cortaram as partes do homem e colocaram na boca dele, e mostraram isso, e isso é
verdade, e eu procurei e passaram na televisão. Agora o que passa na televisão, você não tem como ir
atrás pra saber se é verdade ou é mentira. Por isso que eu não gosto muito dos noticiários, por isso que eu
não gosto de assistir jornal, porque tem coisa que é mentira, muita mentira, porque eles só falam mesmo
pra... como é que se diz?
ENTREVISTADORA: Pra ter mais audiência.
MARA: e ELIANA: É.
ENTREVISTADORA: Ta. Os amigos que vocês têm no site de relacionamento... Quantos, mais ou
menos, vocês têm? Vocês sabem?
ELIANA: 550.
ENTREVISTADORA: Vocês conhecem todo esse bando de gente?
ELIANA: Sim. Porque tem olha, 10% da onde eu moro aqui em São Paulo, 10% do Rio de Janeiro, 5%
da Bahia...
ENTREVISTADORA: E onde você conheceu esse povo?
ELIANA: Porque quando a minha mãe foi viajar pro Rio de Janeiro, eu fui junto com ela, aí eu conheci
um monte de gente...
ENTREVISTADORA: Ah, e você fez amizade...
ELIANA: Aí depois na Bahia, a mãe do meu pai e a mãe da minha mãe moram lá, que a mãe da minha
mãe mudou pra cá, agora só o pai da minha mãe mora na Argentina. Aí quando eu vou visitar o meu avô
eu vou pra Argentina, passo no Chile, passo num monte de lugar, aí eu conheci um monte de gente
também, aí lá já mesmo eu fui adicionando a pessoas.
ENTREVISTADORA: Você sabe falar espanhol Eliana?
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ELIANA: Não. Minha mãe tem um homem tradutor. Quando nos fomos pros Estados Unidos esse
homem foi junto com ela, aí ela comprou lá, ela paga pra ele, não sei quanto, ela não fala pra mim nada,
eu não sei se ela sabe falar né...
MARA: Não sabe se comunicar né...
ELIANA: Eu acho que ela sabe falar, mas eu acho que ela pegou um tradutor pra mim né., quando eu ia
pra Argentina, não num lugar lá longe, que falava tudo enrolado, 10 horas de avião professora.
[a professora Patrícia requisitou a ida das alunas para a sala]
ELIANA: A Patrícia é chata.
ENTREVISTADORA: Então vamos lá meninas, faltam só poucas perguntas. Eu esqueci de perguntar
uma coisa pra vocês: já estudaram usando a internet sem que o professor tivesse pedido?
Sim [ambas responderam ao mesmo tempo]
ENTREVISTADORA: Pra pesquisar o que? Vocês lembram?
ELIANA: Que quando a professora falou assim é, a Vilma falou assim quando os africanos surgiram e
vieram pra cá e a barata, não sei se foi a barata ou a lagartixa que veio junto com os africanos. Aí eu
pesquisei...
ENTREVISTADORA: Foi os ratos.
MARA: Esse dia eu faltei.
ELIANA: É, os ratos, não sei se é barata, rato, ou lagartixa, não sei. Aí eu falei assim, isso é mentira, e a
professora não tinha pedido pra nada né, era matéria dada, normal. Aí eu procurei na internet, pra apurar
se era verdade ou não. Ai quando eu fui ver era a lagartixa, sei lá. Acho que era, não sei, que vieram nos
barcos.
ENTREVISTADORA: Pra ver os animais que vieram nos navios. Tá. Vocês acham que a internet muda
alguma coisa na escola, na educação?
ELIANA: Não, ela ajuda.
ENTREVISTADORA: Ela só ajuda?
MARA: Ela ajuda, não muda não.
ELIANA: Verdade, quem tem computador 99%, 99% das notas que ele tem hoje foi graças ao Google.
ENTREVISTADORA: Por quê?
ELIANA: Porque todo mundo que tem computador, quando tem que fazer uma prova por exemplo, a
professora deu uma prova pra fazer em casa, você tá com a prova na mão, tentando fazer, martelando,
você tá aqui, meu Deus, quer saber de uma coisa, vou catar no Google, porque no Google tem tudo. Você
vai lá no Google. 99%. U também sou assim professora, tem hora que eu não sei, “ah, quer saber de uma
coisa, eu vou pegar no Google”, pego as respostas e coloco tudo.
ENTREVISTADORA: Vocês duas tem computador em casa?
ELIANA: Eu tenho notebook.
MARA: Não.
ENTREVISTADORA: Não? Onde você acessa a internet Mara?
MARA: tem final de semana que eu vou pra casa da minha tia e eu uso lá.
ENTREVISTADORA: Ah tá, ela tem computador e você acessa lá. E se você quiser usar durante a
semana?
MARA: Eu uso a lá.
ENTREVISTADORA: Mas usa aonde?
MARA: na casa dela.
ENTREVISTADORA: Ah, ela mora perto de você?
MARA: É.
ENTREVISTADORA: Ah ta.
MARA: tem fim de semana que eu passo quatro, cinco dias na casa dela.
ELIANA: Quando eu não tenho internet eu tenho que ir lá embaixo na casa da minha irmã, pegar o
computador pra usar. Aí quando dá tilte também eu tenho que ir lá em cima na casa da minha outra irmã
pra mexer no outro computador. Aí eu pego o notebook dela e trago pra minha casa.
MARA: Esperta você. [risos]
ELIANA: Lógico! Só não pego o do meu pai, porque ele esconde pra eu não pegar.
ENTREVISTADORA: E o que é usar o computador pra vocês? O que significa o uso?
ELIANA: Sério professora, vicia.
ENTREVISTADORA: Vicia? Por que vicia?
ELIANA: Porque você fica todo dia naquele negócio.
MARA: É um vício professora, pra sair é difícil.
ELIANA: Você fica no Facebook, a senhora tem Facebook?
ENTREVISTADORA: Tenho.
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ELIANA: A senhora tá lá no Face, ai acha uma coisa engraçada, quando tem aqueles bonequinhos que dá
risada, “para nossa alegria!”, você começa a dar risada, você começa a ver cada coisa, você começa a ler,
e o pior é que tem gente que ao gosta de ler, e no Facebook você acaba lendo alguma coisa ou outra, você
acaba lendo. Fala assim “qual será o nome do seu filho no futuro? Aperte aqui e descubra”, aí você aperta
e descobre, e fala “nossa! Vamos descobrir mais”, “quem fala mal de você pelas costas?”, aí nossa, “Caio
Carmo”, “Caio Silva”, mais um monte de gente, você fica “nossa!”. Que da hora! Fica jogando um
joguinho do IPhone, que meu irmão não deixa eu jogar no dele, então eu jogo no computador, o mesmo
jogo que ele joga, fico lá ó, tempos e tempos, horas e horas.
MARA: É, eu acho que usar é isso.
ENTREVISTADORA: Pra vocês passarem um tempo então?
ELIANA: e MARA: É.
ELIANA: Passatempo.
ENTREVISTADORA: E pra se comunicar com os amigos?
ELIANA: Também.
ENTREVISTADORA: Tá bom meninas, eu acho que isso, obrigada. Vai lá senão a Patrícia vai brigar
com vocês.

