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RESUMO: Vários estudos sobre a inserção midiática no contexto escolar vêm propiciando 
uma  nova  prática  pedagógica  correspondente  à  temática  mídia-educação.  Desta  forma, 
destacamos neste  artigo  a  relação  do  adolescente  com  a  mídia  no  contexto  escolar, 
enfatizando  a  Internet  (redes  sociais,  sites)  e  suas  repercussões  na  vida  escolar  dos 
participantes da pesquisa.  A pesquisa buscou entender como o sujeito vê e compreende a 
relação midiática no contexto escolar, articulando assim, um panorama preciso a partir de um 
levantamento de dados, sobre a importância da mídia nesse contexto por adolescentes em 
formação. Para tanto, mediante a hipótese levantada a metodologia utilizada foi a Análise de 
Conteúdo  (Bardin),  dentro  de  uma  pesquisa  qualitativa  de  caráter  exploratório,  com  a 
aplicação  de  questionário  com questões  semiestruturadas  como instrumento  de coleta  de 
dados. Dessa forma, este estudo nos permitiu conhecer valores midiáticos e tecnológicos de 
adolescentes  no  contexto  escolar,  que  pudemos  explorar  e  compreender  apoiado  no 
referencial teórico utilizado.
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Introdução

Neste artigo, apresentamos uma das várias mídias utilizadas pelos adolescentes, a 

internet, e sua representatividade no contexto escolar. Percebemos, que o contexto midiático 

possui  uma  atração  própria  que  permite  o  deslumbramento  do  adolescente,  levando-o  a 

incorporar conceitos e valores popularizados por um entendimento geral que cultura midiática 

veicula, indo muitas vezes, além do senso comum de professores e do contexto escolar, o que 

justifica a necessidade de compreensão desse universo hoje, presente em sala de aula. 
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Desta forma, o presente artigo traz um recorte da dissertação A mídia e o adolescente  

no contexto escolar, pesquisa que teve como objetivo entender como o sujeito (adolescente) 

compreende a relação midiática no seu contexto escolar, bem como, compreender como o 

docente entende a relação entre mídia e a formação escolar de seus alunos. 

Como fundamentação teórica da pesquisa embasamo-nos em Laurence Bardin, Maria 

L.  Belloni,  Leonardo  E.  S.  Carvalho,  Cristiane Dias,  Jonatas  Dornelles,  Polyana  Ferrari, 

Amélia M. Fumian, Denise C. G. Rodrigues, Maria G. L. Labrunie, Maria R. Patrício, Vitor 

Gonçalves, Gilberto L. Santos, Teraza K. Teruya, Maria I. Tomáel, Adriana R. Alcará e Ivone 

G. Di Chiara, que contribuíram para a discussão das questões abordadas, assim como, uma 

melhor visão sobre os enredos tecnológicos e o universo da internet inserido no contexto 

escolar.

Assim,  problematizamos  aqui,  um  conjunto  de  informações  e  saberes,  que  nos 

permitiram discutir algumas definições de como a mídia internet, junto ao uso de tecnologias 

em sala de aula (TICs), pode ter funções na vida escolar do adolescente e, como o mesmo 

enxerga estas funções no seu contexto escolar. 

Portanto, o objetivo deste artigo é demonstrar como o sujeito adolescente enxerga e 

compreende a relação da internet no contexto escolar, observando a relação que essa mídia 

exerce sobre o processo ensino-aprendizagem. 

Deste modo, utilizamos os procedimentos metodológicos indicados para a Análise de 

Conteúdo de Laurence Bardin (1977), que se deu por meio de uma pesquisa qualitativa de 

caráter exploratório, com a aplicação de um questionário com questões semiestruturadas nas 

escolas  selecionadas,  como  instrumento  de  coleta  de dados.  Isso  também  possibilitou 

resultados quantitativos, que se constituíram em informações colaboradoras para a pesquisa, 

favorecendo na amplitude dados uma conclusão mais direcionada.

A pesquisa (quali-quanti) focou um questionário composto por 10 questões abertas 

porém objetivas, dentro de uma amostra de 120 sujeitos para ambas às escolas, sendo estas, 

Escola A que contava aproximadamente com 450 alunos matriculados e a Escola B, com 315 



alunos. O questionário foi direcionado para o público adolescente de 13 a 18 anos de ambos 

os sexos, classificando desta forma a fase adolescente de acordo com o ECA (BRASIL, 1990) 

que diz, “[...] considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

Realizamos a pesquisa de campo em uma cidade do interior de São Paulo, na região 

de Araraquara, cuja população é de aproximadamente 60.000 habitantes. Foi feita uma leitura 

cuidadosa dos dados, passando por uma triagem dos questionários, com uma amostra de 120 

sujeitos,  selecionamos  80  questionários  de  acordo  com  a  sua  pertinência.  Desta  forma, 

escolhemos 40 questionários correspondentes a Escola A, que é uma Escola Técnica Estadual 

que oferece o Ensino Médio,  onde os alunos passam por um processo seletivo (avaliação 

escrita) de ingresso. Decidimos escolher esta escola por ter um aprimoramento curricular, 

propondo um ensino mais rigoroso e específico.  Também escolhemos 40 questionários da 

Escola B, uma escola pública dessa cidade do interior de São Paulo, que também oferece o 

Ensino Médio, mas não necessita de processo seletivo para ingressar na mesma.

Esta pesquisa de campo focou em questões sobre a linguagem do adolescente, os 

quais utilizam o “internetês”, questionando também os hábitos que os adolescentes possuem 

diante  desse  meio  de  comunicação,  a  internet.  Os  dados  foram coletados  nos  meses  de 

setembro  e  outubro  de  2013.  Neste  artigo,  demonstramos a  partir  de  um recorte,  dados 

importantes para serem ressaltados, devido às várias vertentes que esta temática permite.  

Para  nossa  melhor  compreensão  e  motivados  pelo  referencial  teórico  utilizado, 

contextualizamos a seguir os assuntos abordados e logo após expomos a análise referente à 

presença da mídia internet no contexto escolar do adolescente.           

Navegando na internet pelo olhar dos adolescentes

Em pleno século XXI, encontramo-nos em um mundo virtual que cria e recria novas 

dimensões, instigando o adolescente cada vez mais a buscar novos universos integrados. A 



socialização  se  torna  constante  por  meio  do  círculo virtual.  Abrem-se  parâmetros  antes 

inexistentes, disseminando novos horizontes e diversificando o modo de interação entre os 

adolescentes. O site Internet Society3 (2003) comenta que a internet revolucionou as formas 

de  comunicação  de  uma  maneira  jamais  demonstrada.  Este  meio  de  comunicação  é 

considerado uma estrutura de disseminação do conhecimento e informação, bem como, um 

meio de entretenimento e interação entre sujeitos através de seus computadores, mesmo com 

localizações geográficas distintas. De acordo com Belloni (2010, p. 103):

A  internet  veio  criar  um  mundo  novo,  paralelo,  que  se  impõe  a  todos, 
especialmente aos mais jovens e aos mais vulneráveis, permitindo a fuga do 
real para uma nova realidade virtual, em que supostamente tudo é possível e 
podemos ser o que quisermos.

A internet  abre um espaço para você ser  e interagir da maneira  que melhor  lhe 

convém.  A possibilidade e amplitude que a internet gerou, oferece um cenário onde todos 

podem produzir  informação,  ou seja,  a comunicação via Internet  ocorre entre “muitos” e 

“muitos”, proporcionando uma rede de interação e troca de informação, é possível difundir a 

informação sem distinção, entre imagens, vídeos, gravações, dados e etc (DORNELLES, 2004). 

Desta forma, para Dias e Couto (2011), este fator, articula-se no sentido de produzir este 

efeito, desde que, o sujeito controle, domine e determine as trilhas da sociedade e da história, 

através das direções do computador e internet. 

Os atuais usuários da internet  têm a possibilidade de produzir,  além de participar. 

Produzem textos e  postam em sua rede  social,  compartilham textos,  frases,  significados, 

fazem downloads de livros, resumos, utilizam a internet para tudo, estão conectados a todo 

momento.

Por outro lado, Ferrari (2010) comenta que a internet também estimula a imaginação, 

proporcionando  um impulso sensorial,  entrelaçando a atenção  do leitor  internauta  com o 

acordo imaginativo, correspondendo ao que ele deseja ler e ver, considerando que o sentir 

3 INTERNET SOCIETY. Brief History of the Internet. Disponível em: 
<http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/brief-history-internet >. Acesso 
em: 11 dez. 2012.



pode ser, no futuro, uma grande surpresa. Este imaginário que a internet transmite vai além 

dos  paradigmas  estabelecidos  pelo  simples  fato  de  conectar.  O  ininterrupto  processo  da 

conexão leva o jovem para um universo divertido, cheio de descobertas, interpretadas pelo 

interesse de cada sujeito.

O computador, assim como a internet, abriu várias possibilidades, considerando que 

a gama de interação e acesso nos espaços virtuais são praticamente inesgotáveis, às páginas, 

os vídeos, as músicas, os blogs, as redes sociais e entre outros. 

Hoje  a  internet  absorve  um tempo  muito  grande  da  vida  dos  jovens,  seja  para 

estudos, conversas ou entretenimentos. É fato inconteste que esta ferramenta é, na atualidade, 

um dos maiores atrativos que os jovens possuem. De outro lado, os pais devem permanecer 

alertas sobre os conteúdos aos quais os adolescentes têm acesso neste tempo. É necessário que 

este “tempo e conteúdo” sejam supervisionados pelos responsáveis, uma vez que podem ter 

influências na sua formação.

Nos estudos de Santana e Mercado (2011, p. 213), referentes às formas de uso da 

Internet pelos jovens,  “45% afirmam utilizá-la para conversar com amigos, 40% para fazer 

pesquisas, 11% para namorar, 3% para passar o tempo e apenas 1% para fazer compras”, 

relatando que nenhum sujeito pesquisado afirma usá-la para leitura, considerando que textos e 

leituras estão presentes no conteúdo vinculado pela internet. 

Muitas vezes, esta mídia é entendida e utilizada somente como um meio de lazer 

pelos  adolescentes,  não  percebendo  que  a  rede  de  computadores  possui  características 

técnicas  de  grande  relevância,  sendo  a  interatividade  e  o  nível  de  comunicação  uma 

demonstração expressiva da criatividade e da subjetividade. 

Devemos ressaltar  que o uso do computador  junto à internet  não acabou com a 

frequência da televisão, a interação com os  videogames e com a música, pelo contrário, o 

computador se agrega às mídias já existentes nos domicílios, oferecendo novas maneiras de 

interação, novas maneiras de jogar os jogos já conhecidos e/ou descobrir novos horizontes. O 

computador oferece um suporte técnico mais sofisticado relacionado às mídias anteriores, 



podendo assistir a filmes, jogar, ler livros, jornais ou revistas e ouvir música, tudo na mesma 

tela interativa do computador (BELLONI, 2010). 

Encontramos em Belloni (2010) e Teruya (2009, p. 160) semelhantes afirmações de 

que “[...] atualmente, todas as mídias foram incorporadas pela internet, formando uma imensa 

comunidade virtual que navegam pelo ciberespaço”.  Complementando esta contextualização, 

não podemos desvincular o ciberespaço, que não é o oposto do mundo real  como alguns 

interpretam. Em Santos (2011, p. 311) encontramos como explicação que “[...] o ciberespaço 

ou espaço virtual é o ambiente imaterial  constituído pelos milhões de pessoas – e não de 

computadores – de todo o mundo, interligados em rede por meio da internet. E é nesse espaço 

que novas manifestações societárias acontecem e evoluem”. 

Este contexto é tão efetivo, que também não podemos desconsiderar que o mundo 

virtual necessita do mundo real para funcionar, necessita das articulações humanas para ser 

movimentado.  Carvalho  (2013)  levanta  o  pensamento  de  que  o  ser  humano  subentende 

automaticamente os comandos do computador.

O indivíduo compreende exatamente as ações que devem ser executadas para que 

haja  a  conclusão  de  determinado  movimento,  correspondendo  que,  inconscientemente  o 

sujeito  obedece  a  determinados  comandos  do  mundo  virtual,  para  que  tal  tarefa  seja 

executada. “Isso ocorre porque os órgãos dos sentidos não estão separados em relação a suas 

atividades;  quando o corpo sente, ele o faz como um todo e não em partes,  assim como 

percebe seus próprios membros” (CARVALHO, 2013, p. 26). 

Dornelles (2004, p. 252) relata, que além das interfaces gráficas que o computador 

oferece, há também uma sociabilidade destas interfaces com a interação e assimilação do 

outro ou algum conteúdo, “[...] forma um sistema operacional que imitasse o mundo ao redor 

do usuário, sua área de trabalho, sua escrivaninha, seu fichário, sua lixeira […]”.

Além das condições da manipulação do computador, relação entre homem/máquina, 

interfaces  gráficas  e  sociabilidade,  não  podemos  isolar  a  questão  da  viabilidade  e 

comunicação  que  os  recursos  tecnológicos  proporcionaram.   Esta  comunicação  on-line 



articulada  pela  tecnologia  digital  é  um meio  de comunicação  com evidente  potencial  de 

proporcionar a democratização da sociedade. Esta mídia possibilita que qualquer sujeito possa 

expressar seu ponto de vista, procurar outros indivíduos que ainda não conheça, postar textos, 

fotos,  mensagens,  trocar  experiências,  realizar seu marketing pessoal,  divulgar/vender um 

produto/serviço,  mas também é um local  em que disseminam preconceitos,  pornografias, 

incentivos a criminalidade e entre outros contextos intitulados como proibidos pela sociedade. 

“É um espaço virtual de luta e difusão de ideias e mensagens” (TERUYA, 2009, p. 162).  

Esta compreensão sobre comunicação on-line que Teruya (2009) afirma, também é 

articulada a outros aspectos por Dornelles (2004, p. 249):

Contemporaneamente algumas pesquisas dão conta do espaço de interação 
que  se  cria  com  a  forma  de  comunicação  on-line.  Nesse  caso,  tratam 
basicamente de uma desterritorialização em potencial presente na Internet. É 
quando não importa  se  um indivíduo está a quilômetros de distância  de 
outro. Importa é que estão cultivando uma interação, independentemente da 
proximidade geográfica e dependentes do espaço virtual de trocas que se 
forma.

É importante complementar esta afirmação, lembrando de que este tipo de espaço 

on-line também ocorre na interação entre sujeitos “próximos”, como moradores da mesma 

cidade, bairros vizinhos.  Para Dornelles (2004) o que se sustenta é o combate ao sentimento 

de solidão e a busca por participar de uma tribo, um grupo, relacionando envolvimentos e 

interações com outros sujeitos, o fator relevante desta relação on-line é a comunicação com os 

outros usuários,  criando vários aspectos estratégicos onde se dialoguem diversos assuntos, 

promovendo de forma sustentável a interação.  

Além de todas estas questões, não podemos nos esquecer que também existem outros 

aparelhos  eletrônicos  que  se  espalham  na  sociedade  atual,  principalmente  entre  os 

adolescentes,  como os telefones  celulares que estão cada vez mais recheados  de funções 

interativas.  O número de jovens com acesso a estes aparelhos conectados à rede tende a 

crescer muito, bem como o tempo de utilização, principalmente, destas novas gerações que 

articulam atividades cada vez mais interativas, ocupando cada vez mais o tempo livre dos 



jovens (e muitos adultos também), possibilitando a interatividade com outros jovens que se 

conectam,  permitindo  copiar  e  compartilhar  mensagens,  músicas,  fotos,  programas  e  etc 

(BELLONI, 2010).

Belloni (2010) ainda ressalta que conectados à rede, os jovens se desfazem do tempo, 

desligando-se do mundo exterior agregado à vida real, entrando num universo mágico onde 

tudo é possível,  considerando que para a maioria,  a tela interativa do computador é uma 

máquina para conectar-se à rede, o fato de acessar a internet é um fator desejado pela maioria 

dos jovens de todo mundo.

Desta forma, destacamos a seguir uma visão sobre o espaço em que as redes sociais 

proporcionam,  relacionando  as  questões  da  interatividade  e  sociabilidade,  junto  aos 

compassos da informação e do conhecimento difundidos nela. 

As redes sociais na atualidade

Todo este processo histórico onde situamos a mídia foi iniciado pela globalização, 

disseminando as  informações  por  meio das  redes  mundiais;  portanto,  entendemos,  que a 

internet também se popularizou com este processo. Para Dias e Couto (2011), é neste mesmo 

processo  em  que  as  redes  sociais  se  assumem  no  que  corresponde  à  exposição  do 

conhecimento e aos contextos de subjetividade e individualidade do sujeito. 

No universo das redes sociais são articuladas sustentações equiparadas pelo próprio 

“eu”  com o “outro”,  representando individualização, opiniões,  e  outros  aspectos  que nos 

remetem a crenças e valores individuais que correspondem à subjetividade do sujeito. Com 

esta perspectiva, Dias e Couto (2011), assim como Fumian e Rodrigues (2013), apontam que 

a consolidação do ingresso do sujeito às redes sociais foi através da alteridade (caráter do que 

é diferente, o outro, que se opõe à sua identidade). 

No entanto, as redes sociais são como espaços virtuais que instigam os indivíduos a 

uma  condição  de  sociabilidade  que  está  interligada  à  própria  assimilação,  circulação  e 



subjetividade  do  conhecimento.  Tomaél  et.al.(2013)  compartilha  desse  pensamento  e  vai 

adiante,  entendendo  que  esta  informação  gerada  nas  redes  sociais  se  insere  no  contexto 

pessoal do receptor, pois cabe a ele definir se a mensagem recebida acrescenta algum valor à 

sua condição anterior, se faz algum sentido capaz de modificar seu pensamento ou atitudes. 

Ou seja, o sujeito faz uma associação do conteúdo visualizado nas redes sociais e os relaciona 

com os seus princípios, concordando ou não com suas opiniões/pensamentos. 

Esta sociabilidade apresentada pelas redes sociais, como Twitter, Orkut e Facebook, 

não possuem as mesmas atribuições dentro dos critérios que correspondem à sociabilidade 

dos  espaços  escolares,  pois  o  imaginário  existente  nas  relações  escolares  é  diferente  do 

existente nas relações das redes sociais,  mostrando que o significado que este imaginário 

permeia é o das relações que o sujeito refere à sua existência.  

Tomaél et. al.(2013) acreditam que todo este círculo permanece interligado, pois o 

local em que as redes sociais se compõem e se reproduzem são inerentes aos contextos de 

informação e ao conhecimento, considerando que são estes contextos que perpassam as redes 

sociais. Esse processo de mediação entre o sujeito e suas condições de existência indica o 

modo que ele se constitui neste espaço. Este processo de constituição do sujeito transmite, ao 

nosso ver,  “[...]  pela formulação e circulação de um conhecimento do/no mundo, de um 

saber” (DIAS E COUTO, 2011, p. 637). 

Fumian e  Rodrigues  (2013)  articulam ainda outro ponto de vista sobre  as redes 

sociais, que colaboram para uma maior compreensão. Entendem que é possível ver as redes 

sociais  como um local  de  aprendizagem,  de  conhecimento  e  de  informação.  Como,  por 

exemplo,  a  rede  social  Facebook  poderia  ser  empregada  como  um  suporte  para  a 

disseminação de informações sobre o contexto escolar, entre alunos e professores.

Fumian e Rodrigues (2013) e Patrício e Gonçalves (2010) indicam que as redes 

sociais transformaram-se não somente em um canal de comunicação com o intuito de pessoas 

distintas compartilharem opiniões, procurarem pessoas ou trocarem informações sobre vários 

assuntos, mas que pode ser um meio que ofereça ferramentas para o ensino-aprendizagem. 



Podemos citar diversas formas de ensino que a rede social oferece, como a leitura 

(mesmo que de maneira  não perceptível,  os  usuários  praticam a leitura),  a elaboração  e 

conhecimento que o usuário deve aprender para se adequar à plataforma, às condições de 

interatividade, sociabilidade, a divisão e respeito pelas opiniões, à identificação do “eu” e do 

“outro”, entre outros contextos. De acordo com Dias e Couto (2011, p. 637)  “[...]  é desse 

modo que  as  redes  sociais  aqui  em questão  se organizam para  constituir  um sujeito  do 

conhecimento e que, ao mesmo tempo, é produtor de conhecimento”.

Patrício  e  Gonçalves  (2010),  Labrunie  (2004),  Teruya  (2009)  e  Santos  (2011), 

comentam que o contexto virtual é um local ocupado pela sociedade (contexto real), onde as 

pessoas se conectam, local também que promove a sociabilidade, interatividade, e por que não 

a aprendizagem, como questionam Dias e Couto (2011).  Percebemos, que o Facebook, assim 

como outra rede social, pode ter seu espaço no contexto escolar, pois é preciso aumentar a 

atenção dos jovens, é preciso instigá-los a refletir positivamente sobre isso, como uma outra 

instância da aprendizagem. De acordo com Dias e Couto (2011, p. 637), esta dinamização que 

o  Facebook promove somente ocorre “[...]  pela possibilidade de colocar  em circulação e 

compartilhar  textos,  artigos,  vídeos, eventos,  excertos,  lançamentos de livros,  campanhas, 

etc.”. 

O  Facebook é uma ferramenta de entretenimento que se consolidou pelo mundo, 

também, como uma ferramenta política, empresarial, social e por que não, ser uma ferramenta 

educativa?  Ressaltamos  aqui  que  o  professor/educador  deve  acompanhar  a  evolução 

tecnológica, não podendo se esquivar disso, pois estas evoluções geram mudanças rápidas no 

perfil dos educandos, exigindo um ensino dinâmico, provocador e transformador (FUMIAN e 

RODRIGUES, 2013).  

Patrício  e  Gonçalves  (2010)  observaram  em  seus  estudos  sobre  a  rede  social 

educativa e suas ferramentas,  que elas possibilitam várias  conveniências para a criação e 

elaboração de um ambiente de ensino-aprendizagem cooperativo e colaborativo. O Facebook, 

por exemplo, proporciona um ambiente informal que aos poucos se organiza como local de 



integração,  comunicação,  compartilhamento  e  colaboração  que  pode  ser  articulado  entre 

alunos e professores, transformando-se num ambiente de ensino ativo, dinâmico e agradável. 

Para Tomaél et. al. (2013), com este espaço de interação, a rede possibilita diferentes 

formas de informação e conhecimento,  ajustadas e direcionadas por um mesmo interesse 

movido por um momento, em que podem contribuir para o direcionamento e constituição de 

uma nova sociedade. 

Neste compasso, apresentamos uma análise para compreensão de maneira precisa a 

presença mídia na constituição do sujeito  no contexto escolar  e como esses adolescentes 

visualizam as funções/ferramentas da internet ou tecnologia no âmbito escolar. 

Presença da mídia no contexto escolar

Propusemos uma pergunta:  se os adolescentes no seu contexto escolar, achavam que 

a mídia estava presente e, através de quais ferramentas? 

A  seguir  apresentamos  categorias  formadas  dentro  do contingente  de  respostas, 

facilitando assim, uma análise mais coerente e precisa. 

Na Escola A (Figura 1) obtivemos com 47% das respostas à categoria “Outros”, 

sendo  indicada  pelos  adolescentes  de  diversas  maneiras,  como:  Internet,  programas  de 

televisão,  notícias,  sites,  jornais,  livros  e  até  mesmo  o  facebook,  que  neste  caso, 

possivelmente, o aluno deve acessá-lo através de seu celular dentro da sala de aula. Com 40% 

de repostas os adolescentes apontam que a mídia está presente no contexto escolar através de 

pesquisas e trabalhos, relacionando, provavelmente, nas buscas realizadas em sites, revistas, 

livros e jornais. 



Os estudantes da Escola A apontaram com 13% das respostas que a mídia utilizada 

em sala de aula é através de vídeos e filmes que, consequentemente, devem ser transmitidos e 

direcionados pelos professores.

Desta forma, não podemos desconsiderar que a mídia esteja presente nas salas de 

aula, carregada de aspectos que podem proporcionar benefícios, mas ao mesmo tempo pode 

proporcionar momentos de dispersão no ensino junto à aprendizagem do adolescente. 
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Presença da mídia no contexto escolar 
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Pesquisas/Trabalhos

Vídeos e filmes em
sala de aula
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etc)
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Presença da mídia no contexto escolar 
- Escola B

Pesquisas/Trabalhos

Vídeos e Filmes

Outros (Internet e
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Figura 1.  Presença da mídia no contexto escolar (Escola A)          Figura 2.  Presença da mídia no contexto escolar (Escola B)

Fonte: Autores (2013) com base nos dados da pesquisa                        Fonte: Autores (2013) com base nos dados da pesquisa

Na Escola B (Figura 2) também se encontra em primeiro lugar a categoria “Outros” 

com 47% das respostas, sendo constituída pela internet, notícias, revistas, sites, jornais, livros, 

laboratório de informática e novelas, obtendo poucas respostas relacionadas a cada um destes 

itens, percebendo que os adolescentes apresentam reações diversas sobre como a mídia está 

inserida  no  contexto  escolar.  Com  25%  das  respostas,  aparece  a  categoria 

Pesquisas/Trabalhos, considerando um aspecto bom: os adolescentes também utilizam a mídia 

em sua atividade escolar, mesmo que muitas vezes estes procedimentos sejam indicados pelos 

professores, ressaltando a incorporação da mídia na vida do adolescente como uma ferramenta 

de pesquisa e trabalho direcionado ao contexto escolar. 



Já com 15% das respostas voltadas para celulares e tablets, observamos que talvez 

este contexto não aparecesse nas respostas, mas, pudemos perceber sinceridade nos alunos ao 

responderem celulares e  tablets,  considerando que em função do alto nível de uso destes 

artifícios,  a  porcentagem  foi  pequena.  É  bem perceptível  a  realidade  desta  resposta  dos 

adolescentes pois, basta visitarmos uma escola que oferece o Ensino Médio (e talvez até o 

ensino fundamental)  atualmente,  que veremos esse quadro até maior do que imaginamos. 

Porém, eles destacam estas ferramentas como se fossem únicas em todo o processo midiático, 

considerando que nesta categoria, os sujeitos pesquisados isolaram as demais funções que a 

mídia apresenta,  porém não podemos deixar de ressaltar que o controle para manter estes 

celulares e tablets está cada vez mais difícil, mesmo os alunos sabendo da proibição do uso 

destas ferramentas dentro da escola. 

Com 13% das respostas da Escola B, aparece na categoria “Vídeos e Filmes”. Tal 

porcentagem, geralmente, remete aos contextos audiovisuais utilizados em sala de aula pelos 

professores,  e  que  são  normalmente  usados  como  suporte  da  disciplina,  facilitando  a 

comunicação professor/aluno e buscando melhor compreensão do conteúdo em questão. 

Considerações finais

Neste artigo, procuramos dirigir o olhar sobre a relação do contexto mídia-educação, 

junto à percepção do sujeito (adolescente) sobre a internet e as funções tecnológicas no seu 

contexto  escolar.  Contudo,  observamos que os estudantes da Escola  A percebem mais  a 

presença da mídia no seu espaço escolar através das pesquisas e trabalhos (40%), enquanto os 

estudantes da Escola B dispõem de 25% para esta observação de pesquisas e trabalhos.  Na 

nossa visão,  talvez possa ocorrer  pela Escola A efetuar  um processo seletivo,  aprovando 

alunos,  provavelmente  mais  empenhados,  interessados e  que possuem melhor  acesso aos 

contextos relacionados a internet e pesquisas escolares. Destacamos, também, que a Escola A 

possivelmente oferece mais funções/ferramentas e melhor aproveitamento do universo virtual 



no contexto  escolar.  Também destacamos  que 15% dos  alunos  da Escola  B  indicam os 

celulares e tablets como um dispositivo midiático presente na sua formação escolar, mesmo 

sabendo que existe certa proibição destes dispositivos tecnológicos em sala de aula.

Diante destas constatações, podemos concluir, que as possibilidades que a internet e 

o computador propiciam, são inúmeras. Ambos oferecem a oportunidade de realizar várias 

coisas ao mesmo tempo, seja escrevendo um texto, ouvindo música e ainda conversando com 

o amigo em alguma rede social ou até mesmo postando e curtindo conteúdos relacionados na 

sua rede social.  A gama de possibilidades  se modifica  de acordo  com o desejo de cada 

usuário, e conteúdos diversificados de seu próprio interesse.  

Com  esta  relação,  podemos  inferir  que  a  escola  pode ajudar  o  adolescente  a 

selecionar,  entender,  compreender  e  separar  os  conteúdos  que  a  internet/rede  social 

disponibiliza para ele, através de sua identificação, pois neste momento é importante que a 

escola se inclua nesse universo ampliado pelo uso das tecnologias, com recursos e soluções 

ainda não visibilizadas corretamente por muitas escolas no interior do nosso estado.
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