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  A Escola dos Murais (EM) é uma escola pública da rede municipal de ensino do 

Rio de Janeiro, em que a quase totalidade de seus alunos adolescentes afirma ter acesso 

regular a computador e a internet1. Atende do primeiro ao nono ano, nos turnos da 

manhã e da tarde, com um total de cerca de 870 alunos. De acordo com o levantamento 

realizado2 com base nos dados das fichas de registro dos alunos, seu corpo discente era 

composto por uma maioria de filhos de porteiros, taxistas, vendedores, entre outras 

ocupações de remuneração e reconhecimento social congêneres, moradores de bairros 

próximos à escola, que, por sua vez, se situa em área turística da cidade. Esse mesmo 

estudo revelou também uma minoria de moradores de favelas, assim como um 

percentual igualmente minoritário de filhos de profissionais com formação 

universitária, como professores e advogados. Apesar da relativa precariedade das suas 

instalações físicas, é geralmente considerada por seus alunos, gestores e professores 

como uma boa escola e teve destaque positivo no seu desempenho na Prova Brasil de 

2005. 

A tese de doutorado que deu origem à presente reflexão focou as questões da 

regulação do coletivo adolescente no espaço escolar, analisadas em articulação com as 

práticas dialógicas observadas no estudo de caso desenvolvido ao longo do ano letivo de 

2006 nessa escola. Além de observações dos diversos espaços de convivência e das 

aulas de quatro turmas de 8º e 9º anos3, a pesquisa também contou com investigação 

documental, entrevistas semi-estruturadas e gravadas com alunos4, funcionários, 

                                                 
1 Dados de um survey realizado entre alunos desta e de mais cinco escolas da rede pública municipal, para 
a pesquisa As escolhidas – compreendendo as escolas de alto prestígio da rede pública do Rio de 
Janeiro, desenvolvida no período de 2005 a 2007, pelo Gesed – Grupo de Estudos de Sistemas 
Educacionais, coordenado pelo professor Marcio da Costa, da Faculdade de Educação da UFRJ.  
2 Pesquisa de doutorado que resultou na tese Entre a bola e o mp3: diferença adolescente, dialogia e 
regulação do coletivo escolar, financiada pela Faperj, orientada pela professora Vera Candau e defendida 
em fevereiro de 2008, no Departamento de Educação da PUC-Rio. 
3 Total de 102 horas-aula observadas. 
4 Entrevistas coletivas: 9 grupos, voluntariamente constituídos, totalizando 41 estudantes. 



 

gestores e professores5. Em termos de perspectiva teórica, é importante sublinhar que as 

especificidades dessa faixa etária foram discutidas em termos de diferenças culturais, 

segundo as contribuições da perspectiva multi/intercultural, conforme propostas por 

Peter McLaren (2000) e Vera Candau (2006, 2005, 2002, 2000, entre outros) para o 

campo educacional. Neste artigo, destaco a discussão do impacto das novas tecnologias 

de informação e comunicação no cotidiano investigado e as implicações decorrentes 

desse quadro, em termos de possibilidades de diálogo intercultural. 

 

Diálogo intercultural 

A diversidade cultural facilmente identificável na escola brasileira já poderia 

justificar a validade da incorporação crítica de contribuições da perspectiva 

intercultural. Nas escolas situadas nas extensas fronteiras do país ou naquelas destinadas 

às populações indígenas, as questões culturais são flagrantes, mas também as 

encontramos nas escolas urbanas aparentemente homogêneas. Tomam nesses espaços a 

forma de desencontros nos modos de entender e de narrar o mundo, decorrentes de 

diferenças geracionais, de classe social, de gênero, de etnia, de origem regional, de 

orientação sexual, de fé religiosa, de possibilidades físicas ou mentais – todas podendo 

explodir em conflito ou simplesmente minar em silêncio o sentido e a inteligibilidade da 

experiência escolar para tantos diferentes.  

Entre as contribuições que a perspectiva intercultural traz para o campo 

educacional, priorizo, nesta reflexão, a ênfase no diálogo entre as diferentes formações 

culturais que se encontram nos espaços educacionais. Para além da tolerância, a 

educação informada pela perspectiva intercultural enfatiza o favorecimento das trocas 

entre os sujeitos das diferentes culturas em convívio nos espaços escolares, buscando 

também evitar processos de categorização que negam a complexidade e a 

provisoriedade das identidades constituídas e tendem a hierarquizá-las6 e/ou folclorizá-

las.  

                                                 
5 Dezessete entrevistas individuais: diretora (duas entrevistas), diretora adjunta, coordenadora, agente 
educadora (inspetora), professores das aulas observadas – Artes, Ciências, Francês, Geografia, História, 
Língua Portuguesa, Matemática.  
6 No caso da diferença cultural adolescente, a questão da não hierarquização nessas relações demanda 
alguma ponderação: o questionamento do adultocentrismo predominante na nossa formação cultural não 
implica negar as especificidades do estar adulto e do estar adolescente. A própria legislação que criamos 
torna compulsório certo nível de desigualdade, pois nela nos obrigamos ao reconhecimento do específico 
da infância e da adolescência e à incumbência da sua proteção, assumindo a responsabilidade pelos seus 
atos, seu bem-estar e suas oportunidades de futuro. Na escola, além dessa flagrante assimetria, o cunho 
pedagógico-institucional das relações que ali se estabelecem entre adultos e adolescentes define 



 

As proposições de Paulo Freire – uma importante referência para essa 

perspectiva (Candau & Leite, 2006; Candau, 2002 e 2000) – a respeito do diálogo 

enquanto opção metodológica de ensino-aprendizagem trazem elementos que 

complementam essa caracterização básica e se mostraram, na pesquisa que inspira este 

artigo, produtivos para a reflexão sobre a prática do diálogo intercultural na escola.  

 No livro em que discute com o educador estadunidense Ira Shor, Paulo Freire 

(1986) argumenta que o diálogo em sala de aula é, antes de tudo, um direito do aluno e 

justifica: 

PAULO. [...] o diálogo é uma espécie de postura necessária, na medida em que os seres 
humanos se transformam cada vez mais em seres humanos criticamente comunicativos. O 
diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre sua realidade 
tal como a fazem e re-fazem. Outra coisa: na medida em que somos seres comunicativos, 
nos comunicamos uns com os outros enquanto nos tornamos mais capazes de transformar 
nossa realidade, somos capazes de saber que sabemos, que é algo mais do que só saber. 
(ibid., p. 123) 

 
 Outra importante dimensão desse entendimento de diálogo diz respeito à posição 

epistemológica que implica. Para Freire, nessa perspectiva, o fato de o educador ter um 

contato prévio com os objetos de estudo não significa que tenha esgotado todas as suas 

facetas para conhecimento. A postura dialógica traz a abertura, em certa medida, a 

novas interpretações e desenvolvimentos do conhecimento desses objetos, possível pela 

troca de experiências e informações entre alunos e professor7. 

 Apesar de reconhecer que a proposta de abertura diálogica nas relações escolares 

já vem se desgastando pela excessiva repetição em documentos oficiais e acadêmicos, a 

produtividade potencial dessa perspectiva ainda se coloca como argumento favorável à 

insistência na sua proposição. O contexto contemporâneo, de radicais mudanças 

socioculturais, confere novo vigor e sentido a essa proposta, que se coloca como 

encaminhamento possível para um quadro por muitos assumido como de ruptura 

incontornável. 

 
Geração videoclipe 

                                                                                                                                               
necessárias posições de autoridade, que, ainda que democratizadas pela dialogia e pela reciprocidade, não 
permitiriam a afirmação de igualitarismo entre profissionais do ensino e estudantes. Tal abertura, todavia, 
pode favorecer que as especificidades do lugar do aluno e do lugar do professor sirvam mais aos 
processos de ensino-aprendizagem do que ao exercício arbitrário do poder adulto.  
 
7 Há limites, no entanto, para esse “ato comum de conhecer e re-conhecer o objeto” (ibid., p. 124). Freire 
ressalta que essa posição não implica esperar que o educador renuncie à sua formação e aos seus 
conhecimentos, nem tampouco que os transforme de modo radical a cada período letivo. Argumenta que 
adquirimos algum nível de segurança sobre determinados objetos e que podemos operar com essa certeza 
em sala de aula – o contrário seria hipocrisia. 



 

 
‘Eles não estudam, mas, por causa da globalização, são muito bem informados, sabem 
todos os direitos que têm.’ (professora Alice, caderno de campo, 19/7)8 

 
‘A palavra que eu encontro é desconexão. A escola não está oferecendo o que eles 
precisam, o que eles desejam, o mundo deles é outro, é o da internet, isso aqui não 
interessa.’ (Cláudia, uma das gestoras, entrevista) 

 
 Um enunciado recorrente nos discursos em circulação na escola pesquisada diz 

respeito a especificidades hodiernas da condição adolescente: remete-se ao contexto 

social mais amplo da globalização e das novas tecnologias de informação e de 

comunicação, anunciando importantes traços da diferença adolescente na atualidade.  

 No caso da primeira fala transcrita, o interesse está no tom da enunciação, pois as 

mesmas palavras poderiam ter sido pronunciadas em comemoração: a professora, no 

entanto, colocava-se claramente desconfortável pelo amplo acesso à informação que 

hoje teriam os adolescentes. Apesar de não ser o discurso predominante naquele espaço 

– até porque a Escola dos Murais se caracterizava pela multiplicidade de discursos 

circulantes – sua presença pareceu significativa em várias situações dos processos 

dialógicos observados.  

A condição que justifica tais enunciados afeta de modo bastante variado as 

populações adolescentes no Brasil9, porém marca a juventude contemporânea nas 

muitas situações em que se pode se encontrar, no sentido de constituir uma “experiência 

geracional”, isto é, um conjunto de “marcos culturais de uma época” que se fazem 

presentes na vida dos jovens e adolescentes, ainda que com diferentes significados para 

os distintos grupos sociais que participam dessa experiência (Novaes, 2000). 

 Nesse sentido, é bem conhecido o peso da publicidade e dos meios de 

comunicação nas formações culturais da atualidade. Sarlo (2004) sublinha que o 

discurso do marketing tem de ser universal, de modo a não eliminar, por princípio, até o 

mais improvável dos consumidores. A juventude é a mesma para todos: alegre, 

consumista, branca, sua identidade significada pelos objetos que ostenta. Afeta assim as 

novas gerações, que, de um modo ou de outro, estiveram expostas a tais enunciados 

                                                 
8 Momento recorrente na sala dos professores: troca de informações e/ou impressões sobre alunos, em 
geral ou em casos particulares. Nomes fictícios. 
9 Incorporo aqui a diferenciação entre situação e condição, proposta pelo teórico colombiano Miguel 
Abad e citada por Sposito (2003, p. 10): a condição juvenil seria “o modo como uma sociedade constitui e 
atribui significado a esse momento do ciclo de vida”, e a situação juvenil, “os diferentes percursos que a 
condição juvenil experimenta a partir dos mais diversos recortes: classe, gênero e etnia, entre outros”.  
 



 

desde o seu nascimento, dado que “a sociedade vive em estado de televisão” (ibid., p. 

80):  

Em algumas horas do dia ou da noite, milhões de pessoas estão vendo televisão na mesma 
cidade ou no mesmo país. Isso gera algo mais do que pontos de audiência a mais. Gera, 
sem dúvida, um sistema retórico cujas figuras passam para o discurso cotidiano: se a 
televisão fala como nós, nós também falamos como a televisão. Na cultura cotidiana de 
consumo mais fugaz, as piadas, as maneiras de dizer, as personagens da televisão fazem 
parte de uma caixa de ferramentas cujo domínio assegura um pertencimento; quem não as 
conhece ou é esnobe ou vem de fora. (id.) 

 
 No entanto, o que permite afirmar que jovens e adolescentes são especialmente 

atingidos por esses enunciados é não apenas o fato de constituírem uma geração que 

conviveu desde sempre com a cultura televisiva, como principalmente o próprio 

conteúdo e forma desses discursos, em que a juventude é quase uma onipresença. 

Fischer (1996), que tem se dedicado ao estudo sobre as relações entre mídia e educação, 

demonstra que a estratégia preferencial da publicidade é expor o adolescente 

permanentemente na mídia, convidando-o ao consumo, ao mesmo tempo em que o 

apresenta como ideal de vida para todo o corpo social. Além disso, a construção 

midiática de uma adolescência hedonista responde também a um contexto social em que 

o alongamento do período de moratória social se estende a ponto de enfraquecer seu 

caráter de preparação para a vida adulta e passa a adquirir sentido em si próprio 

(Sposito, 1997) – um sentido marcado pela lógica do consumo, posto que esses sujeitos 

ainda não devem estar inseridos no mercado de trabalho. 

 Entre os objetos que identificam o adolescente de hoje, os eletrônicos se destacam 

por marcar forte diferença em relação às gerações anteriores. Usuários diretos ou não, 

nossos adolescentes dialogam com discursos da cultura do computador e da internet, do 

videogame e do celular. Se é certo que a midiatização e a espetacularização da vida 

pública e privada já marcavam as últimas gerações, a interconectividade, por outro lado, 

pertence aos tempos atuais. Jovens e adolescentes da contemporaneidade convivem com 

a possibilidade de participar de redes de relacionamento que ultrapassam as antigas 

fronteiras da família, da escola e do bairro, e, ao se organizarem em tempos e espaços 

inéditos na interação humana, surpreendem e entusiasmam o senso comum, assim como 

o pensamento acadêmico: 

[excitação e curiosidade] decorreram daquilo que de pronto a Internet oferecia a qualquer 
um que a ela se conectasse: a possibilidade inédita de conhecer tudo (isto é, de ter acesso 
a qualquer tipo de informação) e de interagir com todos (isto é, de poder entrar em 
contato com qualquer outro de seus vários milhões de usuários ao redor do mundo). Isso 
porque a lógica de rede reza que qualquer ponto de uma rede tem o potencial de se 
conectar a qualquer outro. (Nicolacci-da-Costa, 2006, p. 27) 



 

 
 Por sua vez, os videogames proporcionam uma vivência que subverte a lógica 

regular dos jogos tradicionais, posto que suas regras são contingentes e devem ser 

descobertas pela experimentação. Embaixo de uma pedra na paisagem pode haver uma 

vida extra – ou não: o jogador só saberá se tentar, não há esclarecimentos prévios em 

manuais de instruções. 

 Também a lógica narrativa se altera com o mundo eletrônico da comunicação, seja 

com o hipertexto, seja via controle remoto da programação televisiva. Na internet, 

quando o texto se conforma em hipertexto, ele se explica, se multiplica e dialoga com 

inúmeros outros em propagação reticular virtualmente infinita. Leitura e escrita optam 

ou não pela linearidade, doravante mais um estilo do que uma imposição lógica. Na 

televisão, a narrativa planejada pela edição das imagens que transmite é subvertida pelo 

zapping, uma das principais marcas estéticas da cultura audiovisual das novas gerações. 

Sarlo (2004, p. 58) observa que aquilo “que até quase meio século era uma atração 

baseada na imagem converteu-se numa atração sustentada na velocidade”: com oferta 

cada vez maior de canais de televisão, o espectador enlaça as imagens mais díspares ao 

comando do seu toque digital, e a tv responde, aumentando a velocidade do seu texto, 

de modo a não deixar brechas que suscitem o zapping. Ou seja, quer o expectador 

zappeie ou não, a televisão disponível tende à vertigem de imagens, cores e textos. 

 Busquei aqui descrever em linhas gerais algumas marcas da condição cultural que, 

para autores como Green & Bigum (2002), geraria o “sujeito-estudante pós-moderno” 

(p. 209), para o qual a escola não estaria preparada. Apareceriam como “alienígenas” 

para os professores e vice-versa: total “desconexão”, como apontou Cláudia, uma das 

gestoras da EM, citada no início deste item. No entanto, concordando com Fischer 

(2007, p. 293): 

É necessário ainda abandonar afirmações amplas demais, quase assépticas, que ignoram 
tempos e lugares específicos, grupos sociais, gente de carne e osso, enfim, quando se 
discutem as tais ‘novas tecnologias’. Assim, ao estabelecer um debate entre mídias, 
tecnologias e educação, creio ser fundamental delimitar de que grupos estamos falando, 
de que época e de que região do planeta estamos tratando. 

 
 Também identifiquei, na Escola dos Murais, “desconexão” e estranhamentos entre 

professoras e alunos que poderiam ser descritos como encontros entre terráqueos e 

alienígenas. Creditaria tais situações, contudo, menos à condição juvenil que venho 

buscando caracterizar e mais às formas de dialogia que nessas ocasiões se praticavam 

entre adultos e adolescentes. De fato, as entrevistas formais e informais, assim como as 



 

observações da Escola dos Murais, apontaram sinais de vários aspectos dessa condição 

sociocultural nas práticas discursivas e não discursivas daqueles adolescentes, porém de 

forma mais heterogênea e híbrida do que as descrições acima poderiam sugerir. 

 Uma dessas marcas vinha do discurso televisivo, presença constante entre os 

adolescentes, na forma mais direta da repetição de bordões e de personagens ou de 

comentários motivados pelas suas programações. Na pauta da Rede Globo, 

encontravam-se os que tinham e os que não tinham televisão a cabo, adultos e 

adolescentes da Escola. Discutindo a questão das culturas populares face aos meios de 

comunicação massiva, Garcia Canclini (2006, p. 263) observa que “a refutação da 

onipotência dos meios ainda não levou a saber como se articulam na recepção com os 

demais sistemas – cultos, populares tradicionais – de organização do sentido”. Por essa 

razão, mas também porque o discurso da televisão mais ou menos se repete em outras 

linguagens audiovisuais que saturam nosso dia-a-dia, foi difícil precisar essas marcas, 

para além das referências explícitas – “Aí, fala sério!”. 

 Possivelmente, a relativa uniformidade estética entre os adolescentes observados 

obedecia também a padrões se não criados, pelo menos difundidos ou reforçados pela 

mídia, preferencialmente televisiva. É óbvio que o uniforme contribuía para essa 

padronização, mas só até certo ponto: é fato que, embora alguns o boicotassem 

abertamente, a maior parte aderia à combinação camiseta padrão e jeans10; contudo, a 

grande variedade de modelos de calças jeans, tênis e acessórios permitidos poderia 

quebrar tal pretensão de uniformização. Mas o que se verificava era uma relativa 

homogeneidade também dos complementos do vestuário. Por exemplo, praticamente 

todas as alunas adolescentes usavam cabelo comprido, sendo que aquelas que o tinham 

liso ou alisado, em geral, mantinham-no solto, enquanto os cabelos cacheados ou 

crespos ficavam presos. As calças jeans variavam muito, mais claras, mais escuras, boca 

larga, boca fina, mas a cintura era quase sempre baixa e estavam na maior parte das 

vezes justíssimas ao corpo, traduzindo em vestuário enunciados correntes na sociedade, 

de valorização de um tipo de corpo e postura feminina de exibir esse físico. Quando 

uma das concorrentes do Big Brother da época usou uma flor de crochê no cabelo, a 

Escola dos Murais floriu junto.  

 Quanto às novas tecnologias de informação e de comunicação, foram registrados 

diversos sinais da sua presença no cotidiano dos adolescentes observados. Nas turmas 

                                                 
10 Essa ampla adesão pode se justificar também pelo fato de a Secretaria Municipal de Educação ter 
distribuído novas camisetas nessa escola ao longo de todo o ano letivo. 



 

de oitavo ano, por exemplo, a internet se fazia presente de modo bastante concreto no 

quadro de dispersão constatado: com freqüência, nas aulas em que esse problema se 

mostrava mais agudo, voavam bolinhas de papel, que iam e vinham pela sala. Depois de 

algum tempo de convívio com essas turmas, pude ter acesso a essas bolinhas que, na 

verdade, eram bilhetes: funcionavam como um MSN de papel, com “emoticons” e 

codificação típicos desse meio de comunicação: 

Oi! Quer tc comigo? 
Ola mami... Td bem?  
Td :) 
Tbm, novidades? 
Nenhuma! 
Xiieee, nem eu 
Vc fala c a puta? 
M...? 
é  
Sim, pq? Vc não suporta ela, né? 
é ela tá insuportável! 
O q ela fez?11 

 
Tive acesso a bilhetes bem mais longos do que este, sendo que alguns envolviam 

diversos alunos, mobilizando grupos pela sala durante aulas inteiras, em que a 

preocupação principal parecia ser a de ludibriar a professora em sala. Os assuntos eram 

geralmente triviais, às vezes explicitando serem continuação de conversas anteriormente 

iniciadas via MSN virtual ou incluindo combinações para nele prosseguirem quando 

chegassem em casa, de modo a incluir outros participantes. 

Também os celulares traziam os novos tempos para a sala de aula. Era comum, 

nas fileiras mais posteriores das salas, alunos ocuparem-se por longos períodos com 

seus celulares. Cheguei a perguntar para alguns o que estavam fazendo, e obtive 

diferentes respostas: envio de torpedos para colegas da Escola e de fora da Escola, mas 

também para os seus pais; jogos; “nada, só mexendo pra passar o tempo”12.  

O recreio era do mesmo modo palco do desfile de vários eletrônicos, ainda que 

em suas versões mais baratas – celulares, mp3 players, discmen, câmaras digitais. 

Apesar de presentes cotidianamente, mantinham seu apelo, sempre mobilizando mais 

adolescentes do que apenas o seu proprietário. O fascínio por esses objetos era visível, 

confirmando naquela situação esse aspecto da condição cultural dessa geração. No 

entanto, se cabe a leitura de tal quadro como um tipo de manifestação do consumismo 

                                                 
11 Nesse ponto, a conversa/bilhete se interrompe e ficamos sem saber o que a desafeta de quem se fala fez. 
Transcrição literal de bilhete recolhido do chão em 14/6. 
12 Resposta de aluna de 8° ano (caderno de campo, 16/8). 



 

mais geral dos nossos tempos, também é importante sublinhar a especificidade da 

utilização que aqueles estudantes costumavam fazer desses objetos. Tratava-se de um 

uso quase sempre partilhado. O celular freqüentemente mais parecia um brinquedo do 

que um telefone: mostravam-se os toques, os jogos, experimentavam-se recursos; os 

fones dos aparelhos de mp3 e discman andavam de ouvido em ouvido, autorizando 

pequenas danças e cantorias coletivas; as câmeras digitais, menos freqüentes, pareciam 

especialmente desejadas e proviam assunto posterior, no compartilhamento das imagens 

produzidas (geralmente, via MSN e/ou Orkut). 

Esse mesmo espaço, por outro lado, estava também povoado por objetos e 

brincadeiras de outros tempos: com freqüência similar, viam-se corridas de pique-pega 

e, quando possível, jogos de queimado e de futebol13. Considero também significativa a 

unanimidade da resposta que obtive à pergunta “O que você mudaria na escola?”: nos 

nove grupos de alunos entrevistados, a primeira reivindicação foi uma quadra, seguida 

de melhora na merenda, substituição de alguns professores, ampliação do 

funcionamento da biblioteca14 e, por fim, uma sala de informática, demanda feita por 

membros de apenas dois grupos.  

Como a maior parte dos alunos declarou ter computador em casa (72,8%)15, 

poder-se-ia interpretar que não tivessem tal necessidade. Contudo, as conversas 

cotidianas com os alunos relativizavam esse dado estatístico: a posse do computador 

não assegurava seu livre acesso. Há o controle de tempo quando o acesso à internet é 

discado ou devido ao compartilhamento com outros familiares. Bernardo, aluno do 9º 

ano, relatou-me que só usava o computador escondido, pois não tinha autorização do 

padrasto para utilizá-lo (caderno de campo, 01/12). Entendo, portanto, que ainda que 

tivessem computador em casa, faria sentido para aqueles adolescentes desejarem acessá-

lo também na Escola, até porque, dado o número de horas que passam diariamente nesse 

espaço, seria de se esperar que, mesmo podendo acessá-lo em casa, quisessem dele ali 

dispor. No entanto, a quadra para esportes – físicos, não virtuais – foi a escolha massiva. 

                                                 
13 O jogo de queimado era permitido no início do ano letivo, mas foi desautorizado, segundo uma das 
gestoras, porque alguns alunos estariam se valendo do jogo para agredir desafetos. Já o futebol sempre foi 
proibido, mas os alunos nunca desistiam de tentar burlar a regra: com uma persistência impressionante de 
ambas as partes, em praticamente todos os recreios que observei, um grupo de meninos, nem sempre os 
mesmos, aparecia com uma bola improvisada de papel e fita crepe e jogava até que uma das gestoras os 
visse e tomasse a bola.  
14 Havia uma sala de leitura na EM, porém, como estava em fase de reorganização, não podia emprestar 
livros. Além disso, a carga horária da professora responsável não cobria o período de funcionamento da 
Escola, ficando a sala de leitura indisponível em grande parte do horário de aulas e tornando o trabalho de 
reorganização mais lento. 
15 Dados do survey do Gesed. 



 

E não se imagine que tratamos aqui de excluídos digitais, que não podem reivindicar o 

que não conhecem. Não bastasse a declaração de acesso em casa, por parte de uma 

maioria do corpo discente, esse número chegou à quase totalidade dos alunos (91%)16, 

quando a pergunta foi “Você costuma usar computador?”. Mesmo que consideremos 

que as respostas possam não corresponder à realidade da vivência daqueles alunos, essa 

estatística nos informa de alguma forma de acesso que pôde gerar esse desejo e esse 

valor, um valor sem dúvida geracional. 

 

Nem cibernética, nem analfabeta digital 

Entre a bola (de futebol, de gude, de queimado) e o mp3 player, o construto que 

melhor descreve esses aspectos da cultura juvenil que reconheci na Escola dos Murais é 

o de hibridação cultural, no sentido proposto por Garcia Canclini (2006). O autor nos 

lembra que Plínio, o Velho, já utilizava esse termo para referir-se a práticas dos 

imigrantes na Roma Antiga (ibid., p. XVII) e que diversos outros pensadores também a 

ela recorreram para nomear formas diversas de contato intercultural. Seu emprego no 

contexto da virada do século XX-XXI remete às atuais discussões sobre identidade, 

cultura e diferença. Nas palavras do autor: “uma primeira definição: entendo por 

hibridação processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que 

existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e 

práticas” (ibid., p. XIX). O impulso para tal movimento seria a necessidade de 

“reconversão” de um patrimônio existente – “uma fábrica, uma capacitação profissional, 

um conjunto de saberes e práticas” (ibid., p. XXII) – dentro de novos contextos 

socioculturais.  

Na introdução à edição de 2001 do livro Culturas Híbridas, Garcia Canclini 

reconhece a pertinência da crítica às suas primeiras formulações dessa noção, em que a 

dimensão de poder e de conflito desses processos não recebeu o foco analítico devido. 

No caso aqui tratado, em que novas gerações constroem práticas culturais que de 

alguma forma integram tradições anteriores, como o queimado e o futebol, com os 

novos gadgets eletrônicos, não há como negar que esses últimos contam com a 

promoção da mídia e o poder das indústrias eletrônicas transnacionais. Podemos 

especular que se houvesse a necessidade de escolher entre uns e outros, ganhariam as 

novidades da informática. Só que essa escolha não se coloca: os adolescentes da Escola 

                                                 
16 Dados do survey do Gesed. 



 

dos Murais valorizavam diversos modos de jogo e interação, não apenas aqueles do 

mundo das TIC. 

A esse respeito, o autor Márcio Souza Gonçalves apresenta importantes 

ponderações no texto Nós e a Internet (2006). Retoma os conhecidos termos de 

Umberto Eco (2006), para comentar sobre o impacto das novas tecnologias no nosso 

tempo, que causaram reações “apocalípticas” e “integradas”: enquanto alguns anunciam 

o fim da interação presencial e até os perigos da inteligência artificial, outros celebram a 

rede e a eletrônica digital como a solução de todos os males sociais. “Em comum, essas 

perspectivas, apocalípticas e integradas, têm a idéia de que as novas tecnologias operam 

um corte em relação às antigas, instaurando uma nova situação. Temos assim um corte, 

uma revolução, seguido de uma valoração positiva ou negativa” (Gonçalves, 2006, p. 

230). E é essa sua crítica, tanto a “apocalípticos”, quanto a “integrados”: considera que 

há rupturas, porém, também continuidades. Denuncia que os “epocalismos” – isto é, a 

simplificação das mudanças socioculturais em grandes generalizações por épocas, como 

“moderna” versus “pós-moderna” – trazem uma generalidade pouco produtiva para a 

compreensão da complexidade dos nossos tempos. Há que se atentar ao detalhe e ao 

específico para entender as “formas subjetivas concretas” (ibid., p. 238) que promovem 

as reconversões citadas por Garcia Canclini.  

No caso da EM, a suposição de uma geração inatingível, porque formada em 

valores e códigos não decifráveis, era mais um enunciado a contribuir para o quadro 

mais geral de dificuldade de diálogo intercultural entre adolescentes e adultos. Não cabe 

aqui a imagem dos adultos “ciberfóbicos”, que temem se aproximar da eletrônica 

digital. Entre as 12 professoras das aulas observadas, 11 declararam possuir computador 

em casa e, entre essas, apenas uma não tinha acesso à internet. Das 10 com acesso à 

rede, 7 tinham banda larga, enquanto 3 possuíam acesso discado. Algumas 

demonstraram bastante familiaridade com essas tecnologias, mantendo blog ativo na 

internet, havia já alguns anos, com conteúdo de produção dos alunos, e criação regular 

de cds e dvds para registro de atividades e de material discente. Outras manifestaram 

seu pouco conforto com essa linguagem, afirmando, porém, não ter outra opção se não 

aprender a lidar com ela, dadas as exigências da vida profissional – digitação de provas 

e de outros materiais, além de comunicação por correio eletrônico – ou facilidades para 

a vida pessoal, como movimentação bancária ou como no caso da professora cujo filho 

morava no exterior e teve de aprender a usar o Skype para poder se comunicar 

gratuitamente com ele. Mas esses dados tornam-se mais expressivos quando 



 

confrontados com as entrevistas formais e informais dos alunos: as professoras com 

maior intimidade com a eletrônica digital não tiveram destaque pela sua atuação 

profissional, nem tampouco no campo afetivo; por outro lado, a professora que sequer 

possuía computador e se declarava, em sala de aula, uma “excluída digital” apareceu 

como unanimidade na identificação da qualidade das suas aulas e da relação com os 

alunos, justificada por estes pela sua postura de abertura cotidiana ao diálogo. 

Entretanto, o enunciado que proclama a diferença incomensurável dos jovens e 

adolescentes da atualidade esteve presente em algumas situações daquele cotidiano. Em 

comum, o tom depreciativo do discurso: “É isso, é geração videoclipe, só querem o 

lúdico!” (professora Renata, caderno de campo, 3/7).  

Será mesmo? Isso foi dito em comentário sobre a agitação de uma turma de 8° 

ano, na seguinte situação: conversávamos enquanto a turma respondia a um 

questionário de pesquisa aplicado por estudantes de museologia, para quem a professora 

havia cedido a aula. Os ruidosos alunos em questão já tinham respondido e devolvido o 

questionário e brincavam entre si. A menção à condição geracional “videoclipe”, de 

certo modo resolvia a situação, na medida em que preservava a aula e seus responsáveis 

(adultos) da participação naquela situação. O problema, dessa forma, ficava localizado 

nos alunos e não na prática sistemática – e, a meu ver, questionável – de interrupção 

e/ou suspensão de aulas pelos mais diversos motivos. 

O outro sentido com que o enunciado “geração videoclipe” aparecia naquele 

contexto já foi referido na citação da professora Alice: geração altamente informada, 

conhecedora dos seus direitos.  

Antes de ir embora, passo na sala de professores e, enquanto bebo água e me organizo, 
ouço a professora Cleide, que conversa com a professora Sandra [...]: ‘Tem que tomar 
cuidado, essa geração é muito informada!’. Não consigo registrar o restante da sua fala, 
mas menciona algo como facilidade no acesso à informação. [...] a professora justificava 
não se ocupar do que não fosse pertinente à sua matéria, com o que a outra professora 
concordou. (caderno de campo, 14/6) 
 

A questão da informação remete mais uma vez à crítica de Gonçalves (2006) ao 

trato – acadêmico, midiático ou pelo senso comum – das novas tecnologias e seu 

impacto social. A constatação das volumosas e inéditas proporções de informação 

disponibilizadas na atualidade pelos diversos meios de comunicação é tão inegável 

quanto genérica. Fazem-se necessários estudos sobre a recepção dessas informações 

pelos diversos segmentos sociais, inclusive entre as novas gerações de estudantes. Não 

cheguei a fazer um levantamento sistemático dos conteúdos acessados na internet e na 



 

televisão, porém, no convívio cotidiano com os adolescentes da Escola dos Murais, nas 

muitas vezes em que os questionei sobre esse assunto, os alunos declararam usar a 

internet prioritariamente para jogos e programas de mensagem instantânea, como MSN, 

e sites de relacionamento, como o Orkut; quanto à televisão, os registros do caderno de 

campo indicam a preferência por novelas, filmes e programas humorísticos. De fato, 

existem portentosas bibliotecas já digitalizadas em várias línguas e a tv exibe 

documentários de qualidade sobre os mais diversos assuntos – mas não parecia serem 

esses os conteúdos favoritos daqueles adolescentes. Considero urgente a realização de 

pesquisas mais amplas, para que afirmações genéricas a respeito dessa temática sejam 

confrontadas com dados empíricos de contextos concretos. 

É importante ressaltar, contudo, que quando procuro relativizar a anunciada 

ruptura geracional da atualidade, de modo algum pretendo negar a existência de 

significativa diferença cultural específica da contemporaneidade. A cena protagonizada 

pela professora Cássia e por Olavo, aluno do 9° ano, é exemplar nesse sentido:  

Quando entro em sala, Cássia está fascinada com o mp3 player que lhe é mostrado por 
Olavo. Ele explica o funcionamento e os recursos do dispositivo e, se fosse um pavão, 
estaria exibindo o colorido das suas penas, seu prazer era visível. A professora não estava 
mais no seu lugar habitual do adulto que tudo sabe, nem Olavo no lugar da incompletude 
absoluta. (caderno de campo, 23/10) 

 
Se temos de tomar cuidado com generalizações apressadas, tampouco podemos 

ignorar sinais tão expressivos de transformação. Enquanto condição cultural, essa é uma 

adolescência empoderada, em vários sentidos, um dos quais poder se mover de forma 

tão segura nos territórios cibernéticos que, quando não recusados, demandam um 

aprendizado relativamente custoso para grande parte dos membros das gerações 

anteriores. Não se trata de habilidade de menor importância: o mundo se organiza por 

meio das tecnologias digitais, que se impõem, seduzem e assustam os mais velhos. Cena 

hoje comum em família, seria outrora impensável: pais a dependerem dos filhos 

adolescentes para operar uma compra (agora, via internet), ou uma correspondência 

(agora, via correio eletrônico), ou a exibição de um simples filme (agora, em dvd, breve 

em blue-ray). Tal empoderamento, pela sua própria radicalidade e contradição com a 

condição de dependência financeira e jurídica da adolescência e da juventude, não pode 

ser ignorado pelos profissionais da educação. 

O que pretendo ressaltar neste artigo é que as diferenças culturais decorrentes das 

inovações tecnológicas da atualidade existem, trazem novas e eventualmente complexas 

questões para o cotidiano escolar, porém não precisam implicar a ausência de diálogo 



 

intercultural entre profissionais da escola e estudantes adolescentes. Na pesquisa na EM, 

não houve qualquer correspondência entre o uso de recursos digitais ou familiaridade 

com o mundo cibernético por parte das professoras que participaram da pesquisa e uma 

maior ou menor produtividade nas suas aulas ou na sua relação com os alunos 

adolescentes. Parece haver rupturas, porém, também pontes potenciais de dialogia para 

os que, por razões diversas, não se intimidam com mais essa diferença cultural. Mesmo 

que não propriamente igualitário, esse caminho viabilizava, por exemplo, alguma 

sintonia entre uma professora dita excluída digital e aqueles meninos e meninas da 

geração MSN. Permitia vê-los, não como extraterrestres, mas sim como adolescentes do 

seu tempo, um tempo que comporta o mp3 e a internet, sem que se precisem descartar 

os jogos de bola pelo pátio. 
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