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RESUMO
Esta pesquisa é um estudo sobre os jovens e suas subjetividades expressas no Instagram,
diante da nova era digital e dos nativos digitais. No entanto, é uma investigação ainda mais
abrangente, que além de objetivar de forma geral analisar a construção da subjetividade jovem
expressa no Instagram por alunos de turmas do Ensino Médio do Instituto Federal do Piauí,
Campus Valença do Piauí (IFPI-CAVAL), propôs, especificamente, conhecer as identidades
subjetivas juvenis produzidas pelos jovens conforme as imagens de si; identificar aspectos
ciberculturais expressos pelos jovens no Instagram; e, identificar os desafios, as perspectivas
e as práticas educativas na concepção dos docentes na relação mediada pelo IFPI-CAVAL
entre escola, alunos e redes sociais. Metodologicamente, a pesquisa qualitativa navega na rede
social por rotas da Netnografia, com base em Kozinets (2014), Amaral (2010) e outros, e por
se tratar de um estudo híbrido, ancora em campo físico na instituição escolar mencionada em
dois momentos principais e de itinerários distintos: na concretização da oficina inspirada na
metodologia Sociopoética com os alunos jovens, fundamentados em Gauthier (2014, 2015),
Santos (2013) e outros, e na realização de entrevistas com os docentes, para posterior análise
de discursos, conforme Minayo (2001), Fischer (2001) e outros. As partes investigadas
conectam-se, a exemplo, os aportes teóricos versam sobre temáticas conexas e pertinentes ao
estudo: Castells (2017), Schmidt e Cohen (2013), Recuero (2009), Fantoni (2017), Guatarri
(2012), Dayrell (2003, 2007), Pais (1990, 2005), Presnky (2001), Lévy (2010), dentre outros.
Na oficina, os jovens criaram confetos (conceitos + afetos) sobre suas identidades subjetivas,
que, em apreciações, permitem obter um conhecimento subscrito pela multiplicidade da
identidade juvenil de cada um e da categoria, e assim, avistá-los em corda bamba. No
Instagram, em rastros digitais e na edição dos perfis, os atores fundamentados por suas
culturas e identidades deixadas sobre “os chãos” de um território de ressignificação
existencial em formas de atitudes, pensamentos e valores, unificam-se pelo comportamento
homogêneo e comum entre eles, mas, em outros instantes, traduzem-se em suas
heterogeneidades, particularidades e alteridades como construção representativa da
autoidentidade sociocultural e subjetiva de si, com intuito de anunciar um eu perceptível aos
demais usuários. No discurso dos professores, percebe-se que a proposta pedagógica não
institui práticas educativas que visam a orientação de alunos para o uso de redes sociais, assim
fica a critério dos professores contextualizarem as redes sociais aos conteúdos e às
metodologias. Nesse entremeio, surgem os desafios, que se concentram em suas competências
e habilidades. Mas que, por outro lado, as perspectivas destinam-se aos alunos ativos e
protagonistas no processo de ensino e aprendizagem.
Palavras-Chave: Jovens. Subjetividade. Instagram. Docentes. Prática Educativa.
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ABSTRACT
This research is a study about young people and their subjectivities expressed in Instagram,
facing the new digital age and digital natives. However, it is an even more comprehensive
investigation, which in addition to objectively analyzing the construction of young
subjectivity expressed in Instagram by students of classes at the Federal Institute of Piauí,
Campus Valença do Piauí (IFPI-CAVAL), proposed , specifically to know the juvenile
subjective identities produced by the young according to the images of themselves; identify
cyber-cultural aspects expressed by young people on the Instagram; and to identify the
challenges, perspectives and educational practices in the conception of teachers in the
relationship mediated by the IFPI-CAVAL between school, students and social networks.
Methodologically, the qualitative research navigates the social network through Netnography
routes, based on Kozinets (2014), Amaral (2010) and others, and because it is a hybrid study,
anchors in physical field in the mentioned school institution in two main moments and of
different itineraries: in the realization of the workshop inspired by the Sociopoetic
methodology with the young students, based on Gauthier (2014, 2015), Santos (2013) and
others, and on interviews with the teachers, for later speech analysis, as Minayo (2001),
Fischer (2001) and others. The investigated parties are connected, for example, the theoretical
contributions are related to the themes related to the study: Castells (2017), Schmidt and
Cohen (2013), Recuero (2009), Fantoni (2017), Guatarri (2003, 2007), Pais (1990, 2005),
Presnky (2001), Lévy (2010), among others. In the workshop, young people created confetos
(concepts + affections) about their subjective identities, which, in appraisals, allow to obtain a
knowledge subscribed by the multiplicity of youth identity of each and the category, and thus,
sighting them in a tightrope. In Instagram, in digital trails and in the editing of profiles, actors
based on their cultures and identities left on the "ground" of a territory of existential
resignification in forms of attitudes, thoughts and values, are unified by the homogeneous and
common behavior between but in other moments they are translated into their heterogeneities,
particularities and alterities as a representative construction of self-cultural self-identity and
subjective self, in order to announce a perceptible self to other users. In the teachers'
discourse, it can be seen that the pedagogical proposal does not establish educational practices
that aim at the guidance of students for the use of social networks, so it is up to the teachers to
contextualize the social networks to the contents and methodologies. In the meantime,
challenges arise, which focus on their skills and abilities. But, on the other hand, the
perspectives are intended for the active students and protagonists in the process of teaching
and learning.
Keywords: Young people. Subjectivity. Instagram. Teachers. Educational Practice.
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1 MARCO INTRODUTÓRIO: LOADING...

Mas antes, perdíamos filhos nos rios, nos matos,
nos mares, hoje temos perdido eles dentro do
quarto! Quando brincavam nos quintais ouvíamos
suas vozes, escutávamos suas fantasias e ao ouvilos, mesmo à distância, sabíamos o que se passava
em suas mentes. Quando entravam em casa não
existia uma TV em cada quarto, nem dispositivos
eletrônicos em suas mãos. Quero deixar bem claro
que não sou contra e nem capetizo tudo isso. Mas
queridos, precisamos ser sinceros: temos perdido o
equilíbrio.
Hoje não escutamos suas vozes, não ouvimos seus
pensamentos e fantasias, as crianças estão ali,
dentro de seus quartos, e por isso pensamos
estarem em segurança. Quanta imaturidade a
nossa.
Agora ficam com seus fones de ouvido, trancados
em seus mundos, construindo seus saberes sem que
saibamos o que é…
(Os filhos do quarto – Cassiana Tardivo)

Vivemos em uma sociedade cada vez mais conectada ao mundo virtual. Nesse cenário,
as redes sociais se tornaram meios comuns entre jovens para o estabelecimento de relações
sociais. Em 2017, o Instagram chegou à impressionante marca de 50 milhões de usuários no
Brasil, o segundo país em todo o mundo, conforme o ranking da empresa administradora da
rede social (COM 50..., 2017).
Nessa perspectiva, Manuel Castells (2017) formula a teoria da Sociedade em Rede a
partir dos efeitos fundamentais da tecnologia da informação no mundo contemporâneo. Tendo
como ponto de partida a penetrabilidade da revolução causada por ela em todas as esferas das
atividades humanas, o sociólogo analisa a complexidade dessa nova sociedade, bem como das
novas economia e política, da cultura em formação, das relações sociais nesse contexto e até
mesmo da busca pela identidade na nova história. Enquanto isso, Eric Schmidt e Jared Cohen
(2013), em “A nova era digital”, dialogam sobre o avanço veloz e sem precedente das
tecnologias de comunicação no início do século XXI e sobre o aumento em massa do número
de pessoas conectadas à internet.
Bauman (2001) caracteriza a era da modernidade como líquida: as coisas passam por
transformações rápidas e constantes, de acordo com situações circunstanciais, no sentido de
que, com isso, as gerações contemporâneas são volúveis e sem consistência. O autor também
afirma que há líquidos que são mais pesados que muitos sólidos, denotando que as ideias
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fluidas nesse mundo de modismos passageiros se tornam pesados fardos para os jovens e as
suas subjetividades em formações.
Sobre a produção subjetiva, Félix Guatarri (2012) parte do princípio da necessidade de
se tomar a relação entre o sujeito e o objeto pelo meio, de modo que o ambiente sociocultural
é condição fundamental para a construção da subjetividade, rompendo-se do essencialmente
social em direção à constituição da identidade individual. Seguindo essa linha de raciocínio,
ocorre a mencionada construção no ciberespaço contextualizado por Pierre Lévy (2010), que,
juntamente a André Lemos (2015), conceitua a cibercultura como o conjunto de técnicas
resultante de atitudes e pensamentos nesse novo espaço, o que se traduz, por exemplo, na rede
social Instagram.
Nessa visão, tais mídias são meios consideravelmente expositores dos marcadores
identitários jovens e dos seus comportamentos em sociedade, constituindo-se em desafios
para a escola atual a mediação do uso delas por tais sujeitos e, de maneira mais direta, a
construção da subjetividade por parte da juventude contemporânea.
Dayrell (2007) complementa que as mutações na sociedade atual e as representações
juvenis impostas por ela interferem na família e na escola como tradicionais instituições que
possuem o encargo de realizar a socialização dessa nova geração. Com essa ideia, o autor
apresenta a entidade escolar como não estática e carente de transformações, com a
necessidade de que assuma novas interfaces diante do público jovem conectado em rede.
Nesse contexto, Hardagh (2009) propõe um novo modelo de escola, com a
terminologia “Escolas Expandidas” para as redes sociais, como um percurso interativo de
expansão dessas mídias para o processo educativo e vice-versa, provocando uma renovação
no sistema escolar tradicional. No entanto, a ruptura com as tendências imobilistas pelas
propostas inovadoras é uma luta verídica que marca a instituição educativa atual, por ser
necessário reconhecer a diversidade sociocultural dos estudantes, desencadeando desafios e
perspectivas para tal prática de ensino.

1.1 Perguntas de investigação
•

Em que contextos, com que procedimentos e quais resultados foram alcançados por
outros acadêmicos em pós-graduações stricto sensu com temáticas relacionadas ao
assunto da pesquisa?

•

Como se encontram sociedade, jovens e escola no contexto atual de tecnologias
informacionais e digitais?
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•

Que representações de si os jovens têm construído nos conteúdos editados e
contidos nos perfis de suas contas no Instagram?

•

Como os jovens expressam em publicações no Instagram aspectos subjetivos e
ciberculturais?

•

Qual é a concepção dos docentes do Instituto Federal do Piauí, Campus de Valença
do Piauí, sobre a mediação da instituição escolar na relação entre escola, alunos e
redes sociais?

•

Os docentes possuem práticas educativas voltadas para a mediação do uso dessas
mídias pelos alunos ou práticas pedagógicas que as utilizam como ferramenta
didática?

1.2 Objetivos do trabalho

1.2.1 Objetivo geral
• Analisar a construção da subjetividade jovem expressa na rede social Instagram por
alunos de turmas do Ensino Médio integrado a cursos técnicos do Instituto Federal do
Piauí, Campus Valença do Piauí (IFPI-CAVAL).

1.2.2 Objetivos específicos
•

Conhecer as identidades subjetivas juvenis produzidas pelos jovens conforme as
imagens que eles têm de si;

•

Identificar aspectos sociais e culturais (ciberculturais) expressos pelos jovens no
Instagram;

•

Identificar os desafios, as perspectivas e as práticas educativas na concepção dos
docentes na relação mediada pelo IFPI-CAVAL entre escola, alunos e redes sociais.

1.3 Justificativa
O recente jogo virtual russo conhecido como “Desafio da Baleia Azul”, em que jovens
cometeram suicídios, traz-nos notificações como alertas para refletirmos sobre a influência do
uso de redes sociais na edição dos perfis jovens, ou seja, nas subjetividades expressas por eles
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nessas mídias. No Brasil, a temática ganha forte relevância quando recordamos um caso
ocorrido no fim do ano de 2016, a morte de um garoto de 13 anos em uma “brincadeira”
virtual em São Vicente, no estado de São Paulo, acontecimento relatado pela psicopedagoga
Cassiana Tardivo (2016) em seu texto “Os filhos do quarto”.
Tendo em vista que essas trágicas ocorrências são crescentes, a presente pesquisa
surge da necessidade de estudos aprofundados sobre as relações desses sujeitos com as redes
sociais virtuais e as influências que tais meios de comunicação possuem na construção da
subjetividade de tais indivíduos, bem como sobre suas representações no ciberespaço. Na
égide da prática educativa, o estudo é proposto pela precisão de repensar a escola no contexto
em que se configuram uma nova sociedade e jovens alunos em conexões constantes com as
citadas mídias. Enquadra-se, ainda, como uma investigação de relevância socioeducacional
que busca responder às indagações da pesquisa e alcançar os objetivos propostos por ela.
Mas quais são as implicações pessoais em pesquisar jovens e suas relações com as
redes sociais virtuais?
Primeiramente, porque, antes de pesquisador, sou jovem que gosta de estar conectado
diariamente a essas redes. Desde os 17 anos de idade, moro sozinho e, aos 22, tive de me
mudar para cidades distantes dos familiares, sendo as mídias sociais a possibilidade de manter
contato e vínculo com amigos e parentes, de modo que me mantêm informado e atualizado
sobre os acontecimentos da minha cidade, dos ambientes que frequento e dos movimentos que
participo. Adad (2012, p. 163 apud SANTOS, 2013, p. 15) completa o sentido de pesquisar
com a seguinte expressão: “[...] é habitando que percebemos que, mais importante do que a
pesquisa que habitamos, é onde em nós a pesquisa habita”.
Em segundo lugar, acredito que a juventude precisa de uma representatividade social,
de pessoas que lutem por suas causas e pelo seu bem. Sem demagogias, a educação é um meio
viável para esse fim. Mas a relação com a categoria juvenil não é de hoje: durante seis anos
(2008 a 2014), liderei a Rede de Jovens da Nova Aliança Igreja em Células (NAIC), na cidade
de Pimenteiras-PI, e assumi a responsabilidade de cuidar de cada um desses sujeitos, não
somente em uma formação espiritual e religiosa, mas como cidadãos de bem. Em função
disso, criei laços de respeito e de apreço com essas pessoas, de modo que algumas me têm
como referencial.
Assim, vejo neste estudo, com ênfase em um assunto atual e de urgência, uma porta
para dar vez e voz para a juventude. Apesar de ter acontecido com outras pessoas, corta-me o
coração, comove-me, passa-me, toca-me, como diz Larrosa (2010), a experiência de ver
adolescentes deixando de viver lindos sonhos porque se matam. Ao ver a reportagem sobre o
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jogo virtual da Baleia Azul, entrei em conflito, e um turbilhão de pensamentos veio a mim: o
que os leva a fazer isso? Poderia ser um jovem de meu convívio? O que eu poderia fazer?
Dessa forma, apresento este estudo em “respostas" à minha última indagação. Faço
desta pesquisa não apenas um ideal pessoal para a obtenção de conhecimento e do título de
mestre, mas realizo tudo isso em nome dos muitos gritos de socorro ecoados no consciente
dessa juventude, os quais, muitas vezes, não conseguem ser externados e findam em tragédia.
Portanto, quero, a partir daqui, desenvolver um trabalho que gere vida, alegria, prazer e uma
conectividade apenas com coisas boas e maravilhosas que o ciberespaço tem a nos oferecer.

1.4 Problemática

Navegando pelos pressupostos inicialmente apresentados, interrogações antes feitas,
objetivos propostos e justificativas apresentadas, questionamos como problemática da
pesquisa: quais são os aspectos subjetivos expressos pelos jovens na rede social Instagram? E,
ainda, sob uma ótica educacional: quais são os desafios e as perspectivas, na concepção
docente, acerca da relação entre escola, alunos e redes sociais?

1.5 Delimitação do problema

A pesquisa se delimita em uma investigação em torno das representações nos perfis de
14 jovens, entre 15 e 17 anos de idade, no Instagram, bem como da subjetividade e dos
aspectos sociais e culturais expressos por eles na rede social. Tem como sujeitos alunos de
turmas do Ensino Médio integrado a cursos técnicos do Instituto Federal do Piauí, Campus de
Valença do Piauí (IFPI-CAVAL), e, ainda, parte do corpo docente dos discentes participantes
– mais precisamente, cinco professores. Para estes últimos, destinaram-se entrevistas abertas e
semiestruturadas, com a intencionalidade de compreender as concepções docentes acerca da
relação entre escola, alunos e redes sociais, em análise aos desafios e às perspectivas
mencionados por eles para essa possível interação, bem como a respeito de suas práticas
educativas voltadas para a mediação do uso de redes sociais pelos jovens.
A pesquisa designada como híbrida (KOZINETS, 2014) acontece em espaços off-line
e on-line. O Instagram é o ciberespaço da investigação na web, que obedece a recortes de
tempos distintos na rede social, levando em consideração os objetivos de cada etapa, ao
mapear seus perfis e seguir os rastros digitais deixados pelas suas publicações. Quanto aos
momentos presenciais, foram compreendidos entre novembro e dezembro de 2017,
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inicialmente com jovens alunos, por meio de uma oficina inspirada na Sociopoética para
familiarização do tema e conhecimento das imagens identitárias subjetivas deles construídas
por eles mesmos.
No que tange aos docentes, era previsto um grupo focal para cerca de seis a oito
professores e mais dois coordenadores de ensino, comparecendo apenas dois docentes no
local, na data e no horário marcados, de modo que se tornou caminho viável a adaptação do
roteiro planejado em um questionário destinado para entrevistas. Com esforço, foi possível
coletar dados e informações de cinco profissionais da educação, número abaixo do desejado,
mas que não causou danos ou comprometimento ao estudo e aos seus resultados.
Como loading1 do estudo, apresentamos as seções que compõem esta dissertação, as
quais são elencadas como links, interligados em razão dos objetivos da pesquisa.
Esta seção, como marco introdutório, aponta o tema, a delimitação, as interrogações e
os problemas da pesquisa, além dos objetivos e da justificativa. A seção 2 é o marco teórico
que apresenta o estado da arte sobre pesquisas em pós-graduações stricto sensu que se
conectam às temáticas, às novas atualizações da sociedade em rede vinculada à nova era
digital, aos nativos digitais e às novas interfaces educacionais e sociais da escola, bem como a
caracterização contextualizada do Instagram.
Na seção 3, o marco metodológico trata da metodologia principal adotada para o
Instagram como espaço de pesquisa, a Netnografia, bem como dos procedimentos de
acolhimentos e análise de dados e informações. Também se apresentam as rotas traçadas para
a investigação nos momentos presencias ocorridos no IFPI-CAVAL.
Já a seção 4 se destina às análises, às discussões e às apresentações dos dados e das
informações adquiridos. Tanto em modo off-line, com os jovens por meio da oficina inspirada
na Sociopoética e com o corpo docente por meio das entrevistas, quanto sobre a pesquisa em
modo on-line, que demonstra analiticamente os conteúdos dos mapeamentos de perfis e dos
rastros digitais nas publicações juvenis no Instagram.
Enfim, na seção 5, saímos da pesquisa não com conclusões ditas como verdades
acabadas e fechadas, mas com o compartilhamento dos resultados encontrados e aptos para
novas vias de interpretações e, ainda, com possibilidades de outras conexões investigativas à
temática em estudo.
E, assim, convidamos pesquisadores das áreas conexas, comunidades escolares, jovens
e leitores em geral a realizarem login2 nessas páginas, aqui compartilhadas, que nos permitem
1

Termo em inglês que designa, nos ambientes virtuais, o carregamento de alguma página que será
acessada pelo usuário.
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navegar por um novo universo instituído entre a juventude, que nos levam além dos
ambientes físicos vivenciados, adentrando o espaço virtual por ela transitado e, assim,
acessando suas subjetividades e seus aspectos ciberculturais.

2

Palavra em inglês designada para informar o acesso ou entrar em ambientes virtuais.
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2 MARCO TEÓRICO

Esta seção é destinada para apresentação dos campos teóricos, dizemos campos em
função da abrangente composição do aporte de conhecimentos necessários e indispensáveis
para melhor compreensão do campo empírico que atuaremos durantes as investigações.
Todavia, são contextos e teorizações que se complementam e subsidiarão o norteamento dos
demais aspectos do estudo, além de consubstanciarem respostas às perguntas de investigação
relacionadas na seção anterior.
Apresentamos a pesquisa de Estado da Arte sobre estudos em pós-graduações stricto
sensu que se conectam às temáticas de subjetividade, juventude, redes sociais e educação. Em
seguida, visualizaremos as novas atualizações da sociedade em rede vinculada à nova era
digital, os jovens nativos digitais e as novas funções sociais da escola, pautados em Sevcenko
(2001), Bauman (2001, 2003), Bortolazzo (2012), Castells (2017), Schmidt e Cohen (2013),
Gonzáles Rey (2001), Guatarri (2012), Dayrell (2007), Presnky (2001), dentre outros.
Encerrando a seção, é contextualizado o ciberespaço juntamente com o detalhamento da rede
social Instagram, fundamentados em Recuero (2009), Lévy (2010) e Fantoni (2017).

2.1 Estado da Arte de pesquisas que se conectam: a senha de acesso
Enquanto isso outras histórias vão
Acontecendo comigo, e com outras
Pessoas também,
Ai a solidão na bagagem
Faz a viagem mais longa e mais pesada,
E nada me ensina,
A não ser contar tudo ao vento,
Mas de repente eu vejo ao meu lado,
Pessoas com bagagens e histórias,
Mais pesadas que a minha,
Que seguem seus destinos.
(Toquinho)

O Estado da Arte a propósito desta pesquisa é estimado como a senha que nos
possibilitou adentrar em um ambiente de produções científicas que foram capazes de abrir
horizontes sobre o entendimento, o discernimento e a grandiosidade do universo da educação
como ciência que gera conhecimento. Ele foi o passo inicial e primordial da dissertação, a
partir dela, houve um nível de conexão avançado entre o autor e a pesquisa.
Esse tipo de pesquisa, também denominado como Estado do Conhecimento, é
considerada por Ferreira (2002) a exploração de caráter bibliográfico que busca compreender
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de que formas e em que condições foram realizados estudos científicos sobre uma
determinada temática. Soares (1987) ainda destaca a importância do Estado da Arte, a fim de
que o pesquisador possa obter um conhecimento ordenado de informações e de resultados já
obtidos anteriormente por outros estudiosos, que possibilita a integração de diversas
perspectivas sobre o assunto pertinente.
Diante disso, posteriormente à escolha do tema, foi realizado o levantamento de
pesquisas que se relacionam de forma próxima com a temática proposta para a construção
desta dissertação de Mestrado Profissional em Ciências da Educação, que tem como linha de
pesquisa: Representações Sociais e Práticas Educativas. Para isso, optamos por realizar o
levantamento de pesquisas desenvolvidas em pós-graduações stricto sensu, tendo em vista
que a investigação que seria desenvolvida a partir dos achados se equiparia a complexidade
das que aqui exibiremos.
As dissertações e as teses que serviram como fonte de dados foram encontradas no
Domínio Público e no banco de teses e dissertações da Comissão de Aperfeiçoamento de
Pessoal do Nível Superior (Capes), que possuem bancos de dados virtuais que possibilitam
pesquisas desse porte por meio do mecanismo de busca com palavras-chave relacionadas ao
tema, e, para tal, fizemos uso das palavras: redes sociais, subjetividade e jovens. Entre os
achados, detivemo-nos a quatro teses e seis dissertações, que mais se aproximaram do objeto
de estudo, as pesquisas foram apresentadas e defendidas para bancas de grandes universidades
nacionais como requisitos para obtenção de seus respectivos títulos.
Adotamos a técnica de leitura dos resumos das produções acadêmicas desses mestres e
doutores, com base em Garrido (1993 apud FERREIRA, 2002. p. 262), que considera os
resumos instrumentos indispensáveis para agilizar a prática de seleção das bibliografias
necessárias para aqueles que se dedicam aos estudos e às pesquisas, apesar de existirem
teóricos que se opõem ao uso de resumos para esse tipo de análise, considerando-os vagos e
imprecisos nas informações sobre a obra completa. A próxima etapa foi o recorte das
informações (ano, local, universos, sujeitos, metodologias, teóricos e os resultados obtidos)
em forma de fichamento3. Romanowski e Ens (2006) apresentam, a seguir, a importância da
análise dos recortes.

Essas análises possibilitam examinar as ênfases e temas abordados nas
pesquisas; os referenciais teóricos que subsidiaram as investigações; a
relação entre o pesquisador e a prática pedagógica; as sugestões e
3

Conforme Minayo (2001), os fichamentos são práticas sistematizadas e disciplinadas na exploração
de pesquisas bibliográficas.
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proposições apresentadas pelos pesquisadores; as contribuições da pesquisa
para mudança e inovações da prática pedagógica; a contribuição dos
professores/pesquisadores na definição das tendências. (ROMANOWSKI;
ENS, 2006, p. 39).

De posse dos fichamentos, então veio o processo de examinar as informações
adquiridas e a elaboração da análise desses dados como um mapa que nos permitiu continuar
caminhando em direção ao objetivo da pesquisa. O quadro abaixo mostra informações iniciais
dos estudos em que foram analisados os resumos: autoria, tema, ano, tipo de pesquisa/área e
palavras-chave.
Quadro 1 – Informações iniciais das Dissertações e Teses
Autoria

Tema

Ano

Agressão social entre estudantes
através das redes sociais virtuais e
2013
sua relação com o desengajamento
moral.
CASTRO,
Instagram: Produção de imagens,
Rodrigo
cultura mobile e seus possíveis
2014
Inácio de.
reflexos nas práticas educativas.
CHAGAS, A Contribuição do Facebook no
2013
Alexandre
processo da aprendizagem
Meneses.
colaborativa.
Ensinar e aprender na cultura
DARDEAU, digital: novos caminhos de produção 2014
Tiago Cabral. de sentidos por meio de redes
sociais.
Morando na rede: Novos modos de
DIAS, Vania
constituição de subjetividades de
2015
Costa.
adolescentes nas redes sociais.
Felicidade no ciberespaço: um
GONDIM,
estudo com jovens usuários de
2007
Márcio Silva.
comunidades virtuais.
HARDAGH,
Redes Sociais Virtuais: Uma
Cláudia
2009
proposta de escola expandida.
Coelho.
Navegando.com: Um estudo acerca
LIMA, Yara
do Papel da Mediação do
Pôrto de
2006
Computador/Internet na produção da
Paula Lima.
subjetividade dos jovens.
Estou online! O imperativo da
conexão reconfigurando
MARQUES,
sensibilidades nas relações de afeto 2013
Cíntia Bueno.
entre sujeitos jovens
contemporâneos.
ARAÚJO,
Emanuelly
Pereira de.

PRIOSTE, O Adolescente e a internet: laços e
Cláudia Dias. embaraços do mundo virtual.

Fonte: Dados adquiridos na pesquisa.

2013

Área

Palavras-chave

Dissertação/ Agressão social virtual. Agressão
Educação
entre pares. Desengajamento moral.
Dissertação/ Educação. Cultura mobile.
Educação
Sociabilidades.
Aprendizagem colaborativa. Redes
Dissertação/
sociais. Facebook. Nós
Educação
especializados.
Cibercultura. Comunicação. Redes
Dissertação/
sociais. Aprender e ensinar.
Educação
Subjetividades.
Tese/
Psicologia

Redes Sociais. Virtual. Subjetividade.
Adolescência.

Dissertação/ Tecnologia. Comunidades virtuais.
Psicologia
Consumo. Felicidade. Orkut
Tese/
Educação

Redes Sociais. Web 2.0. Cibercultura.
Linguagem. Cognição. Ética. Estética.

Dissertação/ Subjetividade. Medicação.
Educação
Computador/ Internet.

Tese/
Educação

Redes sociais. Privacidade
compartilhada. Relações de afeto.
Juventudes contemporâneas.
Educação.

Tese/
Educação

O adolescente e a internet. Cultura
juvenil. Tecnologia da informação e
comunicação na educação.
Psicanálise, teoria crítica e educação.
Cibercultura. Inclusão digital.
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Foram analisados os resumos das dez pesquisas: quatro teses (três em Educação e um
em Psicologia) e seis dissertações (cinco em Educação e um em Psicologia) acima citadas.
Um recorte na “timeline” (linha do tempo) apontou para a emergência do tema na atualidade,
visto que, das dez pesquisas, sete foram realizadas no período de 2013 a 2016, e as demais
nos anos de 2006, 2007 e 2009. Quanto ao espaço, as localizações geográficas abrangem
jovens de escolas e universidades de diversas culturas brasileiras: Rio de Janeiro, Fortaleza,
São Paulo, Sergipe, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. No entanto, levando em consideração
os ciberespaços, alguns autores se atrelaram a redes sociais específicas como: Orkut,
Facebook e Instagram4.
Na busca pela compreensão das metodologias de pesquisas utilizadas por esses
estudiosos, detectamos que por se tratarem de estudos sociais, o cunho qualitativo nas
investigações é opção unânime entre eles, com abordagens descritivas e sócio-históricas,
grupo focal fechado, e ainda, entrevistas como instrumento de coleta de dados. Porém, a
netnografia, como um procedimento metodológico, chamou atenção, por se tratar de
pesquisas que envolvem o meio virtual e a análise de redes sociais. Castro (2015) justifica a
escolha desse método em seu trabalho pela proximidade com a área de comunicação e de
imersão da mesma em princípios ciberculturais.
Os autores se desdobraram dentro do acervo bibliográfico com a missão de reforçar e
ampliar as visões de muitos teóricos renomados, apesar de muitas referências serem comuns
entre as pesquisas, a fundamentação teórica se diversifica de acordo com o objeto de estudo,
com isso, identificamos nomes como os de Pierre Levy, Manuel Castells, Gilles Deleuze,
Félix Guatarri, Lev Vygotsky, Mikhail Bakhtin, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Lucia
Santaella, André Lemos, Jorge Larrosa, Juarez Dayrell, Raquel Recuero, Paula Sibilia, dentre
muitos interlocutores dos estudos analisados.
Sobre a análise e a apresentação dos resultados encontrados pelos pesquisadores,
observamos que os resultados obtidos com os estudos se complementam, demonstrando que
as redes sociais virtuais são partes integrantes do cotidiano jovem. Para Prioste (2013), o
aumento constante e contínuo do acesso à internet faz com que novos hábitos de vida se
estruturem, afetando as relações intersubjetivas e as formas de sociabilidade. Por essa razão,
Dias (2015) relata sobre a importância de navegarmos em direção à compreensão dos meios e
das formas que os adolescentes acessam as redes sociais, a mediação e a segurança durante o

4

Redes sociais virtuais de grande acesso no Brasil, o Orkut foi desativado em 2014.
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acesso, o teor de suas postagens e o sentido adquirido por eles por meio do uso diário das
mídias.
Lima (2006) se propôs a estudar a mediação do computador e da internet na produção
da subjetividade dos jovens, chegando à conclusão de que aqueles que foram inseridos no
mundo tecnológico produziram novos contornos em suas subjetividades. Os jovens são
atraídos ao mundo on-line pela possibilidade de executar suas fantasias virtuais e por se
sentirem aceitos em grupos nos quais querem estar inseridos. No entanto, Prioste (2013)
afirma isso é um alerta para os laços e os embaraços do mundo virtual, pois, no ciberespaço,
os adolescentes possuem seus direitos de proteção violados, considerando que seus
psiquismos ainda estão em desenvolvimento, causando efeitos na constituição da
subjetividade desses indivíduos.
As redes sociais abrem portas para uma nova forma de socialização, desenvolvida no
ciberespaço, que reúne usuários que se relacionam entre si sem a necessidade da presença
física, sendo tal ambiente, considerado por Gondim (2007) como mundo virtual, um mundo
de existência, mostrando linguagens, culturas e utopias, com compartilhamento de fatos e
reprodução de comportamentos. Sendo assim, o autor afirma que as identidades dos jovens
integrantes dessas comunidades estão, de alguma forma, subordinadas a esses serviços que
repercutem em suas vidas cotidianas, passando a exercer um papel significativo na
constituição da sua subjetividade.
A partir da reprodução de comportamentos, delineia-se a construção de identidades,
pois, conforme Dias (2015), os jovens apresentam diversas formas de ver, de sentir e de estar
no mundo virtual. Contudo, isso interfere na forma com que o sujeito vê o outro e nas suas
relações. Nessa perspectiva, Araújo (2016) chama atenção para as preocupantes agressões
sociais indiretas e para as exclusões sociais entre esses indivíduos no meio virtual, justificadas
por eles pela falta de afinidade com os demais. Marques (2013) compreende que, em muitos
desses casos, isso ocorre devido ao compartilhamento da vida privada no espaço virtual, o que
proporciona a produção de sensibilidades reconfiguradas nas relações de afeto entre os
sujeitos jovens contemporâneos.
A proposta de “Escola Expandida” para redes sociais, relatada por Hardagh (2009),
apresenta as redes sociais virtuais como espaços de aprendizagem, integrando a elas a
instituição de ensino tradicional. Sobre essa relação, Dardeau (2014) afirma que as práticas
ciberculturuais dão novos contornos aos processos de ensino-aprendizagem, alterando limites
de espaço e de tempo em sala de aula e constituindo novos relacionamentos entre os atores
envolvidos (professor e aluno). Já Chagas (2013) detectou que as mediações pedagógicas em
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grupos fechados de Facebook contribuíram para o desenvolvimento social e educacional de
jovens alunos, o que influencia na aquisição de subjetividade por meio da aprendizagem
colaborativa.
Portanto, atualmente, torna-se praticamente impossível desassociar os jovens das redes
sociais. Dessa forma, cabe à escola mediar essa relação, por meio de práticas e de ações
propiciadoras de reflexões emancipatórias, para que, assim, aconteça a tão necessária
formação crítica desses sujeitos. Nessa visão, Castro (2014) afirma que um caminho é a
escola buscar novas apropriações dos dispositivos mobiles em seu contexto educativo. Para
isso, Hardagh (2009) conclui que mudanças devem ser feitas e estão relacionadas ao
currículo, à atualização de informações que os livros não acompanham, à valorização de
novas formas de estética e de ética pautadas na troca e em ambientes de colaboração com
personagens que não fazem parte da instituição escolar. Assim, a escola como local de
aprendizagem, pode contribuir na formação de jovens no que diz respeito ao uso de redes
sociais e à construção da subjetividade.
2.2 As novas versões que se configuram na atualidade
E tudo mudou…
O rouge virou blush
O pó-de-arroz virou pó-compacto
O brilho virou gloss
O rímel virou máscara incolor
A Lycra virou stretch
Anabela virou plataforma
O corpete virou porta-seios
Que virou sutiã
Que virou lib
Que virou silicone
A peruca virou aplique, interlace, megahair, alongamento
A escova virou chapinha
“Problemas de moça” viraram TPM
Confete virou M&M’s
A crise de nervos virou estresse
A chita virou viscose.
A purpurina virou glitter
A brilhantina virou mousse
Os halteres viraram bomba
A ergométrica virou spinning
A tanga virou fio dental
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E o fio dental virou anti-séptico bucal
Ninguém mais vê…
Ping-Pong virou Babaloo
O a-la-carte virou self-service
A tristeza, depressão
O espaguete virou Miojo pronto
A paquera virou pegação
A gafieira virou dança de salão
O que era praça virou shopping
A areia virou ringue
A caneta virou teclado
O long play virou CD
A fita de vídeo é DVD
O CD já é MP3
É um filho onde éramos seis
O álbum de fotos agora é mostrado por email
O namoro agora é virtual
A cantada virou torpedo
E do “não” não se tem medo
O break virou street
O samba, pagode
O carnaval de rua virou Sapucaí
O folclore brasileiro, halloween
O piano agora é teclado, também
O forró de sanfona ficou eletrônico
Fortificante não é mais Biotônico
Bicicleta virou Bis
Polícia e ladrão virou counter strike
Folhetins são novelas de TV
Fauna e flora a desaparecer
Lobato virou Paulo Coelho
Caetano virou um chato
Chico sumiu da FM e TV
Baby se converteu
RPM desapareceu
Elis ressuscitou em Maria Rita?
Gal virou fênix
Raul e Renato,
Cássia e Cazuza,
Lennon e Elvis,
Todos anjos
Agora só tocam lira…
A AIDS virou gripe
A bala antes encontrada agora é perdida
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A violência está coisa maldita!
A maconha é calmante
O professor é agora o facilitador
As lições já não importam mais
A guerra superou a paz
E a sociedade ficou incapaz…
… De tudo.
Inclusive de notar essas diferenças.
(Luis Fernando Verissimo)

As palavras de Luis Fernando Verissimo maximizam o que queremos demonstrar
nesta seção, apontam as transformações ocorridas ao longo do tempo nas mais diversas áreas
da sociedade. Por meio de suas interpretações, podemos realizar mentalmente um jogo de idas
e vindas na história. Observamos que os objetivos em cada ação realizada ou produto
utilizado pelas pessoas podem até ser o mesmo, mas que com o tempo as formas de alcançálos mudaram.
Hoje, a busca pelo corpo perfeito e o padrão de beleza são ditados pela moda,
maquiados pelas linhas de cosméticos e modelados pelos halteres, os aspectos culturais
sofreram modificações, as brincadeiras e jogos ganharam “formas” virtuais, os avanços
tecnológicos foram capazes de transformar o mercado, a economia, os meios de transportes, e
até mesmo as composições familiares e as formas de relações sociais, que influenciam
diretamente no comportamento humano e afetam suas subjetividades. E, em meio a isso tudo,
a educação, como papel da escola e na pessoa do professor, ganha novo sentido e missão.
Os sistemas de informática estão em constantes atualizações, reconfigurando-se em
novas versões para seus usuários. Metaforicamente, a sociedade apresenta em seus diversos
compartimentos versões atualizadas. No entanto, temos que perceber tais modificações e o
que elas acarretam em nossos cotidianos. Para Gonzáles Rey (2001, p. 9): “O tema da
subjetividade nos conduz a colocar o indivíduo e a sociedade numa relação indivisível”,
então, antes de tratarmos especificamente sobre jovens e suas subjetividades, detivemo-nos a
compreender, mesmo que sucintamente, as versões atuais que se configuram na atualidade.
Em “A corrida para o século XXI”, Nicolau Sevcenko (2001) ilustra todo o
desenvolvimento tecnológico em uma aceleração extrema ocorrida no século XX como um
passeio de montanha-russa. O autor considera o ápice da aventura o momento da virada dos
dois séculos, em que apresenta a euforia excitante pelas grandes descobertas que impactaram
o mundo e o fenômeno da globalização, bem como os riscos que desencadearam
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desigualdades sociais, as violências e as mortes nas guerras, e a desestruturação do meio
ambiente.

Ao chegar ao fim, desfigurados, descompostos, estupefatos, já assimilamos a
lição da montanha-russa: compreendemos o que significa estar exposto às
forças naturais e históricas agenciadas pelas tecnologias modernas.
Aprendemos os riscos implicados tanto em se arrogar o controle dessas
forças, quanto em deixar-se levar pelo modo apatetado e conformista por
elas. O que não nos impede de suspeitar das intenções de quem inventou
essa traquitana diabólica. (SEVCENKO, 2001, p. 13).

Nessas circunstâncias, o autor define o efeito passivo, cego e irrefletido diante de
todas as precipitações tecnológicas como síndrome do loop. E, ainda, relata que diante do
ritmo em que as mudanças ocorrem, não teríamos tempo para parar e refletir sobre elas. Por
essa razão, com o intuito de que não haja uma omissão pelos indivíduos quanto às
consequências que tais acelerações extremas podem acarretar, ele convida os leitores a
desenvolverem uma criticidade, onde a crítica “[...] é o modo de a sociedade dialogar com as
inovações, ponderando sobre seu impacto, avaliando seus efeitos e perscrutando seus
desdobramentos.” (SEVCENKO, 2001, p. 17).
Para Fragoso (2009 apud RECUERO, 2009), as profundas alterações que ocorrem em
todos os âmbitos de nossa vida social, são centralizadas nas tecnologias digitais, acontecem
numa velocidade estonteante e possuem complexidade de compreensão. Ela relata
posicionamentos intensos acerca da sociedade que se desenha por meio das tecnologias: os
otimistas defendem que a conexão digital vincula os relacionamentos em comunidades
virtuais a um padrão de igualdade, harmonia e anulação das diferenças; e os pessimistas
acreditam que as relações se esfriam em um espaço onde reina a mentira, hipocrisia e más
intenções.
Nessa perspectiva, torna-se importante superar a síndrome do loop, de Sevcenko
(2001), para termos uma visão definida de julgamento sobre as novas tecnologias, como a
internet e os sites de redes sociais, para que tenhamos voz e não ensurdeçamos as tecnologias
de ouvirem as necessidades da sociedade que se configura atualmente. Fragoso (2009 apud
RECUERO, 2009) ainda ressalta que as posturas intensas dos otimistas e dos pessimistas
desvinculam a internet de sua realidade social e, fazem com que percam o sentido de entender
os meios tecnológicos como artefatos culturais.
Isso implica em dizer que a internet e os meios tecnológicos precisam ser vistos com o
senso crítico que possibilite contemplá-los por meio de olhares sociais, culturais e educativos,
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pois, o contexto em que vivemos, segundo Fragoso (2009 apud RECUERO, 2009), é
conturbado e se fundamenta em ilusões de seguranças e solidez. Em consonância a esses dois
aspectos propostos pela autora, Bauman discorre com autoridade sobre eles. No quesito
segurança, o sociólogo afirma que o “advento da informática” por meio do aligeirado fluxo de
informações que viajam “independente de seus portadores” rompeu com a distância,
considerada o mecanismo de defesa das comunidades, com isso “[...] a fronteira entre o
’dentro’ e o ’fora’ não pode mais ser estabelecida e muito menos mantida.” (BAUMAN,
2003, p. 18-19, grifos do autor).
No que tange à solidez, Bauman (2001) caracteriza a atualidade como a era da
modernidade líquida. Esse aspecto líquido é fluído, ou seja, as coisas passam por
transformações rápidas e constantes, de acordo com situações circunstanciais e tensões
sofridas, com isso, as gerações contemporâneas são volúveis e sem consistência e, assim
como o que é fluído, movimentam-se facilmente pelos seus caminhos com formas variadas.
Adjetivada pelo autor como extraordinária, essa mobilidade dos fluídos é associada à ideia de
leveza. No entanto, ele alerta que há líquidos que são mais pesados que muitos sólidos,
denotando que as ideias fluidas nesse mundo de modismos passageiros tornam-se pesados.
Seguindo o raciocínio das transformações, Recuero (2009) considera que os sistemas
sociais e as redes sociais estão em constantes mudanças, e resultam em novos padrões
estruturais. Assim, é irrevogável a afirmação de que os últimos anos foram bombardeados
com novidades tecnológicas que expressam novas formas de viver.

A mediação pelo computador, por exemplo, gerou outras formas de
estabelecimento de relações sociais. As pessoas adaptaram-se aos novos
tempos, utilizando a rede para formar novos padrões de interação e criando
novas formas de sociabilidade e novas organizações sociais. [...] Como a
comunicação mediada por computador proporciona que essas interações
sejam transportadas a um novo espaço, que é o ciberespaço, novas estruturas
sociais e grupos que não poderiam interagir livremente tendem a surgir.
(RECUERO, 2009, p. 89).

Vemos que a inovação é característica dos novos tempos tecnológicos, digitais e
virtuais em que vivemos, tecendo um conjunto de maiores novidades que configuram as
novas versões na sociedade e dela própria. Diante disso, tal fenômeno faz com que a forma de
organização dos meios e das instituições sociais sejam pautadas a partir da ideia de Fragoso
(2009 apud RECUERO, 2009), que expressa como verdade a fala de que o determinismo
tecnológico é tentador e difícil de resistir, sentenciando que a tecnologia define a sociedade.
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Diante dessa verdade, é confirmada a necessidade de repensar a sociedade que se desenvolve
nos termos de uma era globalizada, digital e conectada em rede.

2.2.1 O upgrade: a Sociedade em Rede e a Nova Era Digital
Upgrade é o termo utilizado na informática que indica a atualização para uma versão
mais recente de componentes de um computador. Adotando a ideia principal do significado da
palavra, queremos denotar a reconfiguração ocorrida nas sociedades por meio do fluxo
tecnológico informacional, comunicativo e digital capaz de ocasionar uma distinção de eras
na história social da humanidade, tendo em vista que o “[...] desenvolvimento das tecnologias
de informação e comunicação é um elemento decisivo para criar marcas de tempo,
consideradas igualmente um dos principais fatores de reconfiguração da sociedade.”
(BORTOLAZZO, 2012, p. 10).
A teoria da Sociedade em Rede, de Manuel Castells (2017), é formulada a partir dos
efeitos fundamentais da tecnologia da informação no mundo contemporâneo. Tendo como
ponto de partida a penetrabilidade da revolução causada por ela em todas as esferas das
atividades humanas, o sociólogo analisa a complexidade dessa nova sociedade, bem como da
nova economia, da política, da cultura em formação, das relações sociais e até mesmo a busca
da identidade na nova história.
Eric Schmidt e Jared Cohen, grandes nomes do Google 5, em a Nova Era Digital,
dialogam sobre o avanço veloz e sem precedente das tecnologias de comunicação no início do
século XXI e sobre o aumento em massa do número de pessoas conectadas à internet.
Norteados por uma leva de grandes e tumultuosos acontecimentos internacionais6 decorridos
sob total influência da adesão em massa à internet, os autores compartilham ideias sobre o
hoje e sobre uma espécie de análise profética do futuro das pessoas, negócios e nações nessa
nova era de conectividade à internet que “[...] está promovendo uma das mais empolgantes
transformações sociais, culturais e políticas da história.” (SCHMIDT; COHEN, 2013, p. 12).
Google é uma grandiosa empresa norte-americana que multinacionalmente oferta serviços online,
software e produtos baseados na internet. Disponível em:
<https://www.significados.com.br/google/> Acesso em 08 de mar de 2018.
6
Os autores exemplificam: “O governo chinês lançou sofisticados ciberataques contra o Google e
dezenas de outras empresas americanas; o WikiLeaks entrou em cena, fornecendo acesso universal a
centenas de milhares de arquivos digitais confidenciais; grandes terremotos no Haiti e Japão
devastaram cidades, mas geraram soluções inovadoras de alta tecnologia; e as revoluções da
Primavera Árabe abalaram o mundo com sua rapidez, força e seus contagiosos efeitos de
mobilização. Cada um desses acontecimentos turbulentos introduziu novos ângulos e possibilidades
a serem considerados com relação ao futuro” (SCHMIDT; COHEN, 2013, p. 12).
5
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Castells (2017) sugere sociedade e tecnologia como em um padrão interativo de
relação: “É claro que a tecnologia não determina a sociedade. Nem a sociedade escreve o
curso da transformação tecnológica...” (CASTELLS, 2017, p. 64). Ele esclarece essa fala,
fundamentando-a com as palavras incorporação e utilização, dando sentindo à interação entre
ambas, onde não há determinação de nenhuma das partes sobre a outra, mas que há a
incorporação e a utilização da tecnologia e das inovações tecnológicas pela sociedade.
O autor ainda aponta para a drasticidade das mudanças sociais a partir da revolução
tecnológica da informação7 no registro da nova história, partindo do ataque ao patriarcalismo,
passando pelos sistemas políticos em crise de legitimidade, chegando até os movimentos
sociais atuais fragmentados. Podemos considerar tudo isso fruto do comportamento
individualista em um “[...] mundo de mudanças confusas e incontroladas, [...] de fluxos
globais de riqueza, poder e imagens [...]”, que reflete na constituição de identidades mais
específicas, ou mesmo reagrupadas em identidades primárias8, mas que a busca poderosa por
uma identidade, “[...] coletiva ou individual, atribuída ou construída, torna-se a fonte básica
de significado social” (CASTELLS, 2017, p. 63).
Na visão da era digital, de acordo com o crescimento da internet, ou melhor, da adesão
a ela, o universo online induzirá a visão identitária dos indivíduos sobre si.

Conforme esse espaço for crescendo, a compreensão de quase todos os
aspectos de nossa vida vai mudar, das minúcias de nosso cotidiano às
questões mais fundamentais sobre identidade, relacionamento e mesmo
nossa própria segurança. Tecnologias de comunicação oferecem
oportunidades de rupturas culturais e técnicas. O modo como interagimos e
vemos a nós mesmos continuará sendo influenciado e conduzido pelo mundo
on-line ao nosso redor. (SCHIMIDT; COHEN, 2013, p. 13).

Segundo a definição de Castells (2017), rede é o conjunto de nós interconectados. Para
Recuero (2009), esses “nós” representam os atores, dentre os elementos das redes sociais, ou
seja, “nós” são pessoas, indivíduos concretos espalhados nos mais diversos pontos dos fluxos
em rede, que “[...] atuam de forma a moldar as estruturas sociais, por meio da interação e da

7

8

Para Castells (2017) essa revolução da tecnologia da informação se inicia no Vale do Silício, na
Califórnia, Estados Unidos. A partir dos anos 1940, após a Segunda Guerra Mundial, mas com
marcos mais decisivos nos anos 1970 com uma difusão mais ampla das novas tecnologias da
informação, um avanço gigantesco na microeletrônica e suas inovações proporcionaram esse
momento.
“[...] identidades primárias: religiosas, étnicas, territoriais, nacionais. O fundamentalismo religioso –
cristão, islâmico, judeu, hindu e até budista (o que parece uma contradição de termos) –
provavelmente é a maior força de segurança pessoal e mobilização coletiva nestes tempos
conturbados.” (CASTELLS, 2017, p. 63).
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constituição de laços sociais” (RECUERO, 2009, p. 25), constituindo a nova morfologia
social designada por Castells (2017). Nota-se que, por sua vez, o sociólogo explora o novo
paradigma da tecnologia da informação, mas aborda com a afinco a sua relação com o ser
pessoal do indivíduo, com a identidade dos seres sociais, de quem elas pensam que são.

No entanto, a identidade está se tornando a principal e, às vezes, única fonte
de significado em um período histórico caracterizado pela ampla
desestruturação das organizações, deslegitimação das instituições,
enfraquecimento de importantes movimentos sociais e expressões culturais
efêmeras. Cada vez mais, as pessoas organizam seu significado não em torno
do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são. Enquanto
isso, as redes globais de intercâmbios instrumentais conectam e desconectam
indivíduos, grupos, regiões e até países, de acordo com sua pertinência na
realização dos objetivos processados na rede, em fluxo contínuo de decisões
estratégicas. Segue-se uma divisão fundamental entre o instrumentalismo
universal abstrato e as identidades particularistas historicamente enraizadas.
Nossas sociedades estão cada vez mais estruturadas em uma oposição
bipolar entre a Rede e o Ser. (CASTELLS, 2017, p. 63, grifos do autor),

Da mesma forma, a nova era digital anunciada por Schmidt e Cohen (2013) se inclina
diretamente para as pessoas, seus meios sociais de convivência, suas constituições e suas
relações, agora e em uma visão de futuro, e não unicamente para as novidades tecnológicas
desenvolvidas em apetrechos eletrônicos, aplicativos e inteligências artificiais. Logo, todos
esses aparatos serão utilizados por seres humanos dotados de emoções, sentimentos e de senso
de responsabilidade. Os autores apresentam as mãos como guiadoras dos nossos passos nessa
nova era, parece controverso pensar que mãos conduzirão passos, mas eles parafraseiam com
essa expressão a responsabilidade humana no poder de decisão do uso das máquinas para o
bem ou para o mal.
Nessa mesma via de compreensão, sob a luz dos pensamentos de Félix Guatarri
(2012), essa revolução de informações por meio do conjunto de meios de comunicação de
massa, concede aos aspectos subjetivos um lugar de preponderância na atualidade. No ritmo
atual em que a sociedade se encontra, as redes sociais são espaços de circulação maciça do
que acontece em todo mundo e em uma velocidade estonteante, esses “elementos” fabricados
pelas mídias sobrevêm às pessoas como produtores de subjetividade.
[...] as máquinas tecnológicas de informação e de comunicação operam no
núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio de suas memórias, da
sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus afetos, dos seus
fantasmas inconscientes. (GUATARRI, 2012, p. 14).
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Ainda nas entrelinhas de Guatarri (2012), uma que vez produzida por instâncias
individuais, coletivas e institucionais, a subjetividade parte do princípio da necessidade de se
tomar a relação entre o sujeito e o objeto pelo meio, de modo que o ambiente sociocultural é
condição fundamental para a construção da subjetividade, rompendo-se do essencialmente
social em direção à constituição da identidade individual. As máquinas tecnológicas
possibilitam um novo meio, um novo ambiente sociocultural, não apenas como uma nova
forma de expressão, mas, segundo o autor, como espaço de constituição de complexos de
subjetivação, capaz de fazer os indivíduos se ressingularizarem.
2.2.2 Jovens na timeline: os nativos digitais

Diante de uma sociedade atualizada, temos uma nova geração de jovens diferenciada
daquelas que nasceram e cresceram em outros períodos na timeline9 das trajetórias juvenis.
Conforme Bortolazzo (2012), adotou-se o termo geração para indicar em uma linha temporal
reta o tempo médio de 25 anos da alteração de descendências entre pais, filhos e netos. Mas
que no momento presente, a média de alternação de gerações foi reduzida para dez anos, ou
seja, as características que diferenciam cada geração se modificam em um menor espaço de
tempo.
O autor esboça, sucintamente, algumas dessas gerações do último século, partindo da
geração dos Baby Boomers, nascido no período pós-guerra, entre 1940 e 1960, e que em suas
juventudes lutaram contra a ditadura e difundiram a Jovem Guarda. Nesse mesmo período
ditatorial, segunda metade da década de 1960 e década de 1970, nasciam os que compunham
a Geração X, influenciados por Douglas Coupland10, criticavam quem vivia o consumismo,
pensavam sobre eles próprios e se opunham à cultura pop, esses conviveram com o perigo da
AIDS, foram responsáveis pelo Impeachment do presidente Collor, e presenciaram a
tecnologia sendo inserida em suas casas, nas instituições escolares e nos trabalhos.
A geração Y nasce nos anos 1980 até finais dos 1990, em um país já com princípios
democráticos e mudanças econômicas a partir do Plano Real, impulsivos e imediatistas
sempre na busca pelo prazer são simbolizados pelo uso de computadores e celulares, dando

Timeline é uma palavra em inglês que significa linha do tempo, é a disposição das publicações nas
redes sociais.
10
“Novelista canadense Douglas Coupland que lançou em 1991 um bestseller internacional chamado
Generation X: Tales for na Accelerated Culture (sem tradução no Brasil). O romance tecia críticas à
geração que vivia apenas o momento e que seguia a onda consumista.” (BORTOLAZZO, 2012, p.
5).
9
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espaço para a geração que os sucederiam, a Geração Z, denominada por Bortolazzo (2012),
em seu trabalho, como Geração Digital.
A letra Z advém do verbo zapear, que significa mudar freneticamente os
canais de TV (hoje digital e interativa). Geração Z ou Digital é o nome dado
àqueles nascidos a partir da metade dos anos 1990. O mundo desses jovens
sempre foi habitado por Internet, celular, email e, de certa forma, são
convocados e incitados por novidades a todo o momento. É uma geração que
prescinde de informações e estímulos, mesmo que se tornem obsoletos
minutos depois. Essa nova leva de jovens chama a atenção dos educadores
no século XXI já que estão prestes a ingressar nas universidades e vêm
demonstrando um comportamento distinto das outras gerações no que diz
respeito às formas de aprendizagem e aos modos de circulação do
conhecimento. (BORTOLAZZO, 2012, p. 6).

Aqui, chegamos ao ponto dessa nova geração na atualidade, formada em um universo
virtual instigado por novidades instantâneas, momentâneas e que se perfazem pelas conexões.
Esses jovens possuem uma intensa afinidade com a gama de aparato tecnológico que surge
diariamente, e assim, os olhares educativos se voltam para essa categoria social que emerge
em parâmetros diferenciados no século XXI. Nessa linha de estudo, Presnky (2001) se
apropria do termo “nativos digitais” para conceituar os jovens alunos que já nasceram e
cresceram em uma relação de proximidade com o convívio digital.
De posse dessa denominação, o estudioso relaciona as características dessa nova classe
de estudantes que se expressam em uma linguagem digital, recebem informações em passo
acelerado, realizam múltiplas tarefas em um mesmo instante e “[...] trabalham melhor quando
ligados a uma rede de contatos. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas e
recompensas freqüentes. Eles preferem jogos a trabalham ‘sério’. (Isto lhe parece familiar?)”
(PRENSKY, 2001, p. 2, grifo do autor).
Ressaltamos que os jovens não desejaram nascer nesse ambiente, a sociedade por si só
caminhou para chegar nessas condições, dessa forma os jovens são constituídos a partir do
modelo de sociedade pertinente ao seu tempo. Se assim observarmos a linha reta de gerações
expostas por Bortolazzo (2012), percebemos que cada uma delas acompanhou o ritmo
impresso pelo meio social da época, onde formaram suas particularidades, identidades,
subjetividades, educações e histórias. Traçando uma reflexão sobre isso, percorremos as
formas de socialização entre jovens e sociedades em seus mais variados tempos e espaços, e
identificamos diversas formas de ser jovem, na visão de Dayrell (2007), essas diferentes
maneiras apontam para expressivas mutações de como a sociedade “produz” esses indivíduos.
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Nesse contexto, os lares, as escolas e os demais ambientes de convívio dos jovens
seriam considerados um recinto protegido nas sociedades que se alastraram ao longo do
tempo, Bauman (2003) fala de segurança no reduto coletivo de uma comunidade, de um lugar
seu, próprio e específico. No entanto, Pais (2005) introduz a internet como uma porta de
entrada ao refúgio enclausurador e protecionista caseiro das crianças, que rompe o “casulo
familiar”, expondo-os ao lado exterior do espaço doméstico, e finda por outorgar poderes aos
jovens de consumirem novas culturas, de acordo com suas preferências.
Por outro lado, Palfrey e Gasser (2011) se referem ao ambiente digital como apenas
uma extensão do ambiente físico dos jovens, que simultaneamente comunicam suas
identidades nos dois mundos (físico e digital). Contudo, os autores advertem: “A era da
internet, em que estão crescendo os Nativos Digitais, está proporcionando outra grande
mudança no que significa construir e administrar a própria identidade.” (PALFREY;
GASSER, 2011, p. 29, grifos dos autores).
Os jovens vivem uma fase diferenciada, a transição da infância para a vida adulta. Pais
(1990) explica que todo o curso da vida humana é segmentado em fases sucessivas, e a
juventude é definida como uma delas e de um complexo processo de construção social. Os
nativos digitais podem ser considerados a nova versão de jovens que se configuram no
momento atual, em que essa atualização da representatividade juvenil se deu devido a uma
ampla diversidade que os jovens possuem em suas individualidades, provocando uma
diferenciação em suas formações, que se tornou um processo composto de grandes e inúmeras
pressuposições que marcam, constroem e moldam suas subjetividades.
Dayrell (2007, p. 1107) inferiu que há a existência de uma nova condição juvenil no
Brasil, e o jovem de escolas públicas leva consigo “[...] um valor simbólico próprio que o
diferenciam e muito das gerações anteriores.”. Esse valor simbólico é algo subjetivo, e está
diretamente relacionado à diversidade particular e individual de cada ator, como também, às
práticas sociais vivenciadas por ele. Dessa forma, um conjunto de fatores é responsável por
agregar valores, conceitos, histórias, medos e desejos em suas características próprias.
A partir disso, compreendemos o que Adad (2014) elucida na discussão com o
posicionamento de que não podemos reduzir a categoria social juvenil em uma definição
permanente, ou como a autora diz, “concreta e estável”, tendo em vista que ela se configura
levando em consideração, e como ponto de partida, os diversos estilos culturais.
Para uma análise da condição juvenil dos nossos jovens, precisamos entender que:
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Assim existe uma dupla dimensão presente quando falamos em condição
juvenil. Refere-se ao modo como uma sociedade constitui e atribui
significado a esse momento do ciclo da vida, no contexto de uma dimensão
histórico-geracional, mas também à sua situação, ou seja, o modo como tal
condição é vivida a partir dos diversos recortes referidos às diferenças
sociais – classe, género, etnia etc. (DAYRELL, 2007, p. 1108).

Destacamos que, além da sociedade “produzir” as várias formas de ser jovem, ela
também classifica, rotula e atribui significados para esses indivíduos e a esses modos de viver
a juventude. Então, antes de tudo, é preciso refletir sobre como a sociedade, nesse momento
de profundas transformações socioculturais, também tem visto os jovens, ressaltando que
todas as condições vividas por eles interferem nesse olhar que a comunidade lançará.
Nessas múltiplas dimensões da condição juvenil apresentadas por Dayrell (2007), o
lugar social é tido como determinante, ou seja, expressar-se sobre juventude é falar do caráter
social de sua construção, e assim, os desafios são duros para as camadas populares, então,
instaura-se a luta pela garantia de sobrevivência. E, se não bastasse esse cenário, os jovens,
muitas vezes, são marginalizados, predominando sobre eles representações negativas com
teores tecidos em fios de preconceitos, idealizam imagens de violência e perigo em “flashes”
as suas condições financeira e cor de pele, a partir dos quais a sociedade constitui seus perfis
como indivíduos incompletos, irresponsáveis e sem confiança, ou simplesmente, como
sintetizam Martins e Adad (2014), são vistos como sujeitos que ameaçam o bem-estar social.

2.2.3 As novas interfaces da escola

A sociedade mudou, os jovens mudaram. E a escola? Permanece intacta? Dentre todas
as alterações, a escola e o modo de fazer educação também mudaram, ou pelo menos isso é o
que se espera dela, afinal a instituição escolar não é engessada em um único molde para todas
as épocas, pelo contrário, cada momento exigirá dela justamente aquilo que é de necessidade
para seu povo, ou alunos, ou mesmo os anseios daqueles que dominam e são responsáveis por
pensar a educação. Lévy (2010, p. 160) é determinante ao dizer que “[...] devemos construir
novos modelos de espaços de conhecimentos”, ou seja, escolas com espaços renovados, novas
interfaces.
Conforme Dayrell (2007), as representações juvenis impostas pela sociedade
dificultam para a escola compreender quem de fato são esses atores sociais, o que pensam e o
que são capazes de fazer, e se finda que a escola não consegue reconhecer o ser jovem que há
no aluno, o que causa um olhar embaraçoso sobre a ampla magnitude de diversidades
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presentes no cotidiano de seus alunos como sujeitos sociais nos âmbitos étnicos, de gênero,
econômicos e demais expressões de representação juvenil.
A partir das mutações que a sociedade sofre na produção dos diferentes modos de ser
jovem, Dayrell (2007) complementa que essas mesmas mutações interferem na família e na
escola como tradicionais instituições que possuem o encargo de realizar a socialização dessa
nova geração. Com essa ideia, o autor apresenta a escola como não estática, e que, no Brasil,
gestões progressistas estão implantando novas propostas político-pedagógicas democráticas
para o ensino público. No entanto, a ruptura com as tendências imobilistas pelas propostas
inovadoras é uma luta verídica que marca a instituição educativa atual, por ser necessário
reconhecer a diversidade sociocultural dos estudantes.

O processo de implementação e avaliação dessas propostas vem colocando
em questão, de alguma forma, a estrutura escolar, com determinada
organização de tempos e espaços, o currículo e sua adequação, o papel dos
atores escolares, dentre outras dimensões, envolvendo educadores, pais e
especialistas em um debate acalorado. Muitas dessas propostas, na busca de
estabelecer um diálogo com os jovens, tendem a desenvolver ações em torno
das mais diferentes expressões culturais, na perspectiva de valorizar a cultura
juvenil dentro da escola. Mas, na sua implementação, tais ações assumem
direções e alcances variados. (DAYRELL, 2007, p. 1123).

É preciso observar como e o quê as escolas têm feito com essas propostas inovadoras
de democratização e equidade cultural, que não sejam apenas momentos de entretenimento e
ocupação do tempo jovem em atividades extras. Sendo necessário, pensar de fato, na estrutura
da escola para contornar todo um fazer pedagógico com ênfase nas diversidades. Interessante
como Ruth Rocha (1986), no conto “Quando a Escola é de Vidro”, demonstra o quanto a
escola, por muito tempo, quis enclausurar os estudantes a um padrão fechado, sufocante,
dolorido e único.
Tal padronização está relacionada à concepção de aluno moderno, onde a escola se
separava da sociedade, e “Quando o jovem adentrava naquele espaço, deixava sua realidade
nos seus portões, convertendo-se em aluno, devendo interiorizar uma disciplina escolar...”
(DAYRELL, 2007, p. 1119). Mas Rocha, em seu texto, também denuncia essa necessidade de
mudanças do comportamento escolar, uma reeducação com relação ao modo de lidar com as
diferenças, preconceitos e novas formas de socialização tem que partir da escola como
instituição educacional.
Dayrell (2007, p. 1110) relata “[...] o desmantelamento das fronteiras da instituição
escolar [...]”, pelo ruir dos seus muros, em consonância ao pensamento de Rocha (1986), em
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que “[...] jovens pobres estão, cada vez mais, transpondo os seus muros, trazendo suas
experiências e novos desafios” (DAYRELL, 2007, p. 1119). E com a massificação do ensino
público por volta dos anos 1980, a escola passa a receber uma representatividade social jovem
cada vez mais heterogênea, passando a ser um desafio até mesmo a constituição desse
indivíduo como aluno.
Em torno de todo esse processo de jovens transitando entre o dentro e o fora da escola,
a escola amplia-se para novas funções, mas, para isso acontecer, ela precisa considerar a
condição e o ser juvenil que há no estudante, reconhecer suas infinitas diferenças. Porém, essa
tarefa inicialmente não é fácil. Santos e Santos (2014, p. 18) a consideram “[...] um dos
grandes desafios da escola, paralelo ao do desenvolvimento cognitivo, é atuar no processo de
reconhecimento e de aceitação das diferenças [...] visto que é um espaço de convivência
híbrida”.
Na concepção da pesquisa que estamos desenvolvendo, é necessário compreender os
alunos nativos digitais. Presnky (2001) afirma houve uma mudança radical dessa classe e o
sistema educacional vigente foi criado para alunos que hoje não são mais os mesmos, pois, os
pensamentos mudaram, então, além das “quebras de vidros nas escolas” e dos “ruíres dos
muros escolares”, a invasão tecnológica digital e virtual na vida dos estudantes indica a
urgência de uma renovação escolar. Morim (2010 apud SANTOS; SANTOS, 2014) aponta a
necessidade de uma reforma no ensino em um despertar para as artes, mas o que pouco sabem
é que os jogos multimídias e a arte virtual se encaixam como manifestações artísticas, um
contexto real e presente na vida do ser humano jovem complexo e bipolarizado do século
XXI.
Sobre as mudanças necessárias na educação escolar, para o estudioso dos alunos
nativos digitais, há dois pontos relevantes: metodologia e conteúdo. Ele os aborda:

Primeiro, nossa metodologia. Os professores de hoje têm que aprender a se
comunicar na língua e estilo de seus estudantes. Isto não significa mudar o
significado do que é importante, ou das boas habilidades de pensamento.
Mas isso significa ir mais rápido, menos passo-a-passo, mais em paralelo,
com mais acesso aleatório, entre outras coisas [...] Segundo, nosso conteúdo.
Parece para mim que depois, da “singularidade” digital agora há dois tipos
de conteúdos: conteúdo “Legado” (pegar emprestado o termo computador
para sistemas antigos) e conteúdo “Futuro”. (PRESNKY, 2001, p. 4, grifos
do autor).

Um aspecto observado na alternância de metodologia é o de “se comunicar na língua”
do estudante, sendo uma necessidade aprender tal linguagem para haver comunicação, e para
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tal o caminho é ouvir o próprio estudante, ou seja, colocar em prática o exercício pedagógico
denominado, por Rubem Alves, de escutatória, definindo a audição como o principal sentido
na aprendizagem do viver junto e da cidadania, mas em nossos currículos não está presente
esse “aprendizado do ouvir” (ALVES, 2010 apud SANTOS; SANTOS, 2014, p. 130-131).
No entanto, é demandada para as escolas por meio dos professores essa postura de
escuta, que abrange algo além do professor adquirir um vocabulário jovem e digital, mas
eleva a escola ao patamar de uma instituição com função social, pois, o momento “parar e
ouvir”, exercido pelo docente, implica estar reconhecendo o aluno em suas especificidades
juvenil, oportunizando por um instante que ele tenha voz ao expressar aquilo que há em seus
pensamentos, sejam dores, crises, incertezas, projetos de vida, tudo aquilo que os atordoam
nos “labirintos e encruzilhadas” do trajeto de suas vidas, nesse instante, acontece a construção
da identidade.
A subjetividade, de acordo com Guatarri (2012), é plural, ou, na expressão utilizada
por ele, mas de Mikhail Bakhtin11, é polifônica. Muitas são as vozes que compõem o aluno
jovem, em alguns momentos particulares e próprios de si mesmo, mas, em outros, múltiplas e
coletivas na relação social derivada de uma lógica de afetos. Relembramos que, como
anteriormente citado, além de individual e coletiva, a subjetividade é produzida em instâncias
institucionais. Essas colocações levam a entender que se exige da escola recursos e
instrumentos que tornam os jovens “[...] capazes de conduzir a própria vida, em uma
sociedade na qual a construção de si é fundamental para dominar seu destino.” (DAYRELL,
2007, p. 1125-1126).
Ao pensarmos em construção de si mesmo, lembramos-nos dos quatro pilares da
educação propostos por Delors (1998), pressupostos norteadores da educação para o século
XXI: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.
Entendemos que a função da escola deve ser orientada tendo esses pilares como fundamentos
básicos de sustentação de suas práticas que se relacionam com a aquisição de conhecimentos
por meio do ato reflexivo e curioso dos pensamentos, e assim, o domínio do conhecimento
necessariamente resulta no saber fazer prático. Mas, para que isso aconteça, os outros pilares
precisam ser efetivados, viver junto significa ter relações sociais cooperativas e saudáveis,
compreendendo o outro, e o aprender a ser interliga-se a tão fundamental construção de si.
Na discussão sobre os conteúdos de Presnky (2001), podemos entender “legado”,
como herança, algo hereditário ou de tradição, ele define esse conteúdo como aquilo
11

Mikhail Bakhtin filósofo e pensador russo que estudava a linguagem humana. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakhtin> Acesso em: 8 mar. 2018.
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pertencente ao nosso currículo tradicional, mas mesmo que seja de uma era diferente é
importante, e não podemos ser alheios a essa verdade. Notamos que o autor não despreza ou
incita a escola a deixar de realizar leituras, escritas ou atividades afins. Já o conteúdo “futuro”
é bem amplo e de uma magnitude digital e tecnológica capaz de surpreender nossos alunos
nessas áreas, exemplifica a robótica, mas que também inclui ética, política, sociologia, línguas
e outras coisas, percebemos então que é possível compactuar em um conteúdo “futurista” os
meios digitais e sociais que se relacionam de maneira extremamente interessante para esse
tipo de alunado.
Dentre todas as novidades da atualidade, uma função que a escola tem é de tornar o
ensino algo interessante e agradável para os alunos e o mais familiar possível ao seu
cotidiano. Santos e Santos (2014, p. 130) falam que é preciso repensar “[...] o papel da escola
quanto aos seus espaços, tempos, relações e métodos”. Quando falamos de espaço, vem a
nossa mente os ambientes físicos em que os alunos transitam, porém, no momento em que
vivemos, eles também “circulam” por um espaço virtual, ou mesmo, ocupando dois espaços
(físico e virtual) em um só tempo, onde as relações rompem a necessidade da presença física
do outro, e com isso, um mundo subjetivo é estabelecido, e a escola mais do que lugar de
aquisição de conhecimento, “[...] é um espaço de produção de subjetividades” (MARTINS;
ADAD, 2014, p. 82), ou seja, se nela se produz, nela também é necessário dialogar sobre
todos os aspectos influentes, dentro ou fora da escola, sobre essa construção.
Para Gonzáles Rey:

O objetivo da educação não é simplesmente o de efetivar um saber na
pessoa, mas seu desenvolvimento como sujeito capaz de atuar no processo
em que aprende e de ser parte ativa dos processos de subjetivação associados
com sua vida cotidiana. O sujeito se expressa na sua reflexividade crítica ao
longo de seu desenvolvimento. (GONZÁLES REY, 2001, p. 11).

A escola é um lugar de produção de sentido e significado, o alunado presente na sala
de aula expressa sua história singular e seu cotidiano real, conforme esses aspectos, assim
como o indivíduo e a sociedade são inseparáveis, a escola também não se separa dessa última.
Com isso, as salas de aulas são perpetuadas de significações e de sentidos advindos de meios
exteriores ao ambiente escolar, tais como as redes sociais. Dessa forma, as funções da escola
deixam de ser fragmentadas e reduzidas ao processo de aprendizagem (GONZÁLES REY,
2001).
Hardagh (2009) vai mais além em sua proposta de “Escola Expandida” para as redes
sociais. A autora determina a pontuação de uma verdadeira nova interface para a Educação na
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conjuntura da cultural digital, ou como veremos no decorrer do estudo, da cibercultura. O
desafio é repensar um novo modelo de escola que obedeça aos tempos e espaços fluidos dos
alunos nativos digitais e em conexões com redes sociais, e onde a proposta pedagógica com
currículo e professores se aprimorem nos moldes planejados para essa realidade cada vez mais
presente nessa geração.

A escola é uma instituição social importante na formação dos indivíduos,
independente da época, no entanto necessita se abrir ao diálogo com as
mudanças culturais, sociais e tecnológicas, por isso a denominação Escolas
Expandidas para ressaltar a importância e também as transformações
exigidas por uma geração que denomino ciber, por estar inserida na
cibercultura que pede uma educação adequada às mudanças do século XXI
(HARDAGH, 2009, p. 50, grifos da autora).

Na visão de Guatarri (2012), as máquinas tecnológicas de comunicação, a se tratar
aqui de redes sociais, são meios consideravelmente responsáveis pela produção da
subjetividade. Em nosso caso, são fomentadoras dos marcadores identitários jovens, e pelos
seus comportamentos em sociedade, constituindo-se em um desafio para a escola atual a
mediação do uso dessas mídias por tais sujeitos e, de maneira mais direta, a construção da
identidade da juventude contemporânea. A Lei 12.965/2014 estabelece princípios, garantias,
direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, apesar de seus aspectos abrangentes tornála vaga em muitos pontos, essa legislação traz consigo o seguinte:

Art. 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da
educação, em todos os níveis de ensino, inclui a capacitação, integrada a
outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da
internet como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da
cultura e o desenvolvimento tecnológico. (BRASIL, 2014).

A educação, segundo a Constituição Federal de 1988, é dever do Estado, assim como é
seu dever o contido no artigo da referida lei supracitada. Nessas condições, concluímos que a
orientação para o uso seguro, consciente e responsável da internet, e nela estão incluídas as
redes sociais, é uma responsabilidade das instituições educativas que se configurou a partir
dessa nova sociedade em rede e digital, e dos alunos nativos digitais que dela emergem.
Ressaltamos que, além de para uso particular seguro, a internet se torne um instrumento para
que a missão educacional se efetive em cidadania, cultura e desenvolvimento tecnológico.
A nova era digital exige reformas nos sistemas públicos de educação que devem tomar
para si a nova missão de orientar os saberes não acadêmicos (LÉVY, 2010), exige também a
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adaptação das instituições educacionais antigas para que não se tornem obsoletas, pois, a
conectividade global continua avançando e o cerne da questão torna-se que as “[...]
tecnologias de comunicação continuarão a transformar nossas instituições por dentro e por
fora” (SCHMIDT; COHEN, 2013, p. 14).
Os autores apontam para um futuro, acreditamos que não muito distante e que em
partes já acontece, em que a educação se tornará uma experiência mais flexível e novas vias
de aprendizagem se abrirão com a expansão da conectividade. Dessa forma, torna-se inútil
para as instituições educativas, nas pessoas de profissionais da educação, tentarem manter
intacto e inviolável o padrão educativo adotado para as gerações anteriores às que se
configuram na contemporaneidade.
2.3 “Cibercontextualizando” a rede social da pesquisa: o Instagram

Gostaria de ter começado esta história à moda dos
contos de fada. Teria gostado de dizer: "Era uma
vez um pequeno príncipe que habitava um planeta
pouco maior que ele, e que tinha necessidade de
um amigo..." Para aqueles que compreendem a
vida, isto pareceria sem dúvida muito mais
verdadeiro. [...] Com efeito, no planeta do
principezinho havia, como em todos os outros
planetas, ervas boas e más. Por conseguinte,
sementes boas, de ervas boas; sementes más, de
ervas más. Mas as sementes são invisíveis. Elas
dormem no segredo da terra até que uma cisme de
despertar. Então ela espreguiça, e lança
timidamente para o sol um inofensivo galhinho. Se
é de roseira ou rabanete, podemos deixar que
cresça à vontade. Mas quando se trata de uma
planta ruim, é preciso arrancar logo, mal a
tenhamos conhecido.
(O Pequeno Príncipe - Antoine De Saint-Exupéry)

As redes sociais virtuais estão mudando muitos aspectos de nossas vidas e nossas
relações, e com o passar do tempo se fazem mais integradas ao nosso viver, às relações e às
formas de comunicação. Raquel Recuero (2009), no início de seu livro “Redes Sociais na
Internet”, relata dois acontecimentos – a difusão das informações na campanha de Barack
Obama para presidência dos Estados Unidos; e as ações mobilizadoras de solidariedade às
vítimas da catástrofe natural de Santa Catarina em 2008 – que a visibilidade proporcionada
por sites de redes sociais foi decisiva na mobilização social.
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Nesse novo cenário que se instaura, muitos têm sido os estudos sobre redes sociais nos
últimos anos e nas mais diversas áreas de conhecimentos. Segundo Recuero (2009), as redes
sociais conectam pessoas e a comunicação mediada pelo computador tem sido protagonista
em mudanças profundas que acontecem nas organizações, nas formas de conversação e até
mesmo nas formas de identidade.

Na realidade, a força da abordagem de redes sociais está em sua necessidade
de construção empírica tanto qualitativa quanto quantitativa que busca, a
partir da observação sistemática dos fenômenos, verificar padrões e teorizar
sobre os mesmos. Estudar redes sociais, portanto, é estudar os padrões de
conexões expressos no ciberespaço. É explorar uma metáfora estrutural para
compreender elementos dinâmicos e de composição dos grupos sociais.
(RECUERO, 2009, p. 22, grifos da autora).

As redes sociais virtuais são estabelecidas em um espaço próprio e que
consequentemente possuem uma cultura vinculada a elas, o espaço denomina-se ciberespaço,
e a cultura chamamos de cibercultura. Os teóricos se aproximam nas definições dos dois
termos mencionados, mas abordaremos segundo Lévy (2010).
O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de
comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo
especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas
também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os
seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao
neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas (matérias e
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e valores que
se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. (LÉVY,
2010, p. 17, grifos do autor).

Atualmente, mais do que pela interconexão de computadores, o ciberespaço se
desenvolve e cresce por meio dos dispositivos móveis12 de comunicação que cabem nos
bolsos e palmas de nossas mãos, e as redes sociais são portas de entradas potencias nesse
universo, tanto para o consumo e quanto para o acesso às informações, como também para
produção. Recuero (2009) nos situa melhor sobre as redes sociais, compostas pelas pessoas
(atores) que possuem representações sociais nelas (nós) e suas interações (conexões),
funcionam como um “eu” que está transitando por um espaço e que nele são desenvolvidos
laços sociais.

12

Para efeito do estudo denominaremos dispositivos móveis os smartphones (telefones celulares), que
nos dão possibilidade de mobilidade enquanto conectados à internet.
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Diante desse entendimento e tomando a liberdade de fazer uso da palavra ciber, que
denota a ideia de ligação com tecnologias e sistemas digitais, como indica Lemos (2015) em
sua constatação sobre a onipresença do termo no cotidiano humano (ciberespaço, cibercultura,
cibersexo, cibereconomia, cibermoda e outros), iremos “cibercontextualizar” a rede social
Instagram, ou seja, realizar uma contextualização sobre a rede, o acesso a ela, suas funções e
aplicabilidades.
O Instagram como rede social virtual tem alcançado novos patamares em número de
usuários nos últimos anos e se entrelaçado à vida das pessoas, suas representações e no
momento atual ao que tem sido considerado como tendência cultural. Para exemplificar, o
Brasil, em outubro de 2017, foi visto em um ranking como o segundo país com maior número
de usuário no aplicativo, cerca de 50 milhões ativos mensais (COM 50... 2017). Em setembro,
já havia sido anunciada a marca dos 800 milhões de usuários ativos em todo o mundo, de
forma impressionante o aplicativo alavancou 100 milhões de usuários em curto espaço de
tempo, pois, no mês de agosto haviam divulgado o número de 700 milhões (INSTAGRAM...
2017). Fantoni pauta uma possível razão para esse crescimento:

[...] a forma como o aplicativo permite a seus usuários criar, partilhar e
organizar informações – que pode fornecer uma explicação plausível para a
adoção generalizada do Instagram e seu entrelaçamento com as atuais
tendências culturais (FANTONI, 2017, p. 62).

A autora vincula essas ações dos usuários às ferramentas que o Instagram, em sua
versão atual, coloca a dispor de seus usuários. A combinação harmoniosa entre as
aplicabilidades das ferramentas chama a atenção de seus membros, a forma divertida,
dinâmica, espontânea e imediata de captar e compartilhar fotografias, a manipulação de
imagens, vídeos com tempo máximo de 60 segundos e as histórias (publicação de fotos e
vídeos por tempo determinado de 24 horas). Mais alguns recursos, como adicionar legendas
textuais, tecer comentários nas publicações, uso de hashtag, emoji, geolocalização e outros,
juntos à capacidade criadora dos usuários abre um horizonte de possibilidades criativas que
organizadas e partilhadas geram informações divulgadas por meio do aplicativo.
Criatividade é a palavra em comum destacada na descrição dos criadores do
Instagram, Kevyn Systrom e Mike Krieger, a dupla de cofundadores são os principais
responsáveis pela comunidade que captura e compartilha momentos em todo mundo. Lançado
em 06 de outubro de 2010, em sua linha histórica o aplicativo sofreu e sofre alterações que
fazem de sua interface cada vez mais atual e inovadora, e permitiu seu acesso gratuito em
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vários tipos de sistemas operacionais móveis13. Assim, o Instagram tornou-se uma espécie de
lar habitado por uma diversidade de pessoas, de adolescentes com paixões criativas à
empreendedores em busca de negócios (INSTAGRAM, 2017).
É importante ressaltar que apesar de existir o website para acesso da rede social, o
estudo se deteve ao uso do aplicativo utilizado em dispositivos móveis. Essa versão faz com
que, em qualquer lugar e com conexão à internet, possa acontecer a produção, acesso e
interação de conteúdos no Instagram, algo viável e bastante atrativo, promover eventuais
acontecimentos, momentos e/ou o cotidiano na localização geográfica em que esteja, seja em
casa, na rua, na escola, no trabalho...

[...] o Instagram só faz sentido se utilizado em dispositivos móveis. Afinal, o
objetivo do aplicativo é, justamente, compartilhar de forma instantânea
imagens capturadas pelo smartphone¸ em outras palavras, supostos registros
do cotidiano dos usuários a partir de dispositivos que carregam
constantemente consigo. Mais uma vez, a mobilidade é característica
indispensável ao funcionamento do app. (FANTONI, 2017, p. 57).

Para o acesso no aplicativo é preciso criar uma conta ou entrar com o perfil do
Facebook14. Para isso, a pessoa deve escolher um nome de usuário não existente e uma senha
para “entrar” na rede social.

É um tipo de sistema operacional desenvolvido para smartphones e outros dispositivos móveis.
Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_operacional_m%C3%B3vel> Acesso em: 08
de mar de 2018.
14
A empresa Facebook comprou o InstagramInstagramInstagramInstagramInstagram no ano de 2012.
13
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Figura 1 – Tela de acesso ao Instagram

Fonte: Instagram pessoal do autor15.

O aplicativo16 do Instagram é composto por vários ícones que ao serem teclados
exercem uma função em sua navegação interna. Para melhor conhecimento do aplicativo,
apontamos cada elemento que o compõe e suas funcionalidades. Lembramos que a versão
apresentada pelas capturas de telas é correspondente ao mês de dezembro de 2017, a partir de
então, o aplicativo passou por atualizações.
Visando facilitar a compreensão, vamos destacar as partes e explicar cada ícone
individualmente: perfil, feed, explorar, atividade, procedimentos para publicação, histórias e
direct. Nos smartphones o acesso de cada elemento e suas funcionalidades são concretizadas
por meio de toques nas telas e em cada um dos ícones apresentados nessa sessão, que
acionados em sequências lógicas, desencadeiam vários eventos ordenados, para então, findar
em uma atividade desejada, como editar perfil particular, publicar fotografias, dentre outras.
2.3.1 Perfil –

Após o primeiro acesso, o usuário edita o perfil identificador, que é o espaço do
aplicativo destinado às informações básicas do usuário. A imagem que segue é um exemplo
de perfil no Instagram.
O pesquisador realizou a captura de tela com aplicativo próprio do smartphone pessoal com sistema
operacional Android.
16
Funciona como uma espécie de programa instalado em computadores e dispositivos móveis que
processam dados eletrônicos de forma mais ágil no acesso à rede social.
15
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Figura 2 – Perfil no aplicativo Instagram

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Visando facilitar a compreensão por parte do leitor, vamos destacar os componentes e
explicar cada ícone individualmente, iniciando pela parte superior do perfil.
Figura 3 – Componentes da parte superior do perfil

1

2

3

4

Fonte: Instagram pessoal do autor.

As explicações que sucedem a seguir são correspondentes a cada indicação numérica
de 1 a 4 constantes na Figura 3.
1 – Nome de usuário
Não há possibilidade de existir dois perfis com o mesmo nome de usuário
(@douglas_.costa), pois, ele é único para cada membro da rede social, e ainda pode ser
utilizado como forma de acesso ao aplicativo, assim como o número de telefone e e-mail.
A rede social também possibilita o acesso a uma ou mais contas de usuários em um
mesmo aplicativo do dispositivo móvel. Ao teclar sobre o nome do usuário ou na seta ao lado,
visualiza-se sobre qual Instagram está sendo realizado o acesso e as opções para escolher por
meio de qual conta serão prosseguidas as atividades.
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2 – Arquivos de histórias/publicações
Por meio desse ícone, após adicionar uma mídia à sua história, o usuário pode mantêla arquivada para visualização unicamente dele, mesmo depois, de desaparecida para os
demais decorrido o tempo de 24 horas.
3 – Encontrar pessoas
Esse componente elenca sugestões de usuários que possam ser seguidos, permite a
possibilidade de conectar-se ao Facebook e encontrar amigos dessa rede social, e, também,
sincronizar contatos já armazenados no dispositivo móvel ou de outras contas do dispositivo
do usuário.
4 – Opções
Ao teclar sobre esse ícone, as configurações de uso da conta são abertas, como edição
de perfil, alteração de senha e ativar/desativar o perfil em modo privado 17. Também apresenta
as seguintes opções de conformações ao gosto do usuário: contas vinculadas 18, idioma,
notificações por email e SMS, permissão para arquivamento nos dispositivos de imagens e
vídeos publicados, suporte e informações sobre anúncios, blog, política de privacidade,
termos de serviços e biblioteca de código aberto. E por fim, a opção de sair da conta do
usuário de acesso.
A Figura 4, a seguir, foi destacada contendo as informações e identificação do usuário.
Figura 4 – Informações e identificação do usuário
9

10
0

11
0

5
8
6

7

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Ao perfil privado só é permitido o acesso dos seguidores, ou seja, usuários que não seguem o perfil,
não podem visualizá-lo.
18
Redes sociais: Facebook, Twitter, Tumblr, Ameba e OK.ru.
17
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As explicações que sucedem abaixo com indicação numérica de 5 a 11 são
correspondentes às sinalizadas na Figura 4.
5 – Fotografia do perfil
A fotografia principal é opcional, podendo ser utilizada qualquer imagem. Ao teclar
sobre ela, são ativados câmera, imagens e vídeos como opção de carregamento de história,
efeitos e configurações.
6 – Nome de identificação
O nome pelo qual o usuário deseja se identificar.
7 – Biografia
O usuário, opcionalmente, pode escrever informações pessoais, incluindo preferências
e estilo de vida, em um espaço de até 150 caracteres.
8 – Editar perfil
Quando acionado esse ícone, o usuário acessa o espaço onde o membro da rede social
realiza as alterações sobre seu perfil. Nesse ambiente, define-se a foto do perfil a partir da
galeria de fotos do dispositivo, do Facebook ou do Twitter, além de possibilitar a remoção da
foto já existente; edita o nome pessoal de identificação e nome de usuário utilizado para
acesso ao aplicativo; inseri a biografia; e visualiza informações privadas: endereço de email,
telefone e gênero.

9 – Publicações
Esse elemento indica o número de publicações que o usuário já realizou.
10 – Seguidores
O componente informa o número de seguidores do usuário, ou seja, os perfis que
visualizam de forma direta as publicações, no exemplo, 924 seguidores. Quando ativado esse
ícone, aparece a relação de membros que seguem o perfil.
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11 – Seguindo
Já quando se tecla em seguindo, pode-se ver a listagem de todos os membros que o
usuário segue, ou seja, as publicações dos “seguindo” aparecem diretamente no Feed de sua
conta no Instagram. Lembrando que o número indica a quantidade de perfis que ele segue.
A Figura 5, logo abaixo, confere ao recorte da imagem de tela do perfil que possui as
opções de visualização das publicações.
Figura 5 – Opções de visualização das publicações
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0
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15

Fonte: Instagram pessoal do autor.

As explicações que sucedem abaixo com indicação numérica de 12 a 15 são
correspondentes a sinalização na Figura 5.
12 – Grade
As postagens são apresentadas em formato de grade a cada três fotos distribuídas na
horizontal.
Figura 6 – Imagens do usuário em grade

Fonte: Instagram pessoal do autor.
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13 – Lista
Exibe as publicações em forma de lista, em sequência e verticalmente.
14 – Fotos com o usuário
Por meio desse ícone, é possível visualizar as fotos nas quais o usuário foi marcado
por outro perfil.
15 – Publicações salvas
O usuário pode escolher salvar publicações de seu interesse, próprias ou de outros, das
quais ao acessar esse ícone pode verificá-las facilmente.
O perfil exibe as publicações do usuário em ordem cronológica reversa, ou seja, da
postagem realizada mais recente até a mais antiga. Para visualizar a imagem ou vídeo que
deseja, o usuário necessita tocar sobre eles, e então aparecem na tela como na Figura 7.
Enquanto isso, a Figura 8 irá demonstrar a continuação da visualização da imagem do usuário
inicialmente ilustrada na Figura 7.
Figura 7 – Visualização de uma imagem do usuário
a) Voltar ao perfil
d) Opções diversas

b) Localização

e) Salvar publicação

c) Encaminhar Comentar Curtir

Fonte: Instagram pessoal do autor.
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Elencamos os itens de opções e ações sinalizados na referida figura:
a) voltar para o perfil do usuário;
b) localização geográfica do usuário no momento da publicação ou do evento
relacionado à imagem ou vídeo;
c) curtir a postagem, comentar em texto algo sobre ela e ler comentários de outros, e
encaminhá-la para outro usuário ou um grupo de usuário;
d) opções diversas no próprio perfil: arquivar a publicação, compartilhar no Facebook,
Twitter e Tumblr, editar, excluir, desativar comentários, copiar link e compartilhar no
WhatsApp, e em publicações de um membro: denunciar, copiar link, ativar notificações da
publicação e compartilhar; e
e) salvar publicação para via de acesso mais fácil posteriormente.
Figura 8 – Continuação de visualização da imagem de um usuário19

e) Curtidas
f) Legenda

g) Comentário

h) Data de publicação

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Como anteriormente dito, a Figura 8 ilustra a continuação dos itens que aparecem na
exposição da publicação escolhida para visualização:
e) os membros/usuários que curtiram e a quantidade;

19

Os nomes dos demais usuários são omitidos para preservação de suas imagens.
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f) legenda que acompanha a imagem ou vídeo, geralmente pertinente a descrição dela,
pode ser textual, com emoji, ou simultaneamente com os dois;
g) os comentários de demais usuários e os do próprio; e
h) data em que aconteceu a publicação.
2.3.2 Feed –

O Feed é como um mural comunicativo de todas as publicações que o usuário pode
visualizar, suas e de participantes que ele segue, além de anúncios patrocinados que
possivelmente não sejam seguidos por ele. Nessa perspectiva, a pessoa que publica é ciente de
que suas divulgações serão apresentadas no feed de seus seguidores.

Figura 9 – Feed

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Na Figura 9 temos a visualização do Feed da conta do usuário. Podemos ver
publicações de contas dedicadas a divulgações humorísticas @chapolinoficial e o
@bodegaiato. Fantoni (2017) define de maneira clara e objetiva o Feed e ações possíveis nas
publicações que aparecem no fluxo.
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Para acompanhar as publicações de outras pessoas, não é preciso acessar
individualmente cada perfil, pois, todas as postagens dos perfis seguidos
aparecem na timeline ou feed (fluxo). O feed é a tela inicial do aplicativo, e é
customizado pelo usuário, pois, mostra apenas as fotos publicadas pelas
contas que ele está seguindo. Nesse espaço também é possível realizar as
supracitadas ações de curtir, comentar, encaminhar, compartilhar, denunciar,
ativar notificações e salvar as imagens. Observar as publicações no feed é
semelhante a fazê-lo em cada perfil, pois, as imagens têm o mesmo tamanho
e resolução. Contudo, no feed as publicações ordenam-se em uma lista que
pode ser percorrida com o movimento dos dedos para cima e para baixo.
(FANTONI, 2017, p. 77).

Pelo Feed acompanhamos as publicações e podemos visualizar tudo que as integram,
além de interagir com o ator responsável pela postagem por meio de curtida, comentário e
ações semelhantes.
2.3.3 Explorar –
Figura 10 – Mosaico sugestivo da sessão explorar

Histórias de perfis
sugeridos

Imagens de perfis
sugeridos

Vídeos de perfis
sugeridos

Fonte: Instagram pessoal do autor20.

20

As imagens dos membros que não configuram pessoas públicas são omitidas por razões de
preservação de suas imagens. Artistas são considerados pessoas públicas.
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Já iniciamos a explanação sobre o ícone explorar com a Figura 10, demonstrando o
mosaico de histórias, vídeos e fotografias dessa sessão. Por meio dela temos basicamente duas
funcionalidades com o mesmo intuito, a descoberta de novos perfis, sejam eles os
potencializados pela rede por conta de muita visibilidade por outros membros, ou em função
das relações de curtidas e acesso de seguidores e “seguindo” em comum, ou que sejam, por
intermédio de pesquisas na aba destinada para esse fim.
A busca por pesquisas se dá por meio de texto digitado, espécies de palavras-chave, e
o resultado pode ser visto de acordo com o significado de cada aba: principais, pessoas, tags e
locais (na ordem da esquerda para a direita na Figura 11) diretamente relacionados com as
palavras inseridas.
Figura 11 – Pesquisa na sessão explorar por meio da palavra “Educação”

Fonte: Instagram pessoal do autor.
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2.3.4 Atividade –
Nessa parte do aplicativo, o instagrammer21 confere todas as atividades possíveis dos
usuários que seguem, a partir da mais recente em ordem cronológica reversa, e, também, as
ações de outros que envolvam ou interajam diretamente com ele, conforme a Figura 12
exemplifica. Já na aba “você”, caso a conta esteja no modo privado, pode-se averiguar as
solicitações de participantes que desejem seguir o usuário, e esse último por sua vez tem a
possibilidade de confirmar a solicitação positivamente ou recusá-la.
Fantoni (2017) nos explica em detalhes as duas abas apresentadas:

É possível observar o registro de interações na rede através da seção
atividade, que é dividida em duas abas: seguindo e você. A primeira aba,
constantemente atualizada, permite acompanhar as ações realizadas por
aqueles que seguimos: publicações que curtiram e/ou comentaram,
comentários que curtiram e/ou responderam e perfis que começaram a
seguir. A segunda aba mostra somente as interações que envolvem,
necessariamente, o dono do perfil: curtidas e comentários recebidos,
comentários que receberam curtidas e/ou respostas, marcações, amigos do
Facebook que recentemente criaram uma conta no Instagram e perfis que
começaram a segui-lo. A seção deixou de utilizar este nome e não apresenta
uma nova nomenclatura formal, portanto utilizamos aqui a forma antiga
presente no aplicativo. (FANTONI, 2017, p. 80-81).

Figura 12 – Abas “seguindo” e “você” da sessão atividade

Fonte: Instagram pessoal do autor.

21

Um usuário contratado profissionalmente para publicar fotos divulgando marcas e coisas afins, mas
comumente utilizado para denominar usuários comuns da rede social.
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Complementado o sentido da aba “você”, visualizaremos na Figura 13 a ilustração de
solicitações para seguir um perfil privado, na esquerda, acima das demais atividade, observase a quantidade delas no círculo vermelho (no caso do exemplo, são quatro), clicando sobre
ele, o usuário é conduzido à tela que lista todas as solicitações, exibindo foto de perfil, nome
de usuário e de identificação de cada um. A partir deles, há a possibilidade de acessar o perfil
dos membros, e retornar posteriormente para a mesma tela, onde se tem as opções de
confirmar o pedido tocando sobre o retângulo azul, e de não aceitar teclando sobre o “x” (à
direita na figura).
Figura 13 – Solicitações para seguir

Fonte: Instagram pessoal do autor.

2.3.5 Procedimento para publicação –

A publicação de imagens ou vídeos no aplicativo segue passos dos quais são
estabelecidos pelo Instagram.
Há três opções de escolha da sua origem:
1. galeria (mídias na memória do dispositivo);
2. foto (fotos instantâneas); e
3. vídeo (vídeos instantâneos).

Dando continuidade, na tela de publicações instantâneas se tem a capacidade de edição
por três ferramentas:

60

a) hyperlapse captura e edita imagens como em um vídeo acelerado;
b) layout para montagem e colagem de fotografias;
c) selecionar vários itens para publicação.

No entanto, o arquivo que se deseja postar pode ser editado antecipadamente. Na
Figura 14 será ilustrada a primeira etapa para a publicação de uma fotografia salva na galeria
do dispositivo móvel. Destaca-se a que está selecionada, no entanto, mais nove fotos
poderiam ser postadas juntas.
Figura 14 – Primeira etapa do procedimento para publicação

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Ao clicar sobre “avançar”, a tela segue para a segunda etapa da publicação, o
tratamento manipulado da imagem. Primeiramente se tem os filtros, efeitos sobre as
publicações que dão um aspecto diferenciado da fotografia original. Esse recurso é bastante
utilizando intencionalmente pelos usuários.
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Figura 15 – Etapa das opções de filtros

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Conforme explicado anteriormente, os filtros alteram as propriedades da
imagem – a exemplo dos tons e da temperatura – de forma automática, cada
um deles de modo distinto, sendo escolhidos ao gosto do usuário. São, ao
todo, 40 filtros, cujos nomes homenageiam ruas de São Francisco, colegas
dos fundadores e até cachorros de amigos.
Como explicam Hochman e Manovich (2013), é interessante notar que cada
filtro evoca uma “sensação diferente” e tem a capacidade de alterar a
mensagem que se quer comunicar através da imagem. (FANTONI, 2017, p.
86).

Além do filtro, o aplicativo possui outra aba de edição criativa acessada em “editar”,
notada sua forma de acesso na parte inferior da Figura 15 e exemplificada na Figura 16.
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Figura 16 – Etapa das opções de edição criativa

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Esse último leque de opções foi inaugurado em 2014, após o Instagram passar por
uma atualização. Com a edição criativa é permitido realizar:
[...] o ajuste do brilho, contraste, aquecimento, saturação, entre várias outras
possibilidades de edição de imagem. A alteração do sistema ainda tornou
possível controlar a intensidade dos filtros aplicados às fotografias e vídeos,
possibilitando reduzir a porcentagem de 100% originalmente sugerida.
(FANTONI, 2017, p. 88).

Concluída a manipulação da mídia ou mesmo que se opte pelo seu uso na forma
original, inicia-se a etapa de conclusão. Os detalhes podem ser acrescentados em vigor da
criatividade, do conteúdo, da informação, ou até mesmo do impacto que o usuário anseia
causar correlacionando o visual ou o audiovisual com o descritivo textualmente, pelo uso de
emojis e pelas hashtags. Esses dados são a legenda, anteriormente já apresentada nesse
estudo. Adicionar localização é uma maneira de divulgar o local de onde o membro está
publicando ou onde a mídia foi criada, em caso de conexão direta com a internet esse
processo pode se dar em tempo real, ou seja, no instante em que o conteúdo é gerado, é
também publicado.
Vejamos a etapa final.
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Figura 17 – Etapa final dos procedimentos de publicação

Fonte: Instagram pessoal do autor.

2.3.6 Histórias –

A fermenta de histórias do Instagram tem dado novos patamares de utilidade para o
aplicativo. O cotidiano exposto na rede social todos os dias fez com que em agosto de 2017
atingisse a marca de 173 milhões de usuários ativos diariamente (INSTAGRAM..., 2017).
Funciona da seguinte forma, o instagrammer publica imagens ou vídeos em sua história, mas
com 24 horas desaparecem, isso se o autor não excluir antes de tal prazo. Essas mídias podem
ser instantâneas ou encontradas no rolo da câmera nas sessões de imagens capturadas ou que
tenham sofrido alguma alteração de edição nas últimas 24 horas, e na galeria. A realização de
transmissão de vídeos online é outro recurso por meio dessa aplicabilidade. As histórias são
encontradas no topo do Feed.
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Figura 18 – As histórias no topo do Feed
Adicionar história

Direct

Visualiza própria história/
Adicionar história

Fonte: Instagram pessoal do autor.

Fantoni (2017) explica como ficam dispostas as histórias dos perfis que o usuário
segue, bem como corroboram a Figura 18 e as palavras da autora.
[...] cada círculo corresponde a um perfil, e o contorno colorido indica que
há imagens inéditas a serem visualizadas. A ordem de aparição não é
cronológica, mas depende de um algoritmo que identifica os conteúdos que o
usuário curte no Facebook e Instagram para, assim, priorizar as histórias que
podem interessá-lo. As imagens de cada perfil são exibidas uma após a
outra, por três segundos, se forem fotografias, e por até 15 segundos, se
forem vídeos, como se fossem uma apresentação de slides. Além disso,
também são exibidos anúncios em mesmo formato e duração, que podem ser
passados com um toque, como se fossem uma história de outro contato
qualquer. (FANTONI, 2017, p. 81-82).

A história pode ser vista apenas pelos seguidores, em caso de perfil privado, se
público, qualquer outro perfil pode visualizar. Como não são permanentes, o que se publica
nelas geralmente está relacionado ao dia-a-dia de seus usuários, por ter um tempo
determinado. Geralmente, são postadas tarefas simples da rotina habitual das pessoas ou dos
lugares por onde andam, ganhando importância e significado de status pelos demais usuários.
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Figura 19 – Procedimentos para publicação de Histórias

Fonte: Instagram pessoal do autor.

A Figura 19 elucida os dois procedimentos para publicação de histórias, a tela da
esquerda define o processo instantâneo passivo de registro fotográfico ou de gravação de
vídeo no instante da publicação, constando na parte inferior, a iniciação de transmissão ao
vivo, o uso da mídia normal e aplicações dos efeitos boomerang, rebobinar e mãos livres
sobre os vídeos. A tela da direita enfatiza o método a partir de uma imagem existente e já
personalizada.
As imagens podem ser personalizadas com “[...] emojis, tags de geolocalização,
temperatura, hora, marcação de outros perfis, stickers e rabiscos manuscritos” (FANTONI,
2017, p. 83) e ao arrastar o dedo na direção da esquerda ou direita acontece a aplicação de
filtro nas imagens.
Depois, de customizada, a imagem possui três destinos supracitados na segunda tela da
Figura 19 (postos para escolha do usuário logo abaixo da imagem), na ordem da esquerda
para direita: salvar no dispositivo, enviar para sua história ou para usuários separadamente.
Enquanto na parte superior notamos as ferramentas de edição por meio dos emojis, tags de
geolocalização, temperatura, hora e stickers; da possibilidade de rabiscos; e da escrita de
palavras (na ordem da esquerda para direita).
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2.3.7 Direct –
Por último, o Direct, como uma ferramenta do aplicativo, ganhou destaque e sofre
atualizações para melhor aperfeiçoamento e interesse dos usuários. É um ambiente de
conversação por meio de troca de mensagens instantâneas e particulares entre dois usuários ou
em grupos na rede social, semelhante aos modelos de bate-papo. Por ele, há a possibilidade de
compartilhamento de fotos e vídeos de forma privada, reservada e particular, ou ainda, em
grupos previamente criados pelos usuários.
Figura 20 – Lista de conversas Direct/Diálogo entre um ator da pesquisa e o pesquisador
nome do ator

nome de usuário
nome de usuário

nome de usuário

nome de usuário

nome de usuário
nome de usuário

Fonte: Instagram do pesquisador22.

O ícone que conduz o usuário ao Direct fica no topo do Feed, por meio dele como se
verifica na Figura 20 (à esquerda) acessamos a lista de conversas já existentes e o espaço
destinado para a pesquisa pelo nome de algum outro usuário do qual deseja-se dialogar. À
direita, visualizamos o trecho de uma conversa, os balões de fundo branco são as falas do ator
que conversa com o pesquisador que tem suas falas nos balões de fundo cinza.
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Instagram do pesquisador é a conta criada exclusivamente para a realização da pesquisa
netnográfica, por isso, difere da fonte Instagram pessoal do autor, pois essa última é a conta
particular dele.
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3 MARCO METODOLÓGICO

O seção abordará as rotas traçadas para realização da pesquisa, ou seja, os
pressupostos teóricos, procedimentais técnicos e analíticos sobre as metodologias adotadas
durante o tracejado para o estudo. Primeiramente, navegaremos pelas páginas da Netnografia,
a ancoragem ao longo das rotas netnográficas aconteceu por intermédio de Kozinets (2014),
Amaral (2010), Amaral, Natal e Viana (2008) e Fragoso, Recuero e Amaral (2011), e alguns
outros, que também ofereceram elementos norteadores sobre as direções a serem tomadas
devidamente durante as fases do estudo.
Uma breve introdução à Sociopoética é anunciada por Gauthier (2014), sendo
enfatizado o caráter desse momento da pesquisa inspirado nessa metodologia, e assim, toda
fundamentação teórica, metodológica e de análises será abordada no tópico titulado como
Linkando com páginas Sociopoéticas apresentado na seção 4. Ainda sobre a pesquisa no
Instituto Federal do Piauí – Campus de Valença do Piauí (IFPI – CAVAL), referenciamos a
trajetória com os docentes e os itinerários para o curso da pesquisa pelas entrevistas com os
produtores de enunciados até as análises dos discursos. Minayo (2001), Fischer (2001),
Orlandi (1995), Caregnato e Mutti (2006) foram os fundamentadores dessa caminhada
percorrida.

3.1 Navegando pelas páginas da Netnografia: traçando as rotas da pesquisa

O vento balançou, meu barco em alto mar
O medo me cercou, e quis me afogar
Mas então eu clamei, ao filho de Davi
Ele me escutou, por isso estou aqui
O vento Ele acalmou, O medo repreendeu
Quando Ele ordenou, O mar obedeceu
Não temo mais o mar, pois, firme está minha fé
No meu barquinho está, Jesus de Nazaré
Se o medo me cercar, ou se o vento soprar
Seu nome eu clamarei, Ele me guardará
Não temo mais o mar, pois, firme está minha fé
No meu barquinho está, Jesus de Nazaré
Se o medo me cercar, ou se o vento soprar
Seu nome eu clamarei, Ele me socorrerá
(Giselli Cristina)

“O mar é grande e eu sou pequeno!”, talvez seja o pensamento de quem se prontifica a
navegar por ele, olhar e contemplar a imensidão de algo visivelmente sem fim é assustador, os
perigos são inúmeros, e, muitas vezes, por mais que o trajeto seja bem traçado, em algum
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momento os imprevistos da natureza poderão fazer com que a rota inicial seja mudada, no
entanto, a coragem tem que se fazer presente em todo tempo e percurso, mesmo com todos os
medos, é necessário assumir a frente da embarcação, transpor os obstáculos, utilizar todas as
ferramentas possíveis e úteis que tem em sua bagagem, e manter-se firme em direção ao
destino final, e depois, de lá chegar, perceber que valeu a pena, suspirar de alívio e esboçar
um sussurro de gratidão juntamente com um sorriso.
A pesquisa de pós-graduação em stricto sensu pode ser considerada como o mar,
muito linda, mas que por sinal possui uma imensidão que, geralmente, impõe medos, pressões
e ansiedades. A decisão de navegar nesta pesquisa foi de início eufórica e de expectativas,
mas ao dimensionar como seria o trajeto, o medo, por muitas vezes, se instaurou, as dúvidas
de quais rotas tomar, de quem agregar a essa embarcação, se haveria ou não um capitão
experiente na orientação, dentre muitos outros. No entanto, já estávamos lançados nessa
aventura, mas confessamos que por várias vezes em meio aos balanços do vento, a fé foi o
sustento, foi a âncora de estabilidade e calmaria em meio às violentas tempestades que
quiseram nos afogar.
O termo navegar é utilizado pelos internautas para designar o trajeto cursado por
páginas virtuais, e pensando bem faz sentido, a internet nos proporciona viajar por um oceano
de novos mundos, avistar um horizonte de informações e conhecer as mais infindáveis
“formas de vidas” que convivem por esse espaço. Assim, nessa parte do trabalho a intenção
não é exatamente elaborar laudas sobre Netnografia, mas, sim, relacionar os percursos desse
procedimento metodológico que se encruzilharão durante todo o itinerário da pesquisa, dando
a conhecê-la no decorrer das navegações por essas páginas.
Todavia, o estudo aconteceu com indivíduos que transitam no espaço de redes sociais
virtuais. Por essa razão, optamos pela Netnografia como método principal da pesquisa, sendo
ela definida por Kozinets (1998 apud CASTRO, 2014, p. 100) como “[...] uma ferramenta
metodológica para estudar derivados da cibercultura e comunidades virtuais”.
Por se tratar de sujeitos históricos e sociais, o trabalho é uma pesquisa de abordagem
qualitativa de caráter descritivo, com o intuito de se aprofundar no “[...] mundo dos
significados das ações e relações humanas” (MINAYO, 2001, p. 22) da juventude que navega
pelos sites de redes sociais. Sobre a Netnografia, conforme Amaral (2010), há um senso
comum entre os pesquisadores de várias áreas e culturas disciplinares que a utilizam em
estudos sobre a internet, considerando-a de cunho qualitativo mesmo diante de sua vasta
amplitude.

69

Percebemos que as referências evidenciam um debate sobre as terminologias que se
diluem entre os pesquisadores das diversas áreas do conhecimento que fazem uso dos
procedimentos metodológicos da Netnografia, as áreas de ciências sociais utilizam com maior
frequência o termo Etnografia Virtual, porém, consideram sinônimos, Etnografia Digital,
Webnografia, Ciberantropologia, dentre outros (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008).
Sem nos determos muito nessas discussões de caráter epistemológico, adotaremos a
denominação de Netnografia, um neologismo “net + etnografia”, nas investigações que nos
propusemos a realizar, popularizado por Kozinets por meio de suas pesquisas (AMARAL,
2010). O ambiente digital na pesquisa, apesar de não ser desvinculado do cenário físico das
relações pessoais dos sujeitos em estudo, é diversificado e possui características peculiares
nos procedimentos e análises, capazes de diferenciar as metodologias aplicadas
presencialmente, que se convergem para a forma online, como veremos explicitado logo
abaixo, em função disso justificamos a escolha da terminologia adotada.

Kozinets (2010, p. 4) defende o uso do termo, relembrando que a
própria palavra “etnografia” é um neologismo cunhado no início do
século XIX. O autor também acredita que a utilização desse termo
demarca e pontua as diferenças que o método etnográfico sofre
quando adaptado para os ambientes digitais seja em termos de forma
de coleta de dados, seja em termos de ética de pesquisa e análise, uma
vez que o presencial e as experiências são de naturezas diferenciadas.
Ele enfatiza a inter-relação entre “vida social online e os mundos
sociais da ‘vida real’”. (AMARAL 2010, p. 125, grifos da autora).

Podemos considerar essa inter-relação entre vida social online e os mundos sociais da
vida real como a parte boa da viagem, navegar não é só tribulações, mas é também, sentir as
leves brisas, o calor do sol, o ressoar dos seres viventes em sua volta, perceber todos aqueles
que estão junto a você nessa aventura, um pouco louca, mas sensacional, e contemplar a
beleza da natureza a partir das janelas da embarcação. Na visão de KOZINETS (2002 apud
AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 36), a Netnografia é justamente isso, “uma janela ao
olhar do pesquisador sobre comportamentos naturais”. Na pesquisa, isso é essencial, viver as
experiências que nos tocam e nos passam (LARROSA, 2010), mesmo que, muitas vezes,
distantes fisicamente e com a necessidade do olhar científico e objetivo.
As questões apresentadas nos incubem da responsabilidade de termos em mãos, ou em
telas de computadores, o mapa que nos permita cruzar com segurança e saber detalhadamente
por onde seguiremos viagem, as tomadas de decisões são cruciais e comprometedoras do
sucesso da navegação. Em termos netnográficos, Amaral (2010) reforça:
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A questão nos coloca frente a uma tomada de posicionamento que incide
sobre o desenho e o planejamento dos métodos de pesquisa, ao que ela
recomenda um cuidado, pois, há diferenças entre online e offline que devem
ser mantidas nas descrições das práticas de pesquisa. (AMARAL, 2010, p.
126).

O pesquisador necessita desse planejamento, e na Netnografia muitos são os cuidados
necessários na utilização dos procedimentos, técnicas e ações que interligam os espaços
online e off-line, ou que os diferenciam, implica também em sermos claros e objetivos sobre
tudo o que executamos, de que formas, com quem, quando, onde e com quais finalidades.
Embasados por esse conhecimento e lançando-se ao mar da pesquisa, fez-se necessário
traçar o itinerário, a rota para obtenção de nossos objetivos e o “caminho do pensamento”,
pelo qual melhor poderíamos percorrer essa trajetória até os objetivos do trabalho,
enquadrando os métodos às requisições dos objetos de estudo, bem como fazendo as
apresentações adequadas das técnicas e dos instrumentos de investigação, sendo relevante a
criatividade do pesquisador, de modo a imprimir a sua marca pessoal ao articular tudo que
está ao seu alcance dentro do universo de pesquisa que responda às suas indagações
específicas (MINAYO, 2007).
Para estabelecer uma organização didática, o estudo seguiu etapas, as quais ocorreram
em uma ordem cronológica definitiva, inclusive, em alguns momentos, simultânea. Para
Kozinets (2014, p. 62), a Netnografia segue seis passos: “planejamento do estudo, entrada,
coleta de dados, interpretação, garantia de padrões éticos e representação da pesquisa”. Os
passos elaborados e estabelecidos pelo autor estão contidos ao longo do estudo, mesmo que
não dispostos ao leitor na ordem em que o mesmo relaciona.
3.1.1 Adicionando localização: ancorando e construindo o campo off-line

Por meio do objetivo da pesquisa, entende-se que não há a pretensão de estudar as
redes sociais virtuais em si, suas estruturas, terminologias e etc., porém analisar a
subjetividade de jovens expressas no Instagram, ou seja, antes de tudo trataremos de seres
humanos, ou como diz Kozinets (2014, p. 109) “[...] o que estamos estudando não são textos
online, mas as interações das pessoas [...]”, e para que isso seja bem definido é necessário a
construção de um campo físico e presencial, ou melhor, off-line. Quando isso acontece na
pesquisa do tipo netnográfica, “com ênfase na observação e análise das culturas emergentes”,
diz-se que ela é híbrida (AMARAL, 2010, p. 133).
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Como se trata de uma pesquisa dentro do campo das Ciências da Educação, buscou-se
jovens e profissionais da educação de uma instituição escolar pública encaixados nos perfis
exigidos para a natureza da pesquisa e no âmbito de nossas questões. O Instituto Federal do
Piauí – Campus Valença do Piauí (IFPI-CAVAL) foi a instituição de escolha como campo
físico da pesquisa, localizado na Avenida Joaquim Manuel, área urbana da cidade de Valença
do Piauí, tendo em vista a diversidade educacional proposta pelo Instituto que interfere
diretamente na constituição diversa de sujeitos sociais e educacionais que o compõe.

O Instituto Federal do Piauí é uma instituição de educação superior, básica e
profissional, pluricurricular e multicampi e descentralizada, especializada na
oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de
ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos
com sua prática pedagógica.
Criada nos termos da Lei N. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a
instituição é vinculada ao Ministério da Educação, possui natureza jurídica
de autarquia, sendo detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar. (IFPI, 2016, online).

Kozinets (2014) fala da entrada como um momento da pesquisa no espaço virtual. No
entanto, necessariamente teríamos que anteceder o contato de forma física, devido a relação
entre os jovens alunos e a instituição educacional, porém, adotando o termo de Kozinets, esse
momento pode ser considerado, literalmente, a entrada de forma presencial no IFPI-CAVAL,
ocorrida no dia 24 de novembro de 2017, no turno da manhã, até então todos os contatos com
a direção tinham sido feitos virtualmente.
Na chegada, um flerte de poucos minutos, alguns alunos estavam pelos corredores,
enquanto na espera dos responsáveis pela instituição foi possível observá-los, mesmos que de
longe. Com mais alguns instantes, um professor e sua turma começaram a gravar um vídeo
para publicação em redes sociais em forma de chamada motivacional para a realização das
inscrições do seletivo classificatório de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio oferecido
pelo Instituto Federal. Os fatos “in loco” indicavam que o desembarque era apropriado para
traçar um olhar possível de compreensão sobre “[...] elementos a respeito desses grupos e,
igualmente, generalizações a seu respeito” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011, p.
115).
Contudo, a ética e as responsabilidades na pesquisa abordo são componentes
essenciais, ou melhor, são princípios norteadores “[...] informar com precisão e de maneira
geral a direção e o foco de sua pesquisa” (KOZINETS, 2014, p. 138). Depois, de formalizada
a autorização institucional (APÊNDICE A) com acertos de coordenações de tempos, espaços,
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objetivos, riscos e sujeitos pré-estabelecidos para o estudo, as áreas de ensino e disciplina
guiaram-nos “turisticamente” pelo Campus, apresentando as turmas com informações
características básicas iniciais com a finalidade de escolhermos qual turma convidaríamos
para embarcar também nessa viagem de investigação científica.
O primeiro critério de escolha seria que os alunos fossem jovens, em razão do objeto
de estudo, porém, todas as seis turmas de Ensino Médio integrado eram compostas por esse
público. Posteriormente, analisamos a quantidade de alunos de cada turma, as duas menores
tinham exatamente 24 alunos cada uma. O próximo passo, então, foi ouvir informalmente de
alguns professores e coordenadores qual seria a turma mais participativa em atividades
escolares e que por meio de suas observações notavam fazer uso com maior frequência de
redes sociais, logo, a netnografia é uma abordagem de essência participativa (KOZINETS,
2014).
Segundo Hine (2009 apud Amaral, 2010, p. 125), “[...] a construção do campo se dá a
partir da reflexividade e subjetividade [...]”, apesar de estarmos em solo físico, não
poderíamos esquecer que esses mesmos sujeitos seriam estudados no ciberespaço. Depois, de
uma análise reflexiva, estava decidida a turma que direcionaríamos nossa solicitação de
participação da pesquisa, o próximo passo seria apresentar-se para os alunos. Optamos por
não delimitar de maneira explícita qual turma do IFPI-CAVAL foi abordada, para preservação
e sigilo da identidade dos jovens.
No que diz respeito aos profissionais da educação, não foi possível um contato no
primeiro momento, mas o desejo do pesquisador foi esclarecido a um dos coordenadores da
instituição, que abertamente se dispôs a viabilizar data e horário juntamente aos professores
para a realização do grupo focal. Nessas condições, o contato com um dos coordenadores se
manteve ativo, e o mesmo, em consenso com os professores marcou o encontro para 15 de
dezembro de 2017.

3.1.2 Solicitando amizades: o convite para a pesquisa com os jovens

A apresentação para os jovens alunos foi o momento de expor a pesquisa sem causar
medos ou inseguranças, mas gerar um relacionamento honesto entre pesquisador e sujeitos,
como base ética da netnografia, conforme os princípios de Kozinets (2014), ressaltando que o
contato no âmbito escolar também tem o objetivo de preparar a entrada no espaço de pesquisa
virtual. Mas antes de qualquer coisa, garantir a segurança e integridade dos participantes,
logo, nos referimos a jovens em uma faixa etária de 15 a 17 anos, para Amaral (2010), esse
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fator faz os participantes serem considerados materiais sensíveis na investigação, do qual
necessitam do amparo legal de proteção e anonimato.
Seguir os procedimentos éticos em pesquisas de websites de redes sociais é uma
preocupação importante, da qual Kozinets (2014, p. 168) explicita com destaque nos estudos
netnográficos, e assim como Amaral (2010), ele reforça o cuidado no quesito idade dos
participantes, “[...] assegurando que protocolos adequados sejam observados para obter o
consentimento informado de maneira apropriada”.
Diante disso, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B)
foi lido e suas partes explicadas para elucidação de todas as dúvidas e para que os jovens
fossem capazes de colocar os responsáveis legais a par de todas as questões envolvidas no
estudo, e assim, em um segundo encontro previsto entregarem o termo assinado pelo
representante maioritário dos mesmos como sinal de consentimento, e reafirmando o desejo
livre e espontâneo do aluno em participar da pesquisa. Ciente dos procedimentos
investigativos, a maior parte da turma confirmou participação. Já nesse mesmo instante, eles
participariam de uma breve pesquisa prévia e de caráter exploratório. A princípio, o projeto de
pesquisa objetivava analisar a subjetividade dos jovens nas redes sociais Facebook e
Instagram, mas achamos por melhor delimitar o site de rede social de estudo para apenas um.
Nessas condições, o objetivo central era que eles próprios escolhessem a mídia de
estudo da pesquisa, para isso a escolha se daria pela rede social de preferência e utilizada com
maior frequência por esses sujeitos. A maioria significativa optou pelo Instagram. Em
seguida, acertamos a data possível para participação de todos na realização do próximo
encontro, que se concretizou pela realização da oficina inspirada na Sociopoética. A escolha
dessa forma de abordagem se deu tendo em vista que a Netnografia por se fazer em um
espaço virtual “perde em termos de gestual e de contato presencial off-line que podem revelar
nuances obnubiladas pelo texto escrito, emoticons, etc.” (AMARAL; NATAL; VIANA, 2008,
p. 36).
A oficina com inspiração na metodologia de pesquisa criada pelo filósofo e pedagogo
francês Jacques Gauthier, será apresentada e detalhada na seção 4, no tópico Linkando com
páginas Sociopoéticas. De já, antecipamos que esse momento da pesquisa ganha um caráter
diferenciado, e toda sua fundamentação teórica e de procedimento metodológico, bem como
seu desenvolvimento e análises serão abordados na seção destinada para esse fim.
Para Gauthier (2014, p. 849), a Sociopoética fundamenta a prática integral do
pesquisador, indicando o caminho intuitivo como o “[...] mais pertinente, ao romper com o
hábito de sempre começar com o racional e a análise [...]”, consolidado um dos objetivos da
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oficina, desenvolver a intuição e sensibilidade de sentir o “eu” jovem de forma subjetiva e
intuitiva. E, que assim, antecipou o contato e a análise virtual, desfechando no ancorar da
pesquisa em modo off-line com análise presencial dos indivíduos jovens.
Para Dayrell (2003) é preciso cuidado para não corrermos o risco de mais uma vez
querermos enquadrar a juventude em um forma de como “ser jovem”, modelos que
incentivam as concepções negativas acerca do público juvenil construídos a partir de imagens
nascidas nas mais diversas visões que interferem na maneira de vê-los, pois, se assim nos
mantivermos, não será possível deslumbrar a amplitude dos aspectos da construção das
experiências vividas e da constituição de suas identidades como sujeitos sociais.
Com isso, entendemos que pesquisar com seres humanos dessa faixa etária, é estarmos
dispostos a não somente seguir conceituações teóricas findadas, mas está apto e aberto, para
em observação, diálogo, vivências e experiências, compreender sua realidade. Pretende-se,
então, oportunizar aos jovens construir a imagem de si, com base nos seus pensamentos, falas,
expressões, relações, e só posteriormente, em suas representações ou construções identitárias
do ciberespaço.

Tomar os jovens como sujeitos não se reduz a uma opção teórica. Diz
respeito a uma postura metodológica e ética, não apenas durante o processo
de pesquisa, mas também em meu cotidiano como educador. A experiência
da pesquisa mostrou-me que ver e lidar com o jovem como sujeito, capaz
de refletir, de ter suas próprias posições e ações, é uma aprendizagem que
exige um esforço de auto-reflexão, distanciamento e autocrítica.
(DAYRELL, 2003, p. 44, grifos nossos).

Assim como no estudo do autor mencionado, esta pesquisa entende que a juventude
não é apenas objeto em estudo, mas, sim, seres humanos dotados de sentimentos e
experiências. Para que a realização deste estudo fosse possível, a relação pesquisador e jovens
foi criada em via recíproca, e isso se deu por meio da aprendizagem, reflexão e
reconhecimento de que, obviamente, eles vivem de forma particular e, muitas vezes, intensa,
culminando em uma interação social respeitosa, coletiva e/ou individual, presencial e
virtualmente, por meio do Instagram.

3.1.3 Os atores da pesquisa, o anonimato e a ética no Instagram

Recuero (2009) denomina os envolvidos na rede em análise de atores, que interagem e
constituem laços sociais, dispostos a mudar as estruturas sociais. Os perfis nessas redes
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podem representar o ator. “Assim, neste caso, trabalha-se com representações dos atores
sociais, ou com construções identitárias do ciberespaço” (RECUERO, 2009, p. 25). Com base
em estudos de outros teóricos, a autora certifica que o processo de construção de si é
permanente e que funciona como a presença do “eu” no ciberespaço.
Diante disso, os atores que compõe o estudo são 14 jovens compreendidos na faixa
etária de 15 a 17 anos de idade, estudantes de turmas de Ensino Médio do Instituto Federal do
Piauí - Campus de Valença do Piauí (IFPI – CAVAL). As representações sociais e
construções identitárias em seus perfis do Instagram foram objetos do estudo, pautados ética e
legalmente, de acordo com a Resolução CNS nº466/12 e complementares, e de posse do
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE B) assinado pelos
responsáveis legais dos menores, priorizamos pela preservação das imagens dos atores
envolvidos com a pesquisa, para isso fizemos uso de pseudônimos para referenciá-los.

[...] o caminho eticamente recomendável, é que o pesquisador se identifique
e identifique o interesse de sua pesquisa, pedindo as permissões necessárias
para o uso das informações obtidas em postagens e em conversas com os
participantes das comunidades e fóruns. Além da garantia de
confidencialidade e anonimato aos informantes, tratando-os por
pseudônimos e não por seus nomes de usuário, incorporando na pesquisa as
respostas e feedbacks vindas dos participantes ativos das comunidades.
(AMARAL; NATAL; VIANA, 2008, p. 38-39).

As autoras exprimem o traçado ético, do qual foi cumprido rigorosamente quando no
primeiro momento da pesquisa, na construção do campo off-line, claramente expomos o
interesse da mesma e foi requerido o consentimento e permissão de todos os atores. Quanto
aos pseudônimos, os próprios escolheram particular e individualmente os que adotariam, com
conhecimento apenas do pesquisador, essa escolha aconteceu intermediada por uma atividade
durante a oficina inspirada na Sociopoética detalhada no tópico Linkando com a Sociopoética
na seção 4.

3.1.4 Procedimentos metodológicos netnográficos no Instagram

Kozinets (2014) nos referencia que a amplitude do ciberespaço coloca à disposição do
netnógrafo uma variedade de práticas metodológicas, diferentes técnicas e abordagens de
pesquisas, aportes metodológicos de multimétodos, ou ainda, a aproximação com outras
metodologias, mas que melhor devem se adequar às suas realidades, por isso, aconselha que
“[...] o método de pesquisa dever ser diretamente relacionado para fornecer dados e análises
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capazes de responder a questão de pesquisa que você quer investigar” (KOZINETS, 2014, p.
46). A partir desses princípios, adentramos em uma navegação virtual de acesso ao Instagram
em coletas de dados e informações nas mais diversas dimensões investigativas de interesse do
estudo.

3.1.4.1 Autonetnografia: o perfil pesquisador no Instagram

Pautados na afirmação de Kozinets (2007 apud AMARAL; NATAL; VIANA, 2008),
de que o pesquisador netnográfico se torna um experimentador do campo, “seguindo” os
atores da pesquisa, tivemos como instrumento de investigação o perfil pesquisador criado
exclusivamente para interações com os jovens participantes da pesquisa, uma conta privada,
tendo como seguidores apenas os próprios participantes e seguido somente por eles, isso
possibilitou uma análise do objeto e uma aproximação virtual com esses jovens na
observância de suas páginas na respectiva rede social, na concepção de Amaral (2008 apud
AMARAL; NATAL; VIANA, 2008) essa aproximação entre pesquisador e objeto é
designada de autonetnografia.
Para além da pesquisa em observação como participante da comunidade virtual, o
pesquisador também se envolve e se insere em meio ao ambiente de coleta de dados
(KOZINETS, 2014). Diante disso, após a conta criada, na data de 15 de dezembro de 2017
foram enviadas as solicitações para seguir os jovens no Instagram. Segundo Amaral (2010),
entrar em contato com o grupo aponta as dificuldades na entrada do campo, mas como ele era
previamente sabedor e concordou com a interação pelo aplicativo, não foi constatado nenhum
tipo de contratempo. Os 14 atores predispostos a participar do estudo, corresponderam a
expectativa em um prazo menor do que 24 horas, ou seja, aceitaram a solicitação e
demonstraram reciprocidade ao retornarem suas solicitações ao perfil pesquisador.
Para motivo de melhor entendimento, é válido informar que não detalhamos o perfil
criado exclusivamente para a pesquisa por motivos de maiores seguranças e resguardo dos
jovens e seus perfis na rede social.

3.1.4.2 Mapeamentos dos perfis

Para a composição do tópico de análise Entrar: acessando a subjetividade jovem nos
perfis do Instagram presente na seção 4, já seguindo às contas dos jovens no Instagram e
tendo em vista que para Recuero (2009) os perfis são representações sociais dos atores, nos
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propusemos a realizar nos preceitos de Amaral (2007 apud AMARAL, NATAL, VIANA,
2008) os interessantes mapeamentos dos perfis juvenis na rede social, por meio das edições
elaboradas pelos 14 jovens nas particularidades de seus 15 perfis (um ator durante a pesquisa
possuiu dois perfis).
O ponto de partida foi a biografia descrita por cada ator e seus conteúdos relacionados
à escrita de si teorizada por Foucault (1992), em que, com base na técnica de si, os indivíduos,
sozinhos ou com a ajuda de outros, efetuam operações sobre seus corpos, suas almas, seus
pensamentos, suas condutas e seu modo de ser. Para melhor expormos a observação
sistemática (KOZINETS, 2014), a visualização do conteúdo autobiografado é demonstrado na
pesquisa por meio de imagens adquiridas por um aplicativo próprio do smartphone para
capturas de tela.
O print, assim popularmente conhecida, é a reprodução exata do que está exibido na
tela quando acionado o aplicativo, que por sua vez, armazena na memória do dispositivo
móvel a imagem reproduzida. Kozinets (2014, p. 107) propõem as capturas contínuas de
imagens para entrevistas em salas de bate-papo, com a abertura desse precedente, adaptamos
esse procedimento para a condição supracitada.
Dando continuidade aos mapeamentos dos perfis juvenis da pesquisa, apesar de
estarem contidas nas imagens capturadas, para melhor organização e argúcia, foram extraídas
e aparelhadas em um quadro as informações sobre os seguintes componentes representativos
dos atores: foto no perfil e nome próprio para identificação, os números de publicações,
seguidores e seguindo.

3.1.4.3 Seguindo rastros digitais
O tópico de análise presente na seção 4 – Visualizando Feed e Histórias: cibercultura
e subjetividade no Instagram, foi metodologicamente traçado quando Recuero (2009) também
nos apresentou o conceito de rastros digitais deixados por atores na rede social, “rastros que
permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas redes
sociais através desses rastros” (RECUERO, 2009, p. 24).
Então, em um primeiro momento, mais precisamente nos primeiros 20 dias de 2018,
buscamos seguir tais pegadas juvenis no feed da conta do usuário pesquisador, expostas pelas
publicações (tipos e o que as compõem) realizadas pelos jovens no ano de 2017 – período
estabelecido como recorte temporal para esse seguimento da pesquisa. Conforme a natureza
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das informações, adequamos sua apresentação para o leitor, também em forma de imagens
capturadas e editadas, quadros simplificadores ou textualmente descritiva.
As histórias, recurso de publicação no Instagram com durabilidade de 24 horas na
rede, são interpretados como rastros digitais temporários. Com o intuito de não deixar as
stories (como também podem ser chamadas as histórias) passarem desapercebidas da nossa
captura de tela, e posteriormente, da análise contextual. Esse fato, fez com que seguir as
pegadas dos sujeitos fosse um exercício diário, que exigiu atenção e dedicação por 45 dias
consecutivos compreendidos entre o final do ano de 2017 e o início do ano de 2018.
Diariamente, em até três vezes por dia, foi realizado intencionalmente acesso ao
Instagram pela conta do usuário pesquisador. Após o armazenamento das telas capturadas
com as histórias, as mesmas eram enviadas para o computador, separadas de acordo com o
conteúdo, e quando houve necessidade de anotações e/ou comentários, os mesmos eram
sobrepostos em forma de texto em blocos de notas com indicação do print referente. De tal
modo, que os registros diários individuais dos jovens em seus eventos nas redes sociais foram
um meio de coleta de dados que fundamentou a análise.

Em notas de campo reflexivas, os netnógrafos registram suas próprias
observações sobre subtextos, pretextos, contingências, condições e emoções
pessoais que ocorrem durante seu tempo online. [...] registra seu percurso de
forasteiro para participante, seu aprendizado das linguagens, rituais e
práticas, assim como seu envolvimento em uma rede social de significados e
personalidades. [...] fornecem entendimentos fundamentais do que a cultura
online é e o que ela faz. (KOZINETS, 2014, p. 110).

Amaral (2010) indica a manutenção de um diário sobre o campo netnográfico,
[...] onde serão anotadas todas as impressões do pesquisador sobre o
cotidiano dos pesquisados. Independente do suporte (um caderno, folhas,
computador, gravadores), essas anotações são fundamentais para o momento
final da produção. (AMARAL, 2010, p. 129).

As anotações diárias proporcionaram melhor averiguação crítica, reflexiva e científica
dos dados e informações que foram coletados, facilitando a ligação entre os pontos
homogêneos padrões e a distinção entre os heterógenos.
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3.1.4.4 Entrevistas online: conversas informais pelos Direct
A técnica de entrevista online, tida como “principal elemento da pesquisa
netnográfica” (KOZINETS, 2014, p. 49), foi comum para ambos os momentos mencionados
anteriormente. Em outra vertente, Amaral (2010) revela a importância dessa interatividade
para contextualização dos informantes, do qual foi utilizado durante todo o processo
investigativo. Mas a autora, também potencializa os diversos tipos de entrevistas, deixando
claro que a observação não é unicamente o caminho viável durante a navegação, mas o
comprometimento em ouvir os atores, os intercâmbios e trocas culturais são essenciais para a
pesquisa.
Fundamentados em Kozinets (2014), o tipo de entrevista adotado com os jovens no
próprio Instagram (via Direct), foi o informal, permeado por conversas individuais, abertas,
contextualizadas, e vezes semiestruturadas, outras, não estruturadas. “Coletar e decodificar
essas conversas em forma livre e desimpedida são um modo de usar fontes de dados arquivais
para a netnografia” (KOZINETS, 2014, p. 106). Ressalta-se, que foram obedecidos os
critérios estabelecidos pelo autor para essa prática, como cuidados na abordagem, na
sondagem, respeito ético, liberdade de escolha e expressão.
Mantendo o molde de conversas, e não de interrogatórios, essas ações foram realizadas
sempre que o pesquisador julgou necessário se aprofundar subjetivamente, socialmente e
culturalmente, na compreensão de determinados assuntos pertinentes à investigação,
previamente observados na vivência dos atores no Instagram, como em pontos cruciais e
definidos da pesquisa, a exemplo disso, as edições dos perfis juvenis e publicações no
aplicativo. Mas também rotineiramente, como por meio de comentários em respostas às
postagens e histórias.
Sobre a utilização da entrevista na pesquisa, Kozinets (2014) elenca os objetivos
propensos às pesquisas que utilizam dessa técnica, e que se correlacionam diretamente com os
objetivos deste estudo:
✓ trazer à tona uma compreensão subjetiva detalhada da experiência vivida
pelos participantes de uma comunidade online (o que é chamado de
compreensão “fenomenológica”);
✓ aprofundar a compreensão da relação entre a situação sociocultural única
de uma pessoa e suas atividades ou comportamentos em uma cultura ou
comunidade online;
✓ obter um senso subjetivo detalhado e fundamentado da perspectiva e do
senso de significado de um membro de uma comunidade eletrônica;
✓ ouvir as recordações e interpretações de eventos pessoais. (KOZINETS,
2014, p. 50).
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3.1.5 Análises em Netnografia

A internet envolve questões complexas de um universo heterogêneo e dinâmico, que
requer diferentes escalas de análises (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2011). Em função
disso, a etapa de análise se desenvolveu a partir de uma investigação cuidadosa e minuciosa
dos dados coletados, devidamente apresentados de forma descritiva por meio da combinação
das amostragens adquiridas nas estratégias conjugadas, e ainda, conforme Fragoso, Recuero e
Amaral (2011), obedecendo ao movimento interativo, característico da pesquisa qualitativa,
de ida e de vinda entre a coleta de dados e a análise.
Kozinets (2014, p. 93) deixa claro que em Netnografia, “a coleta de dados não
acontece isoladamente da análise de dados”, ou seja, embora as etapas sejam abordadas
teoricamente separadas por fins de estrutura organizacional do pesquisador e compreensão do
leitor, elas estão inclinadas a um movimento pendular entre coletas e análises. Esse princípio
é perceptível na produção desses fatores no ciberespaço, na demonstração das informações
adquiridas no Instagram, que são seguidas ou entrelaçadas as análises sobre elas.
Por outro lado, Kozinets (2014) isenta, na Netnografia voltada para redes sociais, a
necessidade de adoção de técnicas pré-definidas para análises.

Os netnógrafos não precisam adotar técnicas de análises de redes sociais em
seus estudos. Entretanto, eles devem se familiarizar, ao menos em um nível
básico, com técnicas, procedimentos e resultados investigativos gerais de
análises de redes sociais. (KOZINETS, 2014, p. 53).

Essa fundamentação concede um estilo mais liberal para análise das informações
acolhidas, mas com o cuidado de não comprometer o juízo científico do estudo. Dessa forma,
aferimos de forma geral ao estudo olhares de compreensão fenomenológica, sobre as
experiências vividas pelos atores, sobre as relações como unidades de análises e
determinantes de significados em padrões subjetivos e socioculturais (KOZINETS, 2014) na
rede social Instagram.
Para isso, as investigações partiram dos mapeamentos dos perfis, ocorridas em dois
momentos. O primeiro demarcou a narração biográfica dos jovens presente nos perfis, e
consequentemente, a manifestação de suas identidades aos outros. Assim, mais precisamente,
foi analisado e discutido o conjunto de conteúdos inseridos nas biografias, ou como
proclamamos, o “eu sou assim” dos jovens em informações pessoais, frases e emojis.
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Enquanto o segundo momento, contou com os demais componentes dos perfis esmiuçados
como categorias de análises e discussões sobre: foto do perfil, nome próprio, publicações,
seguidores e seguindo.
Uma vez que o ciberespaço não é neutro, transforma as condições de vida e possui
implicações sociais, culturais e subjetivas (LÉVY, 2010), as análises se ampliaram sobre os
aspectos ciberculturais percebidos nas postagens juvenis no feed e nas histórias do aplicativo.
Mais de 500 registros de histórias foram contabilizados, observados e passaram por um
processo reflexivo e analítico, que quando taxadas nas anotações de registros diários, “Elas
ajudam o netnógrafo a decifrar as razões por trás de ações culturais...” (KOZINETS, 2014, p.
110).
Além do intercâmbio de informações visuais e audiovisuais (KOZINETS, 2014), as
entrevistas online tiveram grande contribuição na interpretação desse tipo de dados
informacionais, para que assim, respondessem aos objetivos do estudo. As falas dos autores,
deram sentidos subjetivos aos conteúdos, houve contextos e situações que só foram passíveis
de compreensão mediante um diálogo com os “escritores”, e assim, enxergar o que havia nas
entrelinhas no expresso no Instagram.
Por essa razão, Kozinets (2014) e Amaral (2010), preveem as contribuições dos atores
quando estimulados a falar por meio da conversa. Dessa forma, coube a nós valorizar e
interpretar os relatos, histórias, posicionamentos e expressões compartilhadas nos diálogos
com os sujeitos, os associando ao conteúdo visual e audiovisual.
Por fim, a apresentação dos conjuntos de análises se dá descritivamente. Dedicamosnos a dispô-la, metaforicamente, como uma resenha sobre a leitura indutiva da análise dos
dados qualitativos. “Os netnógrafos devem primeiramente entender que as relações e os
vínculos estudados pelas análises de redes sociais resultam, de modo geral, em diferentes
abordagens descritivas” (KOZINETS, 2014, p. 54). A abordagem descritiva obedeceu ao
passo analítico da teorização com conhecimentos e teorias de outros estudiosos, para então
contextualizar a realidade subjetiva e cibercultural expressas pelos instagrammers jovens no
aplicativo, e “[...] construir nova teoria em íntima coordenação tanto com a análise de dados
quanto com o corpo de conhecimento relevante existente” (KOZINETS, 2014, p. 114).
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3.2 A trajetória da pesquisa com os docentes: itinerários no campo off-line

Deus, só Você sabe o que passei
Pra chegar até aqui
Toda montanha, tudo que eu atravessei
Quase parei
Tanto tropeço e espinho
Não aguentava mais andar
Deus, quantas vezes me perdi
No caminho que eu mesmo criei
Nele vi muitas saídas
Que eu tinha certeza que era Você
Deus, eu corri sem cessar
Quando eu caí, me ergueu...
(Me deixe aqui – Preto no Branco)

Se navegar é desafiador, caminhar é exaustivo, há, muitas vezes, as inconstâncias,
horas queremos correr, horas queremos parar, outras horas queremos retroceder, mas essa
última opção é inadmissível para quem deseja chegar ao destino objetivado. O tipo de terreno,
as idas e vindas pelo mesmo caminho e a noção do local em que se encontra são
conhecimentos essenciais para um melhor trajeto. Dizem que a velocidade nem é
determinante no sucesso da caminhada, e que a pressa é a tão afrontosa inimiga da perfeição,
mas se bem que às vezes, acelerar os passos é preciso, como também saber a hora de parar e
aproveitar as paisagens. Isso é para quem sabe ser feliz, extrair lições das circunstâncias e tem
o dom de percorrer o caminho transformando dores em alegrias, e lágrimas em sorrisos.
A trajetória de pesquisa com os docentes foi de algumas incertezas, e de dúvidas sobre
o que nos aguardava a cada novo passo, e assim cada tracejado planejado era pensado
estrategicamente por vários itinerários possíveis. Mas apesar disso, pesquisar é tentar levar o
sorriso, compor a história e mostrar que é capaz. Diante disso, apresentamos os itinerários
percorridos durante o desenvolvimento investigativo com os docentes do Instituto Federal do
Piauí – Campus de Valença do Piauí (IFPI – CAVAL).

3.2.1 Do grupo focal às entrevistas com os docentes

O projeto inicial previa o acontecimento de um grupo focal com os professores
participantes da pesquisa. Como o próprio nome é sugestivo, segundo Gatti (2005), tal técnica
deriva de formas de trabalho em grupo, e sua utilização necessita estar ligada aos objetivos do
estudo, por essa razão, inicialmente optamos por essa técnica com a predisposição de
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identificar os desafios e as ações da escola, por meio dos profissionais da educação, na relação
estabelecida entre ela com as redes sociais e a juventude, uma possível conexão entre o trio.

O trabalho com grupos focais permite compreender processos de construção
da realidade por determinados grupos sociais, compreender práticas
cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e atitudes,
constituindo-se uma técnica importante para o conhecimentos das
representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições,
preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de um dada
questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para
o estudo do problema visado. A pesquisa com grupos focais, além de ajudar
na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma questão, permite também a
compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia-a-dia e dos modos
pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros. (GATTI, 2005, p.
11).

Dessa forma, o grupo focal consiste em uma coleta de dados sobre um determinado
tema ou problema em foco na investigação, onde seus participantes necessariamente tenham
uma relação vivencial e cotidiana que os qualifiquem para o trabalho de discussão em
conjunto, do qual é mediado por um moderador ou facilitador obediente ao princípio da não
diretividade, ou seja, não interferir positiva ou negativamente no pensamento construído pelo
grupo a partir das trocas de opiniões, para a formação do pensamento grupal, todavia, o
mediador possui a função de instigar os mesmos a falarem e refletirem, intervir nas trocas de
pensamentos e não deixar que o grupo fuja aos objetivos (GATTI, 2005).
Nesse contexto, foi solicitado cordialmente à coordenação de ensino do Instituto
Federal do Piauí – CAVAL apoio na formação do grupo com a disponibilidade de no mínimo
seis docentes23 para participação na aplicação da técnica, número acima da metade do total de
dez professores atuantes nas turmas de alunos jovens da pesquisa no Instagram. Desejava-se
ainda que, juntamente com os docentes, dois coordenadores de ensino estivessem presentes e
participantes. Prontamente atendidos sobre a capacidade de contribuição, foi também
requerido no momento, a cessão do espaço de uma sala do IFPI em data e horário viável para
os participantes, de modo que permanecessem no ambiente de trabalho e facilitasse o acesso
por parte deles.
A data e o horário acordado entre coordenador e os demais profissionais foram o dia
15 de dezembro de 2017 a partir do horário de 9 horas da manhã na sala de convivência
docente no IFPI – CAVAL. De sorte, foi uma manhã de chuva, o pesquisador necessitava
deslocar-se por 42 quilômetros de motocicleta até o local de realização do grupo focal,
Para melhor aproveitamento no grupo focal, Gatti (2005) aconselha a dimensão de no mínimo 6 e no
máximo 12 participantes.
23
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literalmente, são as tempestades que permeiam os trajetos no campo da pesquisa científica.
No entanto, foi mais um desafio superado, porém esse não seria o maior que o dia reservava.
Adentrando a sala antes dos professores, a mesma foi preparada para um acolhimento
agradável e que contribuísse para participação de todos e no desenvolvimento das atividades
previstas pelo moderador-pesquisador. Nessa expectativa, sobre uma mesa foram aparelhados
os materiais, confeccionados ou não, disponíveis para a execução da sessão de grupo focal.
Figura 21 – Material para execução do grupo focal

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador

Entretanto, no momento de iniciar o grupo focal, apenas dois professores marcaram
presença. A insegurança e a dúvida sobre que decisão tomar surgiram: remarcar o grupo para
outra oportunidade ou realizar uma conversa com quem se fez presente?
Fim de ano, profissionais saindo de recesso com retorno apenas no ano seguinte,
aqueles que se dispuseram a ficar para a sessão mereciam ser ouvidos, e outro deslocamento
do pesquisador ao local da pesquisa dependeria de outros fatores, com esses critérios, o grupo
focal tornou-se uma entrevista “coletiva”.
Minayo (2001) sobre entrevista diz,

[...] não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se
insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto
sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que
está sendo focalizada. Suas formas de realização podem ser de natureza
individual e/ou coletiva. (MINAYO, 2001, p. 58).

As entrevistas também correspondem aos anseios da pesquisa, pelo fato de que por
meio delas se obtém dados, enunciados que irão compor um discurso passível de análise, e da
mesma forma, o pesquisador não está construindo seu estudo unilateralmente, mas diante da
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reconstrução de fatos e interpretação de pensamentos dos sujeitos, seja coletivamente ou
individualmente.
O sentido característico de criatividade cedido por Minayo (2001) ao pesquisador é de
grande valia e praticado nos imprevistos e improvisos no decorrer da pesquisa. Dessa forma,
não foi tarefa difícil “transformar” a técnica de grupo focal para uma entrevista coletiva com
os professores presentes, tendo em vista que em outras investigações acadêmicas o
pesquisador já havia usufruído de entrevistas para acolhimento de dados e produção
discursiva dos participantes, possuindo o conhecimento teórico e metodológico necessário
para a execução da mesma, e proceder adequadamente sem eventuais danos ao estudo. Assim
como, também não foi difícil a adaptação do roteiro destinado ao grupo focal em um
questionário com perguntas abertas e semiestruturadas.

Em geral, as entrevistas podem ser estruturadas e não-estruturadas,
correspondendo ao fato de serem mais ou menos dirigidas. Assim, toma-se
possível trabalhar com a entrevista aberta ou não-estruturada, onde o
informante aborda livremente o tema proposto; bem como com as
estruturadas que pressupõem perguntas previamente formuladas. Há formas,
no entanto, que articulam essas duas modalidades, caracterizando-se como
entrevistas semiestruturadas. (MINAYO, 2001, p. 59).

Nessas condições, foi realizada a entrevista coletiva com os dois professores que
compareceram. Ao término dela, mais um docente compareceu na sala, prontificou-se a
participar da pesquisa, da qual realizamos a entrevista no mesmo instante. Ressalta-se, que em
ambos os casos, os procedimentos de abordagem pautados na ética de pesquisas foram
devidamente formalizados, dentre eles, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido – TCLE destinado aos profissionais da educação (APÊNDICE C).
Detínhamos dados e informações discursivas produzidos por três professores.
Individualmente, procuramos os demais docentes com a probabilidade de ao menos mais dois
educadores e os dois coordenadores de ensino conceder entrevistas. O intuito era acolher um
número maior de envolvidos com a educação e diretamente com os alunos jovens e assim
mais concepções discursivas sobre os eixos temáticos abordados. Deslocando-se
particularmente a cada profissional, realizando o convite e disseminando a intencionalidade
da pesquisa, mais dois professores e os dois coordenadores demonstraram o interesse, e
aceitaram participar e se comprometeram em enviarem as respostas dos questionários até o
fim do ano de 2017.
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Todo material foi disponibilizado fisicamente e encaminhado por e-mail para os
candidatos a contribuintes do estudo, porém, dentro do prazo estabelecido, apenas uma
professora retornou o questionário respondido. Até início de fevereiro de 2018, os outros não
haviam respondido, mesmo com o pesquisador os recordando da necessidade das respostas, e
da possibilidade de, caso não pudessem ou não desejassem contribuir, estarem livres para essa
escolha.
Coube então, ao pesquisador ir a busca de mais um professor para incrementar a
análise de dados produzidos com o corpo docente, para isso foi realizado um contato
telefônico com uma já conhecida professora atuante com alunos de Ensino Médio na
instituição, que por sua vez, voluntariamente recebeu o material pelo correio eletrônico e o
respondeu no prazo de cinco dias. Assim, totalizando o total de cinco profissionais da
educação participantes, estava composto o grupo docente do qual analisaríamos seus
discursos em sentidos, percepções e opiniões a respeito da escola em conexão, ou não, com
jovens alunos e redes sociais.

3.2.2 Do grupo aos perfis dos docentes

Conforme Gatti (2005), os participantes necessitam ter ligações em comum, com isso,
além de serem professores do Instituto Federal do Piauí – CAVAL, também lecionam em
turmas de Ensino Médio integrado aos cursos técnicos, ou seja, estão diretamente envolvidos
com os jovens atores da pesquisa no ciberespaço (Instagram) e copesquisadores da produção
de dados na oficina Inspirada na Sociopoética. Outro aspecto relevante é fundamentado em
Minayo (2001, p. 62), “[...] no pressuposto de que os entrevistados não são ingênuos
espectadores, nem subjetividades ao acaso ou atores não-críticos [...]”, ou seja, os docentes
detêm uma historicidade social de lugares e tempos que os tornam aptos a contribuírem com a
temática em estudo.
Destaca-se que teoricamente, metodologicamente, numericamente em amostragem e
em significados dos discursos na produção dos dados, não houve prejuízo algum ao estudo o
fato da quantidade de entrevistados comportar cinco professores, referida e explicada no
tópico acima, e assim, não ter sido de acordo com a expectativa inicial. Mas houve uma
correspondência de expectativas na produção de sentidos e abrangência do problema,
corroborando o exposto pela autora abaixo,
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A pesquisa qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua
representatividade. Uma pergunta importante neste item é "quais indivíduos
sociais têm uma vinculação mais significativa para o problema a ser
investigado?" A amostragem boa é aquela que possibilita abranger a
totalidade do problema investigado em suas múltiplas dimensões.
(MINAYO, 2001, p. 43 apud MINAYO, 1992, grifos da autora).

Para a composição do quadro abaixo com o perfil dos docentes foi aplicado uma ficha
como placa identificadora, as informações por eles prestadas nos propicia antecipadamente
uma visão sobre seu campo de atuação. Essa ficha e sua funcionalidade é correspondente ao
que Gatti (2005) sugere como crachá. Propusemos-nos a refletir sobre a prévia das
informações docentes a respeito de seus perfis apenas durante a análise dos discursos
produzidos pelos docentes, relacionando-os quando necessário.
Quadro 2 – Perfis dos docentes participantes

Professor A

Feminino

36

Professor B

Masculino

31

ÁREA DE
FORMAÇÃO
História e
Antropologia
Agronomia

Professor C

Masculino

29

Geografia

Geografia

Professor D

Feminino

36

Professor E

Feminino

28

Filosofia
Língua
Portuguesa

Filosofia
Língua
Portuguesa

PROFESSOR

SEXO

IDADE

ÁREA DE
AUTAÇÃO
História e
Sociologia
Agronomia

REDES
SOCIAIS
Instagram e
Facebook
Facebook
Instagram e
Facebook
Facebook
Facebook e
Instagram

Fonte: Dados adquiridos na pesquisa.

3.2.3 Do roteiro do grupo focal ao questionário adaptado para as entrevistas

Conforme a necessidade e o decorrer da pesquisa, foi preciso adaptar o roteiro traçado
para o grupo focal em um questionário para entrevista, tarefa não tão difícil, tendo em vista
que o mesmo já havia sido elaborado com questionamentos que instigassem respostas
participativas com os posicionamentos dos profissionais sobre a temática. Mas de certo,
tivemos que praticar a criatividade intrínseca ao pesquisador de cunho qualitativo (MINAYO,
2001).
No método de grupo focal, o tempo previsto para as atividades é pensado com a
preocupação de não ser um período muito extenso para cada sessão (GATTI, 2005). Com
base nisso, os momentos foram planejados como instantes de reflexões dialéticas curtas,
estipulando a duração total de no máximo 1 hora e 30 minutos. As práticas criativas
esquematizadas durante a preparação do grupo focal esboçado em três momentos, ao ser
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transformado em entrevista (presencial ou via e-mail), mantiveram-se na ordem e na mesma
linha de raciocínio.
Sobre a forma de registro e arquivamento dos dados, essencial tanto no procedimento
de entrevistas (FANTONI, 2017), quanto no de grupo focal (GATTI, 2005), houve registros
por aplicativo gravador de voz no smartphone do pesquisador e registros escritos
manualmente sobre as repostas dos professores presenciais, quando não presencial, eles
enviaram o arquivo no formato de texto digitado em programa próprio para o computador, o
que facilitou o manuseio desses dados pelo pesquisador.
Primeiro momento – Os jovens e suas identidades subjetivas. Buscou-se compreender
a visão geral dos educadores sobre o ser jovem na atualidade e a prática educativa nos termos
da compreensão da população jovem. Para leitura dos professores, foi entregue uma cópia do
poema criado pelo pesquisador a partir da análise e da absorção dos pensamentos jovens sobre
suas identidades, adquiridos na oficina inspirada na Sociopoética, e com base na leitura,
identificar, ou não, características dos perfis do alunado.
Segundo momento – As ações da instituição e a prática docente. Essa etapa contou
com a exposição de um vídeo24 nas entrevistas presenciais e com o envio dele nas não
presenciais, uma reportagem divulgando um estudo britânico apontador do Instagram como
prejudicial à saúde mental dos jovens. O objetivo dessa parte era perceber a noção dos
professores sobre redes sociais e suas utilizações no espaço escolar e/ou não escolar; detectar
se em suas práticas pedagógicas as redes sociais possuem funcionalidade de recursos
didáticos, compõem o currículo e/ou conteúdo educacional; e descobrir se há no IFPICAVAL práticas educativas cotidianas de orientação para o uso de redes sociais, que partam
dos docentes ou do Instituto.
Terceiro momento – Os desafios e perspectivas da escola. Tivemos a intenção de ouvir
dos professores se a escola tem como função mediar o uso de redes sociais pelos jovens
alunos, e a partir disso, citarem dois desafios em uma educação voltada para orientação e
mediação do uso de redes sociais, e duas perspectivas consideradas positivas nelas, como
recursos didáticos e pedagógicos.
Após as citações, foi realizada a atividade do semáforo (somente nas entrevistas
presenciais), a orientação aos professores era que classificassem os desafios e as perspectivas
em níveis: verde (fácil), amarelo (intermediário) e vermelho (difícil). No entanto, a

24

Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Dp-Ku1C5sTw> Acesso em 10 dez 2017.
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classificação também foi realizada pelos docentes nas entrevistas não presenciais com os
mesmos critérios: fácil, intermediário e difícil.
As entrevistas encerravam-se sempre com o questionamento: Na relação JOVENS E
REDES SOCIAIS (INSTAGRAM), o INSTITUTO pode ser considerado conectado ou
desconectado a essa relação? Por quê?
No final das entrevistas presenciais, além dos agradecimentos feitos aos professores,
também foi entregue uma simbólica lembrança em sinal de gratidão pela contribuição no
processo investigativo: uma pequena gaiola que ao ser aberta, podia-se retirar um embrulho
de presente de árvore de natal (era período natalino) e um chocolate, o significado
interpretado em conjunto, era de que o conhecimento não deve ser engaiolando, aprisionado,
mas sim, liberto, e quando isso acontece, saímos a espalhar presentes às pessoas em forma de
uma doce, saborosa e prazerosa sabedoria.
Todo esse contexto de participação dos profissionais da educação refletindo sobre a
temática, justifica o elo desse momento com a Netnografia. Tendo em vista que, apesar de ela
ser desenvolvida “no” e “através” do online, nunca está desvinculada do off-line, como disse
Hine (2000 apud AMARAL, 2008). Por mais que os professores não sejam analisados no
universo virtual, eles interagem diariamente com os jovens, além do mais a escola,
hipoteticamente, é considerada como instituição responsável pela educação em todos os
segmentos sociais, dentre eles o acesso à internet e o uso de redes sociais.

3.2.4 Da produção às análises de discursos

As entrevistas geraram textos discursivos com os pensamentos, ideologias, práticas
cotidianas, relatos históricos e culturais dos professores. Sob a orientação de Minayo (2001, p.
44) de que “as análises de conteúdo, de discurso, ou análise dialética são procedimentos
possíveis para a análise e interpretação dos dados”, e tendo em vista as produções textuais
com sentidos produzidos a partir de perguntas abertas instigadoras de reflexão e exposição de
ideias, procedemos a análise das informações e dados da investigação pela Análise de
Discurso (AD).

O processo de análise discursiva tem a pretensão de interrogar os sentidos
estabelecidos em diversas formas de produção, que podem ser verbais e não
verbais, bastando que sua materialidade produza sentidos para interpretação;
podem ser entrecruzadas com séries textuais (orais ou escritas) ou imagens
(fotografias) ou linguagem corporal (dança). (CAREGNATO; MUTTI,
2006, p. 680).
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Por se tratar de um estudo qualitativo, o processo de análise discursiva é apropriado
para esse tipo de investigação. A intenção é perceber subjetivamente os sentidos produzidos
nos discursos enunciados nas respostas dadas por eles durante as entrevistas. A preocupação
analítica não se baseia no texto heterogêneo (oral, gravado nas entrevistas presencias e
posteriormente transcrito ou escrito nas respostas aos questionários enviados pelo e-mail)
concedidos pelos docentes, mas ao que ele nos permite acessar mediante sua estruturação.
Orlandi (1995), importante representante da teoria no país, afirma:

A AD está assim interessada no texto não como objeto final de sua
explicação, mas como unidade que lhe permite ter acesso ao discurso.
[...] O texto é, para o analista de discurso, o lugar da relação com a
representação física da linguagem: onde ela é som, letra, espaço, dimensão
direcionada, tamanho. É o material bruto. Mas é também espaço significante
(ORLANDI, 1995, p. 116-117).

Na análise, é nos dada a tarefa de interpretar os espaços significantes presente nos
textos apresentados pelos entrevistados, a noção de interpretação aqui ultrapassa a mera
leitura mecanizada e de conteúdo falado e manuscrito, bem como também não é um estudo
categórico de unidades menores dos discursos. A autora brasileira supracitada, adverte que o
texto não deve ser tomado nem como ponto de partida e nem como o de chegada à análise.
Com essa colocação sobre o texto, entendemos melhor o que é o discurso e sua
análise, ou seja, o discurso é, completo, uma contextualização que “considera a língua,
história e sujeito” (CAREGNATO; MUTTI, 2006). Nessas condições, percebe-se que o
discurso parte de um objeto (humano) sócio-histórico com ideologias externas a si, com uma
linguagem, práticas cotidianas e que obedecem a relações de poder. Nesse caso, o sentido está
nas percepções individuais e/ou coletivas contidas na prática discursiva dos docentes,
levando-se em consideração sua formação, idade, a realidade do campo de atuação
profissional, e demais fatores constituintes de suas expressões discursivas. “Analisar o
discurso seria dar conta exatamente disso: de relações históricas, de práticas muito concretas,
que estão ‘vivas’ nos discursos” (FISCHER, 2001, p. 198-199, grifos da autora).
Isso indica a postura do pesquisador de despir-se do aprendizado obtido acerca dos
discursos como apenas signos não identificáveis facilmente. Evidenciamos esse papel de
desconstrução do imaginável e de deixar o discurso fluir na sua complexidade na discussão de
Fischer (2001) sobre a análise do discurso em pesquisas na área da educação em relação a
teoria do discurso de Michel Foucault. A autora compactua com a visão do pensador de que
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tudo é prática, de que por traz do discurso existe algo mais, ou melhor, algo a mais a ser
buscado e apresentado.
Ainda conforme Fischer (2001) em referência aos estudos foucaultianos, o discurso é
formado por um conjunto de enunciados emanados de acontecimentos em determinados
tempos e espaços, e que por sua vez, conjugam as formações discursivas por classes em um
campo do saber. Entendemos então, que os envolvidos nos discursos transmitem enunciados
de formações discursivas consubstanciada por fatores referentes ao campo do saber docente,
pedagógico, político e afins, que resulta num interdiscurso da relação de áreas diferentes,
muitas vezes conflituoso e complexo, e apresentam heterogeneidade discursiva e pluralidade
de sentidos, pela multiplicidade de muitas vozes do outro, ou outros, que habitam neles.
Muitas das vezes os discursos são formados, assimilados e enraizados nos indivíduos,
na coletividade e nas transferências de preconceitos facilmente impregnados entre os sujeitos,
de certa forma essa é a função da língua componente do discurso, conforme Caregnato e
Mutti (2006). Quanto a nossa função investigativa, é averiguar com afinco as falas com
probabilidade de mistificação e proliferação dos enunciados. Diante desse quadro, é nos dado
o direito da dúvida, da contraposição ou mesmo da ratificação. Assim, além dos fatores que
nos situam sobre o lugar do discurso, em prol da cientificidade da pesquisa acadêmica,
analisaremos as falas discursivas em diálogo com teorias que dão sustentabilidade ou
imprimem controvérsias aos significados produzidos pelos sujeitos.
Diante do conjunto dessa concepção teórica, a adoção desse procedimento é
importante para a interpretação do que há intrínseco nos campos discursivos emitidos pelos
docentes, pois, nos permite averiguar semelhanças, convergências e divergências entre o
discurso prestado por cada um de si e em relação comparativa ao dos demais participantes.
Mas como nos conceitua Fischer (2001), essa interdiscursividade que se apresenta não é uma
tentativa de tudo explicar mediante um sistema amplo de conhecimentos.
Nesse emaranhado de pontos a serem considerados, não podemos esquecer que o
pesquisador esteve a observar tudo a seu alcance sobre vários prismas e em vários espaços,
manteve o diálogo entre as partes conexas ao estudo durante toda a pesquisa. Empiricamente,
todos os constituintes das análises, já relacionados, são interpretados e apresentados por ele
com os efeitos dos sentidos, não como verdades acabadas e sem passividades de equívocos,
mas que também produzem seu sentido próprio.

Na interpretação é importante lembrar que o analista é um intérprete, que faz
uma leitura também discursiva influenciada pelo seu afeto, sua posição, suas
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crenças, suas experiências e vivências; portanto, a interpretação nunca será
absoluta e única, pois, também produzirá seu sentido (CAREGNATO;
MUTTI, 2006, p. 682).

Lógico, que foi mantida a imparcialidade aos fatos e discursos, mas no estudo
qualitativo nos é permitido por Minayo (2001) a criatividade daquele que o produz , e mesmo
assim, a análise do discurso nas suas múltiplas linhas 25 não é teórica e metodologicamente
fechada, fato que proporciona uma liberdade ao pesquisador de trilhar o caminho analítico
que melhor responder aos objetivos da pesquisa.

[...] não há um caminho pronto para efetivar a análise, mas após várias
leituras poderão ser identificados eixos temáticos, que emergem num
movimento em que o enunciado leva ao enunciável e vice-versa, explorandose marcas lingüísticas cujo funcionamento discursivo irá trabalhar, fazendo
os recortes das formulações nas quais aparece tal ênfase (CAREGNATO;
MUTTI, 2006, p. 682).

Assim, a análise de discurso foi subdivida em três partes principais e uma
complementar finalizadora, conforme o roteiro destinado para a entrevista com os
profissionais da educação, ou como bem propuseram as autoras supracitadas, dividida em
eixos temáticos. Segundo Foucault (1986 apud FISCHER, 2001), aquele algo a mais existente
irredutível à fala que há nos discursos precisa ser descrito, não exatamente se trata de
transcrever as falas completas dos sujeitos, mas de descrever os significados existentes nelas.
Com base nisso, a apresentação do conjunto de análises se dará de forma descritiva.
Dedicamos-nos a dispô-la, metaforicamente, como uma resenha sobre a leitura interpretativa
dos discursos.

25

São aproximadamente mais de 57 linhas de análise de discursos espalhadas por vários países e
pautadas por muitos teóricos (CAREGNATO; MUTTI, 2006).
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4 ANÁLISES E DISCUSSÕES DOS DADOS

Esta seção é destinada aos aspectos empíricos e dados analisados na pesquisa off-line e
online. A pesquisa em campo físico é analisada em dois tópicos distintos. Primeiramente,
sobre a apreciação das produções jovens representativas das identidades subjetivas de seus
“eus” por meio do desenvolvimento da oficina inspirada na Sociopoética fundamentada em
Gauthier (2004, 2014, 2015), Santos (2013), Adad e Gama (2014) e Petit (2014). E, também,
com os docentes na análise dos discursos produzidos por eles em entrevistas sobre eixos
temáticos correlacionados aos desafios e perspectivas da conectividade entre escola, jovens
alunos e redes sociais. Quanto à análise no Instagram, as apresentações dos dados também
foram dispostas para visualização em dois tópicos. Inicialmente, sobre os perfis juvenis e os
aspectos subjetivos dos atores jovens, e no segundo momento, sobre a cibercultura nos rastros
digitais no ciberespaço.
4.1 Linkando com páginas sociopoéticas: o “bicho-eu”
“Puxa! Puxa! Como tudo está estranho hoje! E ontem
as coisas estavam tão normais! O que será que mudou
à noite? Deixe-me ver: eu era a mesma quando
acordei de manhã? Tenho a impressão de ter me
sentido um pouco diferente. Mas se eu não sou a
mesma, a próxima questão é “Quem sou eu?” Ah!
Esta é a grande confusão!”
(Alice no país das maravilhas – Lewuis Carroll)

A Sociopoética é uma metodologia de pesquisa filosófica criada por Jacques Gauthier,
um pedagogo e filósofo de origem francesa. O próprio estudioso narra o nascimento do
método pela necessidade de superar os limites impostos às pesquisas qualitativas em diversas
áreas, dentre elas a educação. Os obstáculos aparecem pela racionalidade da posição de poder
do pesquisador, e pela “unilateralidade da sua formação” (GAUTHIER, 2015, p. 79). A
poiésis metodológica de Santos (2013) referencia a metodologia Sociopoética de um lugar de
construções e desconstruções vinculados à inspiração criativa na produção de conhecimentos
descolonizados e saberes democratizados: “[...] a expressão Sociopoética surge de um
neologismo que une o latim socius – aquilo que é coletivo –, ao grego poiésis, que significa
criação. Desse modo, o termo designa a construção coletiva do conhecimento”. (SANTOS,
2013, p. 39).
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As concepções apresentadas vieram a calhar com a intencionalidade da pesquisa de
não apenas observar a identidade jovem sobre um olhar analítico relacionado às suas
representações no Instagram, mas de antemão ter uma ideia de como os alunos identificam o
“quem sou eu?” individual na perspectiva de uma construção coletiva de suas concepções, ou
ainda, como expressam suas subjetividades off-line, mas fora de discursos racionais e
padronizados de respostas fechadas a perguntas rotineiras de entrevistas. O desejo era obter o
não racional, emoções, inconscientes e subconscientes, saberes que fundamentam o seu ser,
mas que são inexpressíveis pela linguagem.
Apesar de nomearmos a Netnografia como metodologia principal do estudo, tomamos
a liberdade de nesse estudo criarmos uma ponte ligando as navegações metodológicas
netnográficas ao oceano de saberes coletivos e descentralizados emergidos da Sociopoética.
Valendo-se de que, nenhum método é superior ao outro, mas para o estudo de determinados
fenômenos, algum deles pode ser mais indicado e de melhor alcance dos objetivos, em função
disso, muitos métodos complementam o pesquisar netnográfico, ao tempo em que ele se
apega e incorpora em técnicas e abordagens diversas (KOZINETS, 2014).
Essas razões justificam o link com a Sociopoética, queremos conhecer, mas “Não
queremos conhecer sem, ao mesmo tempo, afirmar a solidariedade, o amor e a compaixão
com os outros seres vivos. Isso passa pelo enfrentamento com nossos monstros interiores [...]”
(GAUTHIER, 2015, p. 86). Para o francês, esse método é a prática de pesquisas integrais,
unindo as cientificidades da intuição da comunidade participante da pesquisa com a da análise
crítica reflexiva e filosófica do universo acadêmico.
O dicionário do Google define link como um elemento de hipermídia (trecho de texto
ou elemento gráfico) que quando acionado pelo clique do mouse, “provoca” a abertura, ou
exibição, de novas páginas ou documentos na internet26. No contexto, grifamos a expressão
provocar, por relacionar que a inspiração Sociopoética foi provocada durante a trajetória de
mestrado por quatro professoras pesquisadoras sociopoetas, Sarah Jane, Dilma Andrade,
Dolores Vieira e Ceiça Souza. Não desmerecendo o competente e belíssimo trabalho das

26

Definição na íntegra: elemento de hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por
um elemento gráfico que, ao ser acionado (ger. mediante um clique de mouse), provoca a exibição de
novo
hiperdocumento.
Disponível
em:
<https://www.google.com.br/search?q=Dicion%C3%A1rio#dobs=link>. Acesso em 05 dez 2017.
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demais, digamos que a Professora Ceiça foi o clique do mouse que acionou a abertura de
“Páginas Sociopoéticas: poiésis metodológica”27 no percurso de criação dessa pesquisa.

4.1.1 A oficina inspirada na Sociopoética
Dizemos que a oficina é “inspirada” na Sociopoética por não procedermos as análises
dos dados produzidos nela rigorosamente dentro de todos os princípios estabelecidos pela
metodologia por meio de seus teóricos. No entanto, buscamos ao máximo durante a realização
desse momento de produção investigativa cumprir com os fundamentos da metodologia.
Gauthier nos faz repensar a pesquisa como uma navegação mais uma vez, ao comparar tais
fundamentos como cinco estrelas que guiam o caminho dos sociopoetas.

Lembrando as cinco estrelas que os guiam no seu caminho: a constituição de
um grupo-pesquisador autor coletivo e cooperativo da pesquisa, sendo os
acadêmicos os facilitadores da mesma; a valorização das culturas dominadas
e de resistência na interpretação, e até, na criação dos dados; a mobilização
de todas as capacidades cognitivas do ser humano, racionais críticas, míticas,
sensíveis, intuitivas, emocionais, imaginárias, gestuais e espirituais; o uso de
técnicas artísticas de pesquisa para favorecer essa integração cognitiva;
enfim, a responsabilidade sociopolítica, ética, cognitiva e espiritual do
grupo-pesquisador em todos os momentos da pesquisa (o que inclui seus
efeitos pós-pesquisa). (GAUTHIER, 2014, p. 850, grifos do autor).

Nessas concepções, a oficina surgiu como respostas aos anseios e inquietações
estabelecidas em meio às dúvidas de como adquirir informações importantes sobre o “eu” dos
sujeitos da pesquisa de uma forma diferente de entrevistas racionalizadas, que ao mesmo
tempo, obedecesse a um contorno subjetivo e criativo da produção de identidade da
juventude, e sem deixar a cientificidade tão importante para pesquisas de stricto sensu.
Além disso, esse foi um momento de proximidade com os jovens, e para Kozinets
(2014), o ideal é que o pesquisador desde o primeiro contato, mesmo que deixando claras suas
intenções com o projeto de pesquisa, haja como um novo membro da comunidade, isso nos
faz pensar, que esse relacionar físico facilita a entrada no campo virtual da pesquisa. Dayrell
(2003, p. 44) é mais intenso ao dizer que “[...] os jovens não são apenas objeto da observação,
mas pessoas em relação com aquele que observa”.

27

Título do terceiro capítulo da dissertação de Mestrado Ceiça Souza (SANTOS, 2013, p. 39). A
autora apresenta sua metodologia de pesquisa, do grego – poiésis – criação, ou seja, a criação
metodológica pautada nos pensamentos do criador do método sociopoético, Jacques Gauthier.
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A oficina aconteceu no dia 28 de novembro de 2017, a partir das 13h30min em uma
das salas de aula do Instituto Federal de Valença do Piauí (IFPI – CAVAL). A data, o horário
e o local foram acordados com a turma de alunos jovens escolhida para o desenvolvimento da
pesquisa. A expectativa de participação dos alunos era grande, devido a recepção, animação e
empolgação dos mesmos no dia em que o convite foi realizado. No horário marcado, a sala já
estava preparada para recebê-los, um espaço amplo sem obstáculos ao centro da sala e o
material necessário posto sobre a mesa.
Surpreendentemente, apenas três alunos compareceram, mais uma vez as dúvidas se
instauram, e com elas, as interrogações: o que houve de errado? Os alunos foram abordados
de forma errada? O que aconteceu com aquela motivação deles? Será necessário remarcar a
oficina? Será que na verdade eles não queriam participar da pesquisa?
Respostas não foram obtidas no momento, mas se sabe que em todo caminhar ou
navegar, por uma hora ou outra, surgem os imprevistos, e devemos saber lidar com cada um
deles. Observamos, que a outra turma que foi considerada possível para participação da
pesquisa estava de horário vago e os alunos sentados, conversando, brincando nos corredores.
Uma solução foi visualizada, e assim um novo convite foi feito, agora para esses outros
jovens, foi explicada novamente todas questões éticas, objetivos e procedimentos da pesquisa,
e os alunos concordaram com o envolvimento na investigação, ou ao menos de participar da
oficina, com o compromisso de entregarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
em uma data posterior.
Dessa forma, a oficina seguiu o seu curso conforme planejado, o facilitador28 fez sua
reapresentação, e em seguida, realizou uma dinâmica de apresentação com os jovens, a
brincadeira do espelho, onde duas filas com os jovens de frente um para o outro se
apresentavam imitando o colega da frente em forma de espelho, segundo Gauthier (2015),
esse brincar com técnicas utilizadas na formação de atores é bom, com o intuito de formar o
grupo antes do relaxamento. Após esse momento de muita descontração e risos, foi
sucintamente abordado a Sociopoética e negociado o tema gerador: O eu e solicitado a
reafirmação do desejo de realizar a oficina, ao que explicitaram suas vontades de maneira
positiva.
Para Gauthier (2015), após a negociação, um grupo-pesquisador é instituído,
considerado o autor coletivo da pesquisa, composto de 6 a 16 pessoas, sendo que há técnicas
28

A oficina foi facilitada pelo pesquisador. Gauthier (2015) afirma facilitador é o acadêmico que
conduz a oficina, é bom ter dois facilitadores, para que a atenção seja maior sobre o que acontece
com o grupo-pesquisador. Porém, na data marcada nenhum companheiro tinha disponibilidade para
realizar essa tarefa voluntária.
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que comportam até 20 sujeitos, e esse era exatamente o número de jovens que estavam na
sala. De início, foi preocupante, pois, o autor informa a necessidade do ouvir cada participante
em suas singularidades. No entanto, o facilitador não queria cometer a possível indelicadeza
de pedir para alguém se retirasse da sala naquelas condições. Decidindo por melhor, dar
prosseguimento ao passo a passo, comprometendo-se com a dedicação em ouvir atentamente
as falas expressas pelo grupo-pesquisador, além de gravá-las em áudio por meio de um
aplicativo no smartphone.
Esclarecemos a necessidade de seguir os comandos, e prosseguimos. Para melhor
sentir o corpo, orientamos o alongamento, e caminhando por todo o espaço livre da sala, foi
informado que uma sequência de trechos de músicas iria começar a tocar a qualquer
momento, e que então, eles começassem a andar, dançar livremente individualmente, em
duplas, trios ou grupos, a liberar o corpo e suas energias sempre no ritmo da música.
A dança até o esgotamento é exposta por Gauthier (2014) como uma técnica de
ativação da potência cognitiva na preparação para o momento da produção de dados. E assim,
primamos por estrear com músicas agitadas e gradativamente por músicas mais calmas, até
encerrar em um instrumental tranquilo, onde foi pedido para que sentassem no chão para o
momento de produção dos dados com a Técnica do Bicho do eu, mas antes, ouvissem o
roteiro de relaxamento adaptado de Sarah Jane Costa Adad e Marta Gama (2014), que segue
abaixo:

Nesse momento, feche os olhos e respire profundamente três vezes pelo menos. Procure se
concentrar, se acalmar, não se preocupe com que está ao seu lado. Respire. Respire mais uma
vez. Imagine-se em um lugar. Você está caminhando com os pés descalços pelo chão. Sinta o
contato com a terra... Os ventos nos cabelos... Nesse momento, você ver próximo um enorme
espelho, e se aproxima dele... Você começa a se olhar, a enxergar se enxergar, você começa a
se tocar, sentir seu corpo. De repente começa a passar pelo espelho todas as pessoas em quem
você se espelha, olhe quem são elas... Observe bem... Que características você tem delas? De
repente você entra dentro do espelho, e começa a se enxergar como você é por dentro. Como
você se vê? [pausa] Respire fundo... Você se sente seguro dentro do espelho. No entanto, você
começa a sentir como se estivesse saindo de você. Você começa a se transformar. Você se
incorpora num bicho. Você agora é um bicho. Como você se sente sendo bicho? Você começa
a se movimentar, a sair do lugar. Você agora fará uma viagem imaginária. No trajeto o bicho
enfrentará desafios, você presta atenção a tudo em sua volta. Viajando, por um instante, o
espelho quebra, e você cai dentro de um buraco. Como o bicho se sente nesse buraco? O que
ele vê no buraco em que está? Respirando profundamente, o bicho se potencializa e sai do
buraco. Como ele sai do buraco? Continuando a viagem, esse bicho enfrenta novos desafios.
Ele sobe uma montanha. Como ele sobe a montanha? Quais as dificuldades? Como o bicho se
sente subindo as montanhas? O bicho chega ao cume da montanha. O que o bicho encontra no
cume da montanha? O que ele vê? Que sensações esse bicho sente e vive? Lá chegando, o
bicho vai para outro lugar, um novo desafio. Ele chega num rio. Como ele chega ao rio? Ele
entra no rio? Como ele entra no rio? Como é o contato com o rio? O que o bicho sente? O que
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vive? O que vê? O bicho do eu chega aqui na sala, volta pra sala. O bicho do eu começa a
mover os dedos, as mãos, os pés, as pernas. Esse bicho do eu voa, corre, rasteja, pula, salta ou
nada? Sente a voz do bicho do eu. Sinta o espaço em que o bicho do eu se encontra. Pergunto:
O que é o bicho do eu? Fique parado, sentado, abra os olhos.

As técnicas para produção de dados na Sociopoética são inúmeras e de multiplicidades
artísticas, muitas técnicas já existem, mas, mesmo assim, o facilitador tem a liberdade de criar
conforme seu gosto e realização prática, desde que, após o estado de relaxamento, os
copesquisadores29 criem uma imagem interligada ao tema-gerador da oficina (GAUTHIER,
2015). A escolha da técnica parte dos pressupostos artísticos, criativos, e de que o corpo todo
aprende, e que tais experiências de aprendizado se ancoram nos experimentos corporais, mas
para isso é necessário vivenciar a corporeidade e não somente vislumbrar a mente como
produtora cognitiva, entender que a mente não é superior ao corpo, mas que são apenas um só
(SANTOS, 2013).

Assim, mistura arte e ciência, narrativas e teorias, experiências de vida e
saberes acadêmicos, em uma visão problematizante, assume uma ruptura
com a epistemologia moderna ao admitir que o conhecimento é produzido
com todo o corpo, com os sentidos, por aqueles que não estão na academia,
pois, têm como pressuposto que todos os saberes são iguais. E que é possível
fazer da pesquisa um acontecimento poético. (ADAD; GAMA, 2014).

Desse modo, depois, desse relaxamento, foi pedido para que eles se expressassem
plasticamente em reposta ao questionamento do texto, construindo com massa de modelar o
bicho-eu, imprimindo nele as sensações vividas e experimentadas em paralelo às suas
identidades. Na ocasião, percebeu-se burburinhos entre os jovens, o estranhamento foi geral,
mas com a orientação de buscar concentração, logo se acalmaram. Na Sociopoética, conforme
Santos (2013), o estranhamento com a técnica aplicada é bem-vindo e considerado um
dispositivo30, além de estar diretamente ligado a produção artística estimulante.

Pesquisar com arte, significa estimular a criatividade, a sensibilidade e a
capacidade do grupo-pesquisador, levando-o a criar outras ideias e conceitos
sobre a vida e os problemas que o mobiliza, de forma lúdica, imaginativa e
poética. A arte provoca o deslocamento, proporciona o estranhamento e
possibilita outras formas de pensar o tema-gerador. (SANTOS, 2013, p. 57).

Na Sociopoética, os participantes ganham nome de copesquisadores por integrarem o grupopesquisador, e serem os “donos” do conhecimento produzido (GAUTHIER, 2015).
30
“Dispositivo é tudo aquilo que está no centro da própria possibilidade de analisar, criticar e
autocriticar.” (ADAD, 2011, p. 199 apud SANTOS, 2013, p. 36).
29
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Ainda orientados por Gauthier (2015), após o cumprimento da técnica, todos os
participantes receberam uma folha de papel em forma de placa identificadora, para nomearem
e falarem livremente sobre o bicho do eu produzido. Para então, comentarem oralmente o
produzido, sem interrupções dos demais, chegando-se ao tema-gerador: o eu, o quem sou eu?
Logo em seguida, em conversa livre e aberta, relataram o que sentiram, as motivações para a
construção do bicho eu daquela forma e as concepções sobre os “eus” jovens que eles
passavam a ter a partir das suas esculturas.
Os jovens da pesquisa são menores, preferimos usar do anonimato, um desafio em
pesquisas com perfis de redes sociais, pois, muitos tentam minar esse princípio realizando
pesquisas na busca de encontrar os sujeitos em estudo (KOZINETS, 2014). Intencionalmente,
o facilitador pediu para que cada aluno criasse um emoji31 particular ou desenhasse algum já
existente nas redes sociais que fosse capaz de representá-lo, nomeasse sem que os demais
percebessem o nome do qual “batizaram” sua representação, e o colassem na folha em forma
de placa identificadora. Não sabemos se essa aplicação pode ser considerada e aprimorada
como uma técnica em Sociopoética, mas foi a forma criativa e sigilosa encontrada para usar
essas nomeações como pseudônimos durante o estudo.
A avaliação da oficina em uma roda de embalo foi o momento final, os
copesquisadores, em uma única palavra e espontaneamente, classificaram o encontro:
conhecimento, legal, “top”, “massa”, excelente, “show de bola”, dentre outras. O facilitador
finda com a palavra gratidão, fazendo seus agradecimentos, realizando um levantamento
sobre qual rede social virtual esse grupo de jovens preferia, e mais uma vez o Instagram teve
o favoritismo, seus nomes de usuários foram escritos na folha identificadora, e o
encerramento se deu com todos conduzidos a um grande abraço coletivo.

4.1.2 O bicho-eu: a produção da identidade subjetiva jovem

A escolha da Técnica do Bicho, como anteriormente justificada, foi a forma
selecionada para produção de dados sobre o perfil off-line dos jovens da pesquisa, levantar
informações prévias desses sujeitos, mas para além disso, no envolvimento e participação do
grupo-pesquisador criarem uma relação de confiança que evite eventuais bloqueios por parte
dos alunos no processo de pesquisa netnográfico por meio do Instagram.

31

As famosas carinhas e demais elementos gráficos utilizados em redes sociais para exprimirem ideias
e pensamentos.
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Falamos sempre de “produção de dados” e não de “coleta de dados”, porque
a prática de pesquisa evidenciou que, da mesma maneira que não se
produzem os mesmos dados numa obra plástica e numa entrevista, toda
técnica induz a produção de certo tipo de dados, e impede a produção de
outros. Uma das qualidades do bom facilitador de pesquisa é intuir qual a
técnica mais adaptada para tal tipo de tema-gerador da pesquisa (tomamos
esse termo de Paulo Freire: pode ser qualquer noção), tal grupo-pesquisador
[...] e tal ambiente (GAUTHIER, 2015, p. 81, grifos do autor).

Então, partiremos para a demonstração das produções de cada bicho do eu, o nome
dado a eles pelos participantes, o pseudônimo escolhido por meio da criação ou reprodução do
emoji particular e os relatos orais individuais. Os discursos não foram longos, mas cheios de
significados e transcritos na íntegra, de acordo com as orientações de Santos (2013).

Bicho-eu-planeta-infância

Pseudônimo: Doidinha
“Rapaz, é o seguinte... Bicho-eu-planeta-infância, porque é basicamente o que eu imagino que
tenha sido a minha infância, mesmo que não tenha existido, eu não lembro de nada. É... É
porque aconteceu uns equívocos aí, e aí eu não lembro de nada da minha infância, aí meio que
eu imagino que tenha sido, e por isso que eu acho que sou um pouco louca hoje, porque eu
tento representar um pouquinho do que deve ter sido a minha infância, sempre mantendo a
seriedade pra me colocar um pouco no lugar, mesmo não conseguindo, porém é representada
pela mistura de emoções e sentimentos, hoje sou essa mistura de personalidades, brincadeira e
seriedade. É nóis... E, aí, tá aí, planeta infância, muito louco”.
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Bicho-eu-amor

Pseudônimo: Teddy e Eu
“O bicho-eu, eu coloquei o nome dele de amor. Ele é um coraçãozinho, mas ele tá todo
partido... Porque (risos), enfim... aí eu vou só falar o que escrevi aqui, representa o amor, a
esperança, por mais que na minha vida apareçam problemas, eu sempre tenho esse lado meio
louco de acreditar nas pessoas, mesmo meu coração estando todo partido, ainda me resta um
pouquinho de esperança. Então, acho que é isso, ele tá todo partidinho assim, mas ainda
acredito na mudança, nas pessoas”.

Bicho-eu-gratidão

Pseudônimo: Olhos de Coração
“Meu bicho-eu, eu montei um gatinho, mas eu botei o nome de bicho-eu-gratidão, tenho
gratidão por tudo que tive e recebi até hoje e por todos altos e baixos que consegui passar na
minha vida, por cada bênçãos e danos que Deus me deu. Grata pelo amor, felicidade e por
cada pessoa que puderam passar pela minha vida, que me ajudaram nas piores horas e sou
muito grata por ter até hoje amigos que me façam feliz”.
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Bicho-eu-cachorro-louco

Pseudônimo: Apaixonado sorridente
“Meu bicho-eu, primeiro eu fiz só o cachorro, depois, esse carinha, então... É bicho-eucachorro-louco, (risos) representa bem eu, porque eu sou bem quieto, sou louco mesmo
(risos), sou bem quieto, mas muito bravo, mas só quando é provocado, e criei ele, pois, foi o
que eu formei na minha imaginação, na hora dos desafios, o cachorro sabe lutar pra vencer, é
parceiro também, sou parceiro e é isso”.

Bicho-eu-águia-carinhosa

Pseudônimo: Cachinhos Dourados
“O meu é bicho-eu-águia-carinhosa, por que é... Assim como eu, a águia é muito carinhosa.
As qualidades que eu vejo que tem, se parece comigo, por que tipo, ela... Digamos, voa alto,
ela também é alegre e observadora, e por onde ela passa deixa um pouco de carinho, por mais
que pouquinho as vezes, e também ela se renova, por que tipo acontece coisas que eu sempre
consigo de certa maneira passar por cima, me renovar.
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Bicho-eu-pink

Pseudônimo: Carinha de Riso
“O meu bicho-eu, ele é para ser um panda, eu coloquei o nome dele de pink, bicho-eu-pink,
apesar de não ter rosa, mas é pink (risos), o que ele representa é a força, e eu sou forte.
Mesmo sendo fofinha como o panda, eu sou forte”.

Bicho-eu-borboleta

Pseudônimo: Good Vibe
“O nome é bicho-eu-borboleta, a borboleta é muito subestimada por ser pequena e parecer
frágil, diferente do que muitos pensam ela se adapta muito bem a ambientes hostis. É alegre,
por sua variedade de cores, é calmo. Esse “bicho-eu” me representa, porque, apesar das
dificuldades, sempre trato a vida alegremente e luto por aquilo que quero, minhas metas”.
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Bicho-eu-Donald’s

Pseudônimo: Desconfitímido
“Dei o nome de bicho-eu-Donald’s, meu ser, a preguiça, o estilo, vida “loka” e curtir”.

Bicho-eu-liberdade

Pseudônimo: Sorriso
“O bicho-eu-liberdade me representa na vontade de pensar alto, de poder alcançar o que
quiser, de superar os obstáculos, sair dos buracos, passar pelo rio, e conseguir alcançar meus
sonhos sem obstáculo algum”.
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Bicho-eu-elefante-coração

Pseudônimo: Unicórnios
“Bom, bicho-eu-elefante-coração, a força do elefante, eu tento ser forte em meio aos
problemas, superar os obstáculos do texto e nunca desistir. Coração... Coração é amor, a gente
precisa amar, amor é a vida, temos que amar a vida, e eu amo”.

Bicho-eu-quatro-elementos

Pseudônimo: Gaiata
“Eu falarei pouco, só dessa vez, bicho-eu-quatro-elementos. O fogo representa a moral; a
terra, a física; o ar é o intelectual; e a água, a estética ou alma. Quando predomina um certo
elemento, representa o humor, tipo físico da pessoa, no caso eu, eu sou bem alma, de alma
mesmo, emoções”.
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Bicho-eu-lobo

Pseudônimo: Garoto de Boné
Meu bicho-eu é o lobo, bicho-eu-lobo, o lobo é um pouco solitário, forte, determinado e
bruto. Eu tenho uma parte minha, que determinado e forte, porque embora eu tenha
dificuldade, o que eu quero corro atrás e consigo realizar.

Bicho-eu-cachorro-amigo

Pseudônimo: Atirador
“Bicho-eu-cachorro-amigo, é humildade, tolerância, amor ao próximo e amigável, eu tenho
muito amigos”.

4.1.3 A análise do grupo-pesquisador

Concluída a exposição de suas produções, a missão agora era instigá-los para uma
análise em conjunto sobre o sentido por meio das experiências de criação do bicho-eu em
busca de uma aproximação com o tema-gerador, suas motivações e conceitos.
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Após a explicitação/análise individual, a Sociopoética propõe que os
copesquisadores analisem de forma coletiva o conjunto da produção. Com
efeito, deve ficar evidente que o objetivo da Sociopoética é a descoberta da
estrutura do pensamento do grupo na sua heterogeneidade e não na realização
de análises individuais. (PETIT, 2014, p. 35).

Eles reafirmam a percepção do facilitador sobre o estranhamento da técnica utilizada
na oficina, o brincar com massa de modelar não era mais uma atividade natural dos mesmos,
pois, já haviam crescido o suficiente para não mais terem essa atividade em seus cotidianos.
Para eles, foram como se tivessem viajado até a infância.
A maioria sentiu dificuldade de construir o bicho do eu, primeiramente por se
preocuparem em fazer algo artisticamente tido como bonito. Porém, o texto de relaxamento,
foi tocante ao imaginário deles, e mais uma vez esboçam que realizaram uma viagem, porém
agora no imaginário. Visualizar o bicho do eu pensado fazendo todo o percurso despertou o
instinto de superação, de enxergar quem são diante do espelho e o que mais ninguém pode,
que nem o reflexo da própria imagem no espelho pode transparecer. Com esses
posicionamentos, dizem que a motivação para suas expressões artísticas foi o “eu” interior, as
emoções, os sentimentos, o subjetivo, aquilo que ninguém consegue ver ou visualizar, mas
que apenas se sente, se vive e convive. E assim, a escolha dos nomes também obedeceu a
esses critérios, mas o nome real do bicho, em muitos casos, foi uma opção mais viável.
No tocante a análise coletiva sobre tudo produzido, fomos pensando e repensando
sobre os sentidos e significados possíveis de se identificar em cada bicho do eu do grupopesquisador, os cruzamentos dessas concepções, por meio de interrogações do facilitador,
falas e interpretações dos alunos, surgindo um novo pensar, sendo o grupo-pesquisador o
autor dele. “Esse pensamento é constituído de seres intermediários entre o afeto e o conceito,
que chamamos na Sociopoética de confetos.” (GAUTHIER, 2004, p. 138, grifos do autor).
O grupo-pesquisador se pronuncia sobre cada confeto, alguns individuais, e outros em
conjunto, que julgaram semelhantes em significado:
• Eu-amor: Amar é bom e necessário para a vida, mas as decepções para os jovens são
possíveis em seus relacionamentos, sejam amorosos, familiares ou entre amigos, ou
mesmo a própria vida, há coisas que os jovens declaram não possuir o controle ou
poder de decisão. Uma opção seria blindar o coração, mas, no entanto, ainda há
esperança de amar e ser amado de verdade.
• Eu-cachorro-amigo e Eu-cachorro-louco: O cachorro se destaca pelo seu
companheirismo, capacidade de não guardar “raiva” de seu dono, e ainda o instinto
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protetor, principalmente quando se sente ameaçado ou quando os seus estão sob
ameaça. Além do mais, o cachorro é forte, feroz e valente.
• Eu-planeta-infância: A infância é um outro mundo, um planeta é amplo, uma fase em
que o ser humano não tem responsabilidades, mas sem muitas exigências. O brincar na
infância é diferente, hoje, os jovens afirmaram que brincam muito, curtem, mas se
fazem responsáveis com muitas obrigações da vida de jovem, com os sonhos que
desejam alcançar. Mas que às vezes a vontade é de voltar à infância. Cantam o trecho
da música Era uma vez interpretada por Kell Smith: É que a gente quer crescer/ E
quando cresce quer voltar do início/ Porque um joelho ralado/ Dói bem menos que um
coração partido.
• Eu-quatro-elementos: Os quatro elementos compõem a vida, “para vivermos
precisamos deles, para vivermos temos que está em harmonia com tudo”. O fogo, a
terra, o ar e a água são como as essências que fundamentam a vida e o sentido dela, e,
também, de quem somos. Pode ser muita coisa, sonhos, família, amigos, Deus e etc.
• Eu-pink: O pink não tem nada de pink, não tem a cor rosa nele, às vezes a gente é o
que não aparentamos ser. Somos fortes, mesmo que não vejam isso. O pink é panda, e
panda é fofo. “Temos um lado fofo também”.
• Eu águia-carinhosa e Eu-liberdade: Representados por pássaros, falam de voar alto,
ser livre, superar os obstáculos e alcançar os objetivos. Mesmo que, muitas vezes, seja
necessário se renovar. A águia tem esse diferencial, voa bem alto, e chega um tempo
que se renova.
• Eu-borboleta: As borboletas se adaptam ao ambiente e sempre estão evoluindo, são
coloridas e alegres. Mas vale lembrar que antes de serem borboletas, elas foram
lagartas, e passaram por uma transformação para ser quem são, a beleza delas não é só
aos olhos, mas mesmo parecendo frágeis, são imensamente fortes.
• Eu-gratidão: Na vida, ser grato, é uma qualidade que todos precisam ter, além de
educação, faz bem pra alma e espírito. Gratos às pessoas e gratos a Deus.
• Eu-Donald’s: Representa bem “nossa juventude”, a curtição e vida louca (lôka).
Curtir é aproveitar um pouco a vida, mas sabendo que “temos que ter cuidado com os
perigos da vida”.
• Eu-elefante-coração: Ser forte, o jovem tem a força de um elefante e coração sensível
a amar. A força também é aliada do amor (elefante e coração) no cuidado com o outro,
o elefante cuida dos seus “familiares”.
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• Eu-lobo: O lobo é bruto e feroz, “a nossa geração é bruta, as vezes somos brutos”.
Mas andam em alcateia, cuidam do outro, os lobos caçam juntos, eles têm o lugar
deles, são determinados no que querem. Mas também correm perigo, pois, os homens
os caçam.
Para concluir essa parte, os jovens refletiram sobre a diversidade das criações,
confessaram que os colegas superaram as expectativas, e que em muitos casos se
identificaram com a produção do outro. E nessas relações de observância e do sentido dado ao
que foi construído, conseguem ver semelhanças e diferenças. Por fim, desfecham expondo
que foi satisfatório e prazeroso, dançar, pular, pensar, refletir e tentar enxergarem a si mesmos
de um modo diferente, e acima de tudo, expressarem, falarem abertamente da vida, de quem
são, sem muito medo ou julgamento.

4.1.4 A análise do pesquisador-facilitador: a identidade subjetiva dos jovens

Pelo desenlace da análise dos jovens, nota-se que eles tiveram um momento de voz,
voz não somente na oração, mas que suas produções discorrem por eles, idealizam conceitos e
que tudo isso tem significado. Heterogeneidades e singularidades estão postas face a face no
contemplar de suas expressões, verbalizadas ou não, podemos afirmar que a Sociopoética,
nesta pesquisa sobre construção de subjetividade de jovens, chamou para o discurso aqueles
que são objetos de estudo, e ninguém melhor do que os próprios para falarem de suas
identidades.

[...] no início do século XXI, o sujeito das enunciações, o eu falante,
encontra-se cada vez mais no centro da problemática da constituição do
sentido: ninguém pode falar no lugar dele, e só ele é dono de suas
identidades – que foram descobertas como plurais, conflituosas e até
provisórias –, assim como do sentido das suas palavras. (GAUTHIER, 2004,
p. 127)

As concepções de identidade do eu, fundamentadas no bicho-eu e sua afinidade com
os sujeitos, fazem delas metáforas. Gauthier (2004, p. 131) fala algo marcante sobre metáfora,
“ela dá vida a um produto da imaginação”. O autor retrata que pensamos comumente na vida
por meio de confetos e alerta sobre o surgimento deles na pesquisa. Confetos, ele qualifica
como uma mistura de conceitos e de afetos.
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Na sociopoética, conceitos são metáforas que o grupo-pesquisador produz ao
relacionar o tema-gerador da investigação às técnicas utilizadas numa
pesquisa, os quais denomina confetos. Eles apresentam visões diferenciadas
seja por deslocamento de palavra de um local diferente de sua origem, seja
por meio da criação de expressões inexistentes. O que confere status de
confeto a uma expressão é o sentido diferente ou novo que ela traz.
(SOARES, 2009, p. 26 apud SANTOS, 2013, p. 85).

Para Gauthier (2015), a análise do conjunto de dados produzidos é a tarefa mais difícil,
apontar as regularidades apresentadas, bem como as divergências que o grupo-pesquisador
pensou, um trabalho que exige intuição, confiança, responsabilidade e fazer uso adequado dos
princípios sociopoéticos. Nesse panorama, as análises de produção de dados na Sociopoética
são: por categorias, transversal, filosófica e surreal32. Mas como antecipado, não iremos
realizar a análise de acordo com essas etapas, a inspiração Sociopoética teve um fim para o
estudo do qual julgamos ter alcançado, apesar de não findar aqui.
Todavia, ao dispor das produções plásticas e das análises dos próprios jovens
copesquisadores, era latente a inquietação interna para uma reflexão, o imaginário após as
belíssimas posições dos alunos estava à flor da pele, a intuição para mergulhar no mais
profundo das palavras, dos gestos e das expressões vinham à tona. Gauthier (2015) afirma
todos ao sair da pesquisa saem transformados, acredita-se que pelas emoções fortes e histórias
que comovem, e podemos dizer, que nos movem, nos impulsiona mais ainda em direção do
objetivo da pesquisa.
Em uma sexta-feira feriado, 08 de dezembro de 2017, em que o facilitador pode
dormir até mais tarde, depois, de noites seguidas dormindo depois, das 3 horas da madrugada
produzindo pesquisa e acordando 6 horas para trabalhar, foi o dia ideal para apreciação do
perceptível na produção de dados.

[...] munido dos dados produzidos e das análises dos copesquisadores, o
pesquisador-facilitador realiza sua própria análise, procurando descobrir a
estrutura escondida do pensamento do grupo. Para tanto, exercita diferentes
formas de análises, sempre do conjunto das produções referentes à
determinada técnica. (PETIT, 2014, p. 36).

32

“Metodologicamente, realizamos uma “análise por categorização” dos dados em grandes “categorias” que se opõem, diferenciam, [...] Depois, ao avesso, relacionamos o que a análise separou, no
assim chamado “estudo transversal” dos dados, [...] Depois vem a análise filosófica: o facilitador
coloca essa produção em diálogo com as teorias, academicamente valorizadas, dos pensa dores da
área. [...] E por fim, podemos realizar, a título de experiência e brincadeira, um estudo “surreal” dos
dados: para cada copesquisador será pedida uma nova produção, a partir do mais estranho e singular
do que ele já produziu”. (GAUTHIER, 2015, p. 83-84, grifos do autor).
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Percebe-se que os aspectos físicos não foram valorizados pelos copesquisadores em
suas construções. Pelo contrário, enalteceram as personalidades, características interiores,
sentimentos, emoções e alma (carinho, bravo, quieto, gratidão, amor, forte, bruto, humilde,
tolerante, alegre, calmo, esperança). É notável a personificação do concreto e real em
subjetivo e imaginário (planeta-infância, águia-carinhosa, cachorro-amigo, cachorro-louco)
agregando a eles os altos sonhos, a esperança no amanhã e no outro também.
Observando, ainda sobre suas aparências, não se consideram ser aquilo que muitos
provavelmente digam que são, o eu-pink, pela lógica teria a cor rosa, foge do padrão, ou
daquilo que já rotulado pelos demais e que gera alguma associação à determinada imagem em
um conceito prévio. Outras vezes sentem-se subestimados em sua imagem juvenil, mas são
mais do que podem imaginar (borboleta se adapta) e assim, mais uma vez o “eu” é
personalizado e nomeado pela qualidade do bicho do eu (liberdade do pássaro, gratidão do
gato).
O estilo vida “loka” demonstrado pelos jovens é o anormal para muitos na sociedade,
ou mesmo, um estilo próprio traduzido entre eles de curtir a vida, com aventuras e perigos,
vida louca curtição (Donald’s), o acreditar nas pessoas é tido como um lado louco (amor), o
instinto de defesa quando se sente ameaçado (cachorro-louco), ou a loucura de tentar na
juventude encontrar um equilíbrio entre a infância e a vida adulta (planeta-infância), a mistura
de viver e curtir essa fase e ter seriedade para enfrentar os problemas, superar as dificuldades
e transpor as barreiras para alto voarem (liberdade).
Encontrar esse equilíbrio parece um desafio que eles estão dispostos a enfrentar. A
moral, o físico, o intelectual e a alma (quatro-elementos) demonstram a busca por uma
formação completa, em suas condições sociais e pessoais. Suas produções e relatos falam do
hoje, o que eles são no presente, apesar de serem pessoas com historicidade, eles se conjugam
no momento atual. Eles entendem sua posição na linha do tempo, sem focar no que poderiam
ter sido ou ainda no que poderão ser, mas que estão sob um processo de renovação (águiacarinhosa), adaptação e transformação (borboleta).
Os discursos e seus sentidos preconizam os relacionamentos, a vida social jovem em
amizades e família, ser parceiro (cachorro-louco), ser grato a Deus pelos que estão
constantemente ao seu lado, ou mesmo que não mais estejam (gratidão). Mesmo que solitário,
em alguns momentos pela brutalidade (lobo), o conjunto social metaforizado pela alcateia é o
seu lugar de convivência. Superar as contradições e diferenças em tolerância (cachorroamigo) para uma vivência em harmonia e sem mágoas, acreditando e sendo esperançoso com
as pessoas (amor) ainda que haja decepções.

112

Por fim, ser forte é quase que uma exigência para o eu dos jovens (elefante-coração,
lobo, pink) que aparentam viver momentos conflituosos, sejam eles externos e/ou internos,
mas que visam superar os problemas e vencer (amor, planeta-infância, gratidão, quatroelementos, cachorro-louco, águia-carinhosa, lobo, borboleta, elefante-coração, liberdade).
Mas estrategicamente, aliar força e amor (elefante-coração) no companheirismo e parceria
que possuem é um caminho para superar os desafios que surgem e o fato de, muitas vezes,
serem “caçados” pela própria sociedade humana (lobo).
A oficina com base na Sociopoética foi mais do que para conhecer aos jovens, foi para
que o pesquisador conhecesse mais a si mesmo, serviu de um excelente preparo para as
próximas etapas da pesquisa. Para completar o sentido da análise, o facilitador compôs um
poema33, utilizado para a entrada na pesquisa no ciberespaço, especificamente, no Instagram,
e nas entrevistas com os professores. Podemos considerar a entrada no momento de voltar
para a Netnografia, como a contra-análise34 da Sociopoética, ou seja, o link entre as
metodologias se perfazendo no espaço virtual.

Quem sou eu?
Quando me perguntam quem sou eu,
É impressionante como em um instante,
O imaginário vira real e o real vira imaginário,
Essa mistura é extraordinária.
O eu é jovem em corda bamba,
Hora sou responsabilidade, hora sou samba.
Estilo “vida loka” curtição,
Sem esquecer que no outro dia tem avaliação.
Alma, sentimento e emoção,
Definem quem eu sou.
Aparência não é essência,
E eu sou mais coração, sou amor.
Amor ao próximo, amor à vida,
Um coração partido nem sempre é despedida.
Eu tive infância?
Se tive, não lembro.
E se lembro, queria voltar até lá.
Mas o mundo não me deixa
Produção de um gênero textual em versos e estrofes, considerado arte. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Poema> Acesso em 13 de mar de 2018.
34
Contra-análise na Sociopoética é o momento “em que o grupo-pesquisador avalia problemas,
perfetos, confetos e intuicetos – tais como foram apontados pelo facilitador. (GAUTHIER, 2015, p.
84, grifos do autor).
33
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Para aquele planeta voltar.
Então, é preciso superar,
Buscar equilíbrio e seriedade,
Se renovar, se adaptar,
Se transformar...
Nem sempre sou o que pensam,
Olham muito para meu aspecto,
Mas sou um “elemento” completo,
Moral, físico, alma e intelecto.
Onde veem fragilidade, tem uma insanidade
Que me faz acreditar na esperança,
De quem um dia foi sim, criança.
Eu sou eu, mas estou costumeiramente com alguém,
Sabe aquela coisa de amizade que faz bem?
Amigo que parece mais irmão,
E familiar que é um bom amigão?
Tipo assim, a gente briga, se desentende,
Mas ninguém meche com a gente,
Pois, somos tolerância, alegria e proteção.
Sonhos, tenho muitos para alcançar,
Mas eu vivo o hoje, pois, o hoje é o meu lugar.
Lutas e obstáculos são “constante”,
Mas voo alto, e cada dia venço um gigante.
Nessa hora me faço bruto e determinado,
Mas sempre grato, grato a Deus eu sou,
Pelo o já conquistado.
4.1.5 A contra-análise

Os versos unidos formando as estrofes, e essas interconectadas formando o poema,
objetivaram responder à pergunta que deu título para produção textual sobre as identidades
jovens: Quem sou eu? A oficina inspirada na Sociopoética buscava responder esse
questionamento, quem são os jovens do estudo? Que categorias juvenis nos deparamos nesta
pesquisa? Quais são suas identidades? E suas subjetividades? Quem são?
Como anteriormente explicado, o poema, expressão literária atrativa para o público
jovem, ou assim, espera-se, foi uma forma de perfazer o link proposto que conecta as partes
da pesquisa. A escolha do texto para a contra-análise pode parecer, para muitos, não
científico, mas os autores defendem essa projeção artística também para esse instante da
Sociopoética, além disso, como evidencia Gauthier (2015), é uma elaboração própria do
facilitador com base nos dados criados, e não em teorias já conhecidas ou implicações
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pessoais. Publicado na conta de usuário, criada exclusivamente para a pesquisa com os jovens
no Instagram, o poema foi lido e comentado pelos atores. Quem melhor para responder se de
fato o poema correspondia aos questionamentos expostos acima?
Na Sociopoética, essa avaliação dos resultados obtidos pelo pesquisador sobre as
produções e análises dar-se o nome de contra-análise. Vejamos o que Petit (2014) nos diz
sobre:
Uma vez concluídas essas análises, o facilitador volta a se encontrar com os
copesquisadores para submetê-las ao crivo de sua avaliação bem como para
fazer pergunta de esclarecimento. Esse momento, chamado de contraanálise, é fundamental para que o pesquisador oficial ratifique, reexamine e
torne mais precisas suas reflexões. Nessa fase, pode ser interessante o
pesquisador oficial trazer suas análises, geralmente muito extensas, de forma
mais sintética e comunicativa. Assim, na nossa pesquisa sobre “preconceito
na escola”, levamos nossas análises e interrogações em forma de contos, o
que nos proporcionou um momento de criação literária. Os alunos leram os
contos conosco, apontando para o que discordavam e esclarecendo alguns
pontos até então não explicitados (PETIT, 2014, p. 37, grifos da autora).

Dessa forma, foi desenvolvida uma espécie de contra-análise, dizemos espécie, por
não agirmos plenamente nos conformes metodológicos da Sociopoética, mas inspirados nela,
é o ato de ser inspirados que nos concede o efeito de maior liberdade e criatividade. No nosso
caso, o “reencontro” com o grupo-pesquisador aconteceu no Instagram, antes de ser feita a
publicação do poema, os jovens foram informados (via Direct) do que aconteceria, e se mais
uma vez estariam de acordo com a participação. Assim, só após as confirmações positivas,
que o poema foi publicado.
Foi explicado o processo de produção do poema com base nos resultados da oficina da
qual eles haviam participado, e assim, solicitada a leitura do poema para todos, em seus
tempos e espaços, o ciberespaço possibilita essa flexibilidade, e com base no lido e entendido,
falassem em primeira mão se gostaram do texto, e que logo depois, falassem dos efeitos do
texto e um levantamento geral, o que chamou atenção, identificaram-se com algum verso,
qual verso, e concordância, ou não, da relação do poema com suas produções individuais e em
grupo.
A liberdade de escolha em não comentar sobre o poema na publicação foi esclarecida
e deixada em aberto, como também, de se caso fosse preferível, enviassem suas percepções no
Direct. Isso foi favorável para que houvesse impressões mais curtas concedidas pelos jovens.
Citamos abaixo os comentários com as notas dos atores a respeito do poema:
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Parabéns gostei muito !
Amei, muito lindo
Adorei o texto!
Muito lindo, me intensifiquei bastante
Ficou muito bom
Gostei muito
E gostei bastante do poema.
Me identifico por completo com esse poema
Eu me identifiquei muito
Eu concordo sim

São os comentários deixados pelos atores que demonstram que as expectativas do
pesquisador sobre a aprovação do poema pelos jovens foram correspondidas, ou mais ainda,
evidencia que a análise foi ao encontro dos pensamentos jovens, afinal o objetivo não é
anunciar uma nova categorial juvenil, apesar de perceber muitas dessas juventudes (no plural
mesmo), mas de conhecer o que os jovens pensam de si, que imagens possuem deles próprios
e de suas identidades.

A contra-análise tem o mérito de tranquilizar o facilitador, já que suas
“conclusões” (de fato, sua elaboração teórica a partir dos dados
coletivamente criados – sem nenhuma projeção, seja pessoal, seja a partir de
teorias conhecidas) estão assim “verificadas” pelo grupo-pesquisador.
(GAUTHIER, 2015, p. 84, grifos do autor).

Um dos papéis da contra-análise é esse, o de tranquilizar o pesquisador-facilitador
sobre as inquietações e possíveis inseguranças sobre as considerações afirmadas por ele sobre
o grupo-pesquisador. E assim, os jovens entenderem o poema e dizerem não somente que
gostaram, mas que se identificaram de alguma forma com o interpretado, aliviar as tensões e
dar ânimo para as fases vindouras do estudo.
Por outro lado, de acordo com Kozinetes (2014), respaldando o link sociopoético com
a Netnografia e no que tange aos procedimentos netnográficos, as respostas e comentários das
publicações se transformam em um fio condutor oportunista de continuidade de conversas que
geram resultados positivos em um espaço de aprendizagem para o pesquisador.

O contato com a comunidade online pode trazer benefícios gratificantes para
um conhecimento e uma conexão significativos. Não se esquive deles.
Retribua: dê e receba. Interaja de maneira franca e respeitosa. Não aja e nem
realize pesquisa de uma só ocasião, “arrancando e agarrando” informações.
Trate a afiliação à comunidade como um relacionamento delicado, um
privilégio, e não como um direito automaticamente garantindo a estudantes
ou pesquisadores. (KOZINETS, 2014, p. 105).
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Prosseguindo, os jovens destacaram versos e estrofes dentre os quais mais se
identificaram. Para melhor compreensão, foram destacados do poema com o grifo em negrito
na ordem em que aparecem no texto e, quando houver comentário sobre eles, serão transcritos
(em itálico) em seguida.

Na primeira estrofe, foi destaque:
Quando me perguntam quem sou eu,
É impressionante como em um instante,
O imaginário vira real e o real vira imaginário,
Essa mistura é “extraordinário”.
Foi comentado:
Fala da vida do adolescente. Que é muito perturbada. Hora está calma. Na outra já está tudo
mudado

Na segunda estrofe também teve observações e complementação dos atores:
O eu é jovem em corda bamba,
Hora sou responsabilidade, hora sou samba.
Estilo “vida loka” curtição,
Sem esquecer que no outro dia tem avaliação.
Complementaram:
Responsabilidade de estudar e dar orgulho para os pais
Minha hora da curtição, é apenas um instante que estou conversando com meus amigos ou
sair com eles pra lanchar. E minhas responsabilidades como estudantes são muito maiores.
Já que tenho que estudar para as matérias do ensino médio, as matérias do curso e para o
famoso Enem.

A terceira estrofe teve apenas um verso com destaque:
Alma, sentimento e emoção,
Definem quem eu sou.
Aparência não é essência,
E eu sou mais coração, sou amor.
Amor ao próximo, amor à vida,
Um coração partido nem sempre é despedida.
O comentário também foi curto...
Me identifiquei muito com essa parte, a gente tem sentimento.
Amor é a essência de tudo... E amo intensamente!

Dois versos foram citados na quarta estrofe:
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Eu tive infância?
Se tive, não lembro.
E se lembro, queria voltar até lá.
Mas o mundo não me deixa
Para aquele planeta voltar.
Então, é preciso superar,
Buscar equilíbrio e seriedade,
Se renovar, se adaptar,
Se transformar...
E o ator explica:
É um momento muito tenso, pois, temos que escolher o destino das nossas vidas, sem ao
menos uma ajuda, e quando vem uma ajuda, nos deixam mais confuso ainda.

A quinta estrofe teve versos mencionados como característicos dos jovens:
Nem sempre sou o que pensam,
Olham muito para meu aspecto,
Mas sou um “elemento” completo,
Moral, físico, alma e intelecto.
Onde veem fragilidade, tem uma insanidade
Que me faz acreditar na esperança,
De quem um dia foi sim, criança.
Sobre os grifos o jovem arremete o pensamento:
Me identifiquei com essa parte, mas por completo com o poema, mas sou mais do que as
pessoas veem em mim, muitas vezes preconceituosas.

Para o texto da sexta estrofe, os jovens também ressaltaram algo:
Eu sou eu, mas estou costumeiramente com alguém,
Sabe aquela coisa de amizade que faz bem?
Amigo que parece mais irmão,
E familiar que é um bom amigão?
Tipo assim, a gente briga, se desentende,
Mas ninguém meche com a gente,
Pois, somos tolerância, alegria, e proteção.
Em palavras enfatizaram o verso ressaltado:
Valorizo minhas amizades, são parceria como irmãos mesmo, para o trajeto da vida.
Amizade sempre, a curtição é com eles e as luta tbm.

Por fim, a última estrofe foi demarcada por completo:
Sonhos, tenho muitos para alcançar,
Mas eu vivo o hoje, pois, o hoje é o meu lugar.
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Lutas e obstáculos são “constante”,
Mas voo alto, e cada dia venço um gigante.
Nessa hora me faço bruto e determinado,
Mas sempre grato, grato a Deus eu sou,
Pelo o já conquistado.
O ator explica o grifo:
Me identifiquei bastante com a última parte, e nas redes sociais sempre mostro o quanto
confiante sou e que mesmo com os obstáculos “EU NÃO VIM ATÉ AQUI PRA DESISTIR
AGORA”.

Apesar do grupo-pesquisador não ter se posicionado coletivamente em um ambiente
físico e presencial, vemos que suas falas se completam, concordam entre si e com os trechos
do texto que foram destacados por eles e por nós grifados. Em cada estrofe houve algo a ser
considerado pelo grupo-pesquisador, em falas curtas, algo característico do ciberespaço, mas
que propiciaram uma garantia sobre as conclusões do pesquisador. E mais ainda, eles também
foram questionados se discordavam sobre algo, e mais uma vez, suas projeções o
tranquilizaram.
Em um apanhado geral e breve, não exatamente na profundidade da análise filosófica
de relação de ideias e confetos produzidos com conhecimentos teóricos na Sociopoética
(SANTOS, 2013), incluímos pressupostos que fundamentam a identidade subjetiva em
concordância entre os sujeitos na contra-análise. De início, Dayrell (2003) enfatiza a
dificuldade encontrada ao tentar construir uma proposta de definição para a categoria juvenil.
Além das alterações físicas e psicológicas que demarcam o início da juventude, o autor
referencia o posicionamento dos jovens em assumirem responsabilidades como mais um dos
marcadores, e para os jovens a responsabilidade com a vida escolar, não separada da vida
pessoal, é exigente, fazendo com que a curtição não seja a prioridade, mas que também não é
extinta do viver social juvenil com os colegas. Na concepção de Pais (1990), a juventude
como problema social sempre apresentou complicações referentes à emancipação profissional
ao tentar adquirir trabalho nessa fase da vida, e de qualificação profissional nas universidades
que a habilitasse para o mercado de trabalho.
O teórico, mencionado por último, ainda aborda os jovens por meio do aspecto
trajectivo, quer dizer que os jovens são feitos de contatos, aproximações e deambulações
(PAIS, 2005, p. 64). Nisso enxergamos as parcerias e irmandades valorizadas pelos jovens em
suas trajetórias e vivências. O autor também teoriza o direito à diferença na luta pela
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cidadania juvenil, para superação dos preconceitos e dos moldes padronizados sociais dos
quais eles “insistem” em não se encaixarem.
A perturbação juvenil em função das escolhas e opções da vida que os permitem
pender em corda bamba se perfazem por vários campos da vida humana. E assim, o
aglomerado de vias e dúvidas intensifica-se no momento das tomadas de decisões nas
mudanças da vida, e juntamente com isso, os próprios jovens tornam-se mais intensos.

Assim, a adolescência não pode ser entendida como um tempo que termina,
como a fase da crise ou de trânsito entre a infância e a vida adulta, entendida
como a última meta da maturidade. Mas representa o momento do início da
juventude, um momento cujo núcleo central é constituído de mudanças do
corpo, dos afetos, das referências sociais e relacionais. Um momento no qual
se vive de forma mais intensa um conjunto de transformações que vão estar
presentes, de algum modo, ao longo da vida (DAYRELL, 2003, p. 42).

A confiança em assumir riscos é fator determinante em meio ao turbilhão de
perturbações no momento de transcender os obstáculos que insurgem durante o trajeto juvenil
nos trilhos de seus sonhos e expectativas de vida.

Porque é que alguns jovens se envolvem em condutas de risco? Porque elas
possibilitam pôr em acção, dotes de ousadia e de habilidade, logrando uma
efectividade da qual carecem em situações rotineiras. A excitação do risco
alimenta-se de uma “coragem de existir” [...] jovens exibem atributos de
destemor, virilidade, etc. (PAIS, 2005, p. 63, grifos do autor).

Diante de tudo, não podemos cometer o erro de reduzir a demanda juvenil existente,
ou mesmo a do passado, em uma única condição juvenil fechada e impermeável, mas, sim,
compreender que em suas multiplicidades, apresentam-se como juventude em unidade de
classe, mas em diversidade particular natural (PAIS, 1990). Ou ainda, apreciar como Dayrell
(2003) incita, o substantivo juventude flexionado para o plural – juventudes – não existindo
um modo único de ser jovem.
No comentário referido na última estrofe pelo ator juvenil integrante do grupopesquisador, ele traz para o contexto as redes sociais e um dos comportamentos nelas. Sobre a
relação com a cibercultura fundada na cultura digital, traços identitários característicos dessa
geração são estudados e apontados por estudiosos como precedentes pioneiros, pois,
investiga-se as primeiras gerações dessa nova era. Apesar desse panorama, nos discursos
juvenis ao longo de toda inspiração Sociopoética e em relevância aos teóricos mencionados e
estudados, já podemos com precisão auferir conclusões.
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Oito características, ou normas, descrevem um típico sujeito da Geração
Digital e os diferenciam do seus pais, os boomers. Eles prezam a liberdade e
a liberdade de escolha. Eles querem personalizar as coisas, tornando-as
próprias. Eles são colaboradores naturais, que gostam de uma conversa, não
de palestras. Eles irão analisar minuciosamente você e a sua empresa.
Insistem na integridade. Eles querem se divertir, mesmo no trabalho ou na
escola. Velocidade é algo normal. A inovação é parte da vida. (TAPSCOT,
2009, p. 6 apud BORTOLAZZO, 2012, p. 7).

E assim, cria-se ligações entre as características juvenis e suas identidades. Canevacci
(2009) relata o processo conectivo da individualidade dos multivíduos, ou seja, um ser
composto por vários eus subjetivos. Enquanto, Palfrey e Gasser (2013) consolidam esse
pensamento paradoxal da juventude na internet, onde em variadas plataformas os atores
podem assumir diversas representações, mas que, no entanto, estão sempre conectadas à
identidade do mundo real. Ou por fim, como os sociopoetas Martins e Adad (2014)
concretizam a construção e existência do corpo virtual nas redes sociais.

4.2 Entrar: acessando a subjetividade jovem nos perfis do Instagram

Era uma vez um mundo.
(Oswald de Andrade)

Após estabelecermos os links necessários, estarmos de posse de e-mail, nome de
usuário e senha de acesso, agora o estudo se perfaz no ciberespaço, mais precisamente no
aplicativo Instagram em observância aos perfis dos usuários jovens participantes da pesquisa
e suas expressões representativas subjetivas. A partir de então, em um sentido pendular
começamos a demonstrar dados e informações coletadas ao tempo em que as analisamos. Para
tanto, apesar de já ter sido abordada sucintamente na seção 2, no contexto das novas versões
da sociedade e da escola atual, precisamos refletir brevemente um pouco mais sobre
subjetividade.
Em continuidade à temática, adotamos como ideia principal para subjetividade o
conceito de Guatarri (2012):

No ponto em que nos encontramos, a definição provisória mais englobante
que eu proporia da subjetividade é: ‘o conjunto das condições que torna
possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de
emergir como território existencial autorreferencial, em adjacência ou em
relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva’
(GUATARRI, 2012, p. 19, grifos do autor).
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A subjetividade é desenvolvida por meio de diversos estímulos vivenciados pelas
pessoas, sejam em um campo privado, coletivo ou institucional. Em conformidade com os
pensamentos do autor, podemos destacar o Instagram em dois aspectos de produção
subjetiva: como ferramenta tecnológica e informacional opera no núcleo da subjetividade
humana e cria padrões automatizados a serem seguidos; e como rede social geradora de
condições e vivencias culturais em todas as instâncias, e ainda pela existência do eu
construído de maneira singular, que veemente está em conexão emergente com um território
existencial de autorrepresentatividade.
Entendemos como território existencial, não uma região geográfica física estática, mas
diz respeito aos atores envolvidos e suas identidades culturais a partir do lugar que eles se
incorporam, falam, expressam, vivenciam experiências condicionadas ao eu e ao outro em
suas diferenças. O aplicativo Instagram em estudo transcende os espaços corporais, e assume
formas virtuais, o que não deixa de ser real a instância social e dinâmica de interpretação de
suas constituições subjetivas. Martins e Adad (2014) em pesquisa com jovens em uma
determinada rede social constataram que os movimentos corporais virtuais jovens no
ciberespaço são produtores de subjetividades, ou ainda melhor, que o ciberespaço é um lugar
de produção de subjetividades.
Nessas circunstâncias, a “[...] subjetividade entrou no reino de um nomadismo
generalizado” (GUATARRI, 2012, p. 149), e com isso, os universos incorporais do ser
humano contemporâneo desterreritorializado encontrado nos preceitos guatarrianos, é mais
evidente ainda na sociedade juvenil atual pelo uso da internet e suas redes sociais, como o
Instagram. Já afirmaram Palfrey e Gasser (2011, p. 36): “A internet é um laboratório virtual
para experimentos no desenvolvimento da identidade”, identidades pessoais e sociais dos
nascidos na era digital.
Da mesma forma, Gonzáles Rey (2001) enuncia que os sentidos subjetivos procedem
dos vários campos em que o ser humano possa penetrar em idas e vindas aos espaços sociais.

As subjetividades social e individual atuam na qualidade de constituintes e
constituídas do outro e pelo outro. Isto conduz a uma representação do
indivíduo na qual a condição e o momento atual de sua ação expressam, o
tempo todo, sentidos subjetivos procedentes de áreas diferentes de sua
experiência social, que passam a se constituir como elementos de sentido de
sua expressão atual. (GONZÀLES REY, 2001, p. 9).

É interessante destacar como os autores se referem à subjetividade, Guatarri
(autorrefenciação) e Gonzáles Rey (representação expressa). Mesmo que não diretamente
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relacionado ao universo virtual, essas referências fazem jus ao objetivo da pesquisa de
imprimir uma análise sobre as expressões autorrepresentativas subjetivas juvenil no
Instagram. Os perfis dos atores no aplicativo são suas representações sociais (RECUERO,
2009) e marcos de suas identidades (PALFREY; GASSER, 2011). Por essa razão,
buscaremos a partir desse ponto da pesquisa realizar acesso às subjetividades dos atores em
estudo no e por meio do Instagram.

4.2.1 Mapeamentos dos perfis: as edições biográficas juvenis

Logo no primeiro acesso, um dos primeiros passos do usuário das redes sociais é
editar o perfil, nesse momento é que acontece a representação de si. Em análise, temos as
identidades representativas criadas e expressas por nativos digitais entre 15 e 17 anos. Para os
componentes dessa geração, é possível criar perfis de si mesmos em redes sociais com
informações distorcidas das suas apresentações em ambiências físicas, mas que por outro
lado, também pode não haver para eles uma distinção entre os espaços online e off-line
(PALFREY; GASSER, 2011).
Levando em consideração o exposto, os mapeamentos dos perfis da juventude no
Instagram iniciam-se pelas edições elaboradas pelos 14 jovens nas particularidades de seus 15
perfis (um ator durante a pesquisa possuiu dois perfis). Nesse primeiro instante nos detemos à
análise do recurso de biografias editadas pelos jovens no aplicativo, ou como já dizia Foucault
(1992), das escritas de si, que constituem a noção do indivíduo na construção da identidade
própria realocando o dito (escrito), que condizente com uma ação racional, transforma-se no
próprio escritor. Estudando as correspondências de Séneca para Lucílio35, o autor faz um
apanhado da relação de sentido presente nas epístolas descritivas e evidencia que essa escrita
“[...] constitui também uma certa maneira de cada um manifestar-se a si próprio e aos outros.
A carta faz o escritor “presente” àquele a quem a dirige.” (FOUCAULT, 1992, p. 150, grifos
do autor).
Desse modo, pensar biografia é imaginar a narração dos fatos da vida de alguém,
mesmo que em uma extensão pequena, se comparadas às cartas de Séneca. Em um espaço
máximo de 150 caracteres os jovens manifestam suas identidades aos outros usuários em seus
perfis do Instagram, fazem-se especialmente presentes e apresentáveis a quem visualiza suas
informações. Em um primeiro olhar, são conteúdos simplórios ou considerados lógicos, mas
35

Séneca filósofo escrevia cartas para Lucílio governador romano, porém não há comprovação da
existência real do destinatário.
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na verdade, são carregados de valores, sentidos e significados de quem os atores consideram
ser. E só é possível compreendê-los mediante um diálogo com os “escritores”, e assim,
enxergar o que há subjetivamente nas entrelinhas.
Por essa razão, além das imagens contendo as informações dos perfis dos nativos
digitais36, também apresentamos seus pensamentos e/ou falas quando interrogados via Direct
sobre os significados do redigido nas biografias. O diálogo permanente entre o
experimentador do campo (pesquisador) e os sujeitos é essencial nas pesquisas qualitativas,
pois, os “[...] processos subjetivos complexos só aparecem na medida em que os sujeitos
estudados se expressam através de sua implicação pessoal, aparecendo na pesquisa através de
suas próprias construções” (GONZÁLES REY, 2001, p. 12).
Conforme justificado eticamente por Kozinets (2014), os jovens fizeram a escolha de
pseudônimos para preservação do anonimato. É perceptível que editamos as imagens,
personalizando-as para que não houvesse informações cabíveis de identificação, as fotografias
dos perfis foram sobrepostas por carinhas: azuis indicam o sexo masculino e laranjas o sexo
feminino. Contudo, mantivemos o cuidado de que tais alterações não interferissem nos dados
e informações coletadas, e nem em suas análises.

Ator 1 - Gaiata

Gaiata

A biografia de Gaiata é de poucos caracteres, contém o estado em que reside PI
(Piauí), a idade (16 anos) e os dizeres: “gratidão muda tudo”, seguida da sigla “Ejc” entre dois
emojis, uma flor e um coração, respectivamente. Ejc significa Encontro de Jovens com Cristo,
evento efetivado pela Igreja Católica.
Sobre a frase, a jovem diz:
Conheci a frase e achei com um significado muito importante para todos. Afinal o que somos
nós se não soubermos agradecer o que temos. E o que somos! (GAIATA).

36

As capturas de telas como imagens dos perfis são de 02 de janeiro de 2018.
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Ator 2 – Doidinha

Doidinha
Curso estudado
Dia e mês de nascimento

Comparado ao de Gaiata (Ator 1), o perfil de Doidinha possui maiores informações.
As consideradas básicas pela jovem: idade (17 anos, 17 years em inglês) com o objetivo de
“evitar conversa de práxis no Direct”, o campus e o curso em que estuda no IFPI, dia e mês de
nascimento, e a expressão “Família EJC” que indica também já ter participado do Encontro de
Jovens com Cristo da Igreja Católica. Doidinha explica o restante de sua biografia:
JCC por amor – Um grupo de jovens da minha igreja. A sigla significa Jovens Caminhando
com Cristo.
Pisciana – Sou fanática nos signos kkk. O elemento da pisciana é a Água que simboliza sua
capacidade de se aprofundar espiritualmente. Isso é muito minha cara. Uma pisciana também
se adapta muito a situações e ambientes novos. Além de ser muito sonhadora.
A frase (A voz do coração ninguém cala) – É muito sobre sentimentos. O que eu sinto
ninguém pode mudar. Eu sou assim Kkk. (DOIDINHA).

Ator 3 – Olhos de Coração

Olhos de Coração
CURSO ESTUDADO -

Olhos de coração em sua biografia descreve poucas coisas: o curso técnico em que
estuda no Instituto Federal e a participação no EJC, porém esse último em sua concepção foi a
melhor experiência já tida em sua vida, expressa gratidão pelos momentos incríveis em três
dias de encontro, nos quais conheceu novas pessoas e a partir de então passou a considerar

125

uma família, e ainda, reaproximou-se de outras. Ela encerra a fala dizendo: “Ele foi tão
importante que ganhou um espaço no meu perfil”.
Ator 4 – Apaixonado Sorridente

Apaixonado Sorridente

Já o jovem Ator 4, apenas transcreve em sua biografia uma frase que viu alguém
utilizar, diz ter achado engraçado e, também, fez uso. Quando questionado sobre a relação da
escolha da frase para seu perfil com sua segurança ao não divulgar informações pessoais,
aparentemente expressa no contexto da citação, o ator afirma que na verdade, somente achou
o texto “engraçado mesmo”.
Ator 5 – Carinha de Riso

Carinha de Riso

Além da identificação do estado em que mora (Piauí) e idade (16 anos), Carinha de
Riso menciona uma frase, e indagada sobre o valor ou significado dela para si, responde sem
muitos detalhes: “eu coloquei porque achei a frase bonita.”
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Ator 6 – Teddy

Teddy
Curso estudado

Teddy se representa biograficamente com sua idade (16 anos), signo de Áries e o
curso técnico realizado no IFPI. No entanto, isso se deu no decorrer da pesquisa,
anteriormente seu pseudônimo era “Teddy e Eu”, pois, compartilhava a mesma conta de
usuário com o namorado, em função do término, criou uma conta com perfil individual.
Abaixo o primeiro perfil do Ator 6 durante o período da pesquisa.

Teddy e Eu

Eu e Teddy

A biografia continha curtos textos em inglês. No entanto, a jovem havia relatado que
os viu em uma frase no Pinterest37 e os traduz da seguinte maneira: “Nossas memórias” e
“Felicidade é real quando compartilhada”. Na ocasião foi perguntado se a frase identificava
algo dela própria ou mesmo do até então casal, a resposta:
Sim, se você está feliz sem ter ninguém para compartilhar o que sente, acredito que não vale
muito a pena. Agora quando se tem uma pessoa na qual goste muito e é feliz com ele. Acredito
que seja diferente. (TEDDY).

37

Mais um exemplo de rede social, nela há compartilhamentos de fotografias temáticas, utilizada pelos
usuários para adquirir inspirações e inspirar outros.
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Ator 7 – Good Vibe

Good Vibe

Sem muitas delongas, Good Vibe escreve uma sentença imperativa que não se lembra
de onde extraiu, mas que se identifica com ela e explica: “Porque é de fato uma frase que
devemos falar todos os dias para si mesmo, pois, aquilo que não nos convém, não nos leva a
progredir, devemos deixar pra lá”. Ainda acrescenta em seu perfil o Piauí, como estado de
moradia, seguido do emoji de um cacto.
Ator 8 – Desconfitímido

Desconfitímido
Desconfitímido

Curso estudado no -Dia/Mês de nascimento

O Ator 8 é claro nas informações, idade, curso estudado, data de nascimento, e
disponibiliza, o Snapchat (Snap) e o contato telefônico do WhatsApp (Whats)38. Ele fala o
seguinte sobre o exposto: “Simplesmente pelo fato de que quando um usuário qualquer visite
meu perfil, ele já tenha basicamente uma noção do que eu faço e o contato é para evitar que as
pessoas cheguem no Direct pedindo número e etc.”.

38

Snapchat é uma rede social criada para o envio de mensagens instantâneas entre seus usuários, além
de fotos e vídeos. O WhatsApp é um aplicativo para celulares inteligentes (smartphones) também
para trocas de mensagens de textos, imagens e vídeos entre duas pessoas ou em grupos, também
possui a função de chamada de voz e de vídeo.
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Ator 9 – Unicórnios

Unicórnios

A jovem de pseudônimo Unicórnios informa: estado (Piauí), país (Brasil) e idade (16).
A descrição de onde mora é pelo orgulho do lugar de origem, mas confessa não acrescentar a
cidade pela exposição que se torna grande, apesar de esporadicamente adicionar localizações
em algumas fotografias publicadas. Ela relata sobre o Encontro de Jovens com Cristo (EJC)
da Igreja Católica que acontece todos os anos ou de dois em dois anos em cada paróquia.
Assim como nos perfis de Gaiata (Ator 1) e Olhos de Coração (Ator 3), a sigla EJC vem
acompanhada do emoji representante de uma flor, a qual ela afirma significa o sigilo do
Encontro e só pode saber quem vivencia.
Ator 10 – Garoto de Boné

Garoto de boné

Curso estudado

O Garoto de Boné explica o biografado em seu perfil, o BR em destaque com letras
azuis, indica Brasil, e as siglas “PI - BA” são de Piauí e Bahia, respectivamente, pois, reside
no Piauí, mas frequentemente viaja para a Bahia devido à família paterna ser desse estado. O
ator 10 continua explicando detalhadamente cada quesito informado.
Cristão – “Sou evangélico”, diz ele, mas que respeita todos, independentemente da
crença, pois, os pensamentos são diferentes, mas todos iguais. Iniciou a congregar na igreja
em 2011, após a morte da avó católica, que o mesmo a acompanhava sempre à Igreja.

129

Batizado na Igreja Protestante em 2015, o garoto declara: “conheci a palavra de maneira em
que abrisse minha mente sem me deixar confuso... Gostei e hoje sou mais feliz assim, rsrs 39”.
Poeta – O instagrammer sempre cria poemas sobre amor, uma forma de “desabafar” o
que sente por alguém, expressar os sentimentos e pensamentos livremente. Não divulga e nem
publica suas poesias e poemas, mas muitos colegas e professores do Instituto Federal leram e
incentivam a produção.
Jovem Empreendedor – O jovem afirmou que desde cedo busca uma renda e
independência. Por sua mãe ser primeira titular em um grupo de vendas e revendas de
produtos de cosméticos, perfumarias, maquiagem, dentre outros, empreende como sócio por
meio do Marketing Multinível40. Conta que o Marketing é se apresentar visualmente bem para
as pessoas, transparecendo a imagem de viver bem com o trabalho de Multinível, que tem o
intuito de formar uma rede oportunizando o mesmo trabalho para outros. “Essa foi uma das
formas que encontrei de trabalhar e de ganhar meu dinheiro sem atrapalhar nos estudos e
poder comprar minhas próprias coisas sem precisar pedir aos meus pais”, conclui a explicação
sobre o assunto.
BMX - Patins Street – Atleta amador/semiprofissional de BMX41, começou essa
prática esportiva aos 12 anos, participando de campeonatos na capital piauiense com atletas
de todo nordeste brasileiro, na edição de 2015 ficou bem colocado entre os seis primeiros, já
em 2017 subiu ao pódio. No entanto, no momento atual se dedica mais ao Patins Street 42
devido a ter mais suporte e apoio não somente no estado, mas em nível mundial.
Ator 11 – O Violeiro

O Violeiro

Dia/Mês de nascimento.

“rsrs”, “kkkk”, “hehe” são expressões usadas em redes sociais que significam risos.
“Marketing multinível (MMN), também conhecido como marketing de rede, é um modelo comercial
de distribuição de bens ou serviços em que os ganhos podem advir da venda efetiva dos produtos ou
do
recrutamento
de
novos
vendedores”.
Disponível
em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Marketing_multin%C3%ADvel> Acesso em: 16 de mar de 2018.
41
Esporte de corrida praticado com bicicletas em pistas de terras.
42
Esporte praticado com patins nas ruas.
39
40
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Para o jovem, os emojis (cadeado e coração) possuem um significado, explica: “Não
posso dar detalhes, mas significa compromisso com alguém”. Bem resumida, a sua biografia
traz data de aniversário e o termo Cristão, uma profissão de fé e por frequentar uma igreja
evangélica, declarando-se Cristão Protestante feliz.

Ator 12 - Sorriso

Sorriso

Ator 13 – Atirador

Atirador

Ator 14 – Cachinhos Dourados

Cachinhos Dourados

Os atores 12, 13 e 14 não editaram biografia em seus perfis. Atirador (Ator 13) relata
que alunos não tinham conta no Instagram antes de ter ciência da proposta da pesquisa e da
realização da Oficina Inspirada na Sociopoética com os alunos. A partir desses dois
momentos e com a intencionalidade de participar da pesquisa, foi despertado o interesse em se
cadastrar na rede social. A escolha de nome de usuário e senha foi com a ajuda de um amigo,
motivo pelo qual conta que não acrescentou suas informações no perfil. Enquanto, Sorriso
(Ator 12) informa não realizar acesso constante ao Instagram, e Cachinhos Dourados (Ator
14) declara não ter razões específicas.
4.2.1.1 Análises e discussões das biografias: o “eu sou assim” dos jovens em informações
pessoais, frases e emojis

Assim como Doidinha (Ator 2), os demais atores definem de forma similar o
publicado nas biografias no Instagram como “eu sou assim” ou algo que gostam, identificamse, consideram engraçado, fazem e/ou sentem emocionalmente. Em análise aos relatos e
escritos na rede social, identificamos os jovens como autores de suas próprias histórias nesse
ambiente, e tais biografias são espaços propícios à descrição escrita de si proposta por
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Foucault (1992), Nelas, conseguem expressar quem são ou acreditam que são, e conforme
Castells (2017), essa capacidade expressiva faz com que os indivíduos organizem seus
significados cada vez mais em torno disso. Ou seja, informações pessoais, frases e emojis
contidos nas biografias falam muito sobre a identidade subjetiva desses sujeitos.
As frases são instrumentos potenciais de posse dos jovens no aperfeiçoamento das
representações identitárias. A escolha dessas frases independe da extensão (orações curtas ou
um pouco maiores), do idioma (português ou inglês) e até mesmo da autoria (não lembram
fonte ou desconhecem os criadores), mas com convicção são traduzidas em referências
pessoais.

A

partir

da

interpretação assimilativa

de

seus

contextos

e

quando,

consequentemente, aproximam-se o máximo possível de suas identidades, assumem como
próprios os textos não autorais, e os tornam verdades particulares ditas em unificação com as
vivências circunstanciais do seu tempo e espaço, e com o teor heterógeno externo de si
exprimido anteriormente pelo verdadeiro autor.

O essencial é que ele possa considerar a frase escolhida como uma máxima
verdadeira naquilo que afirma, conveniente naquilo que prescreve, útil em
função das circunstâncias em que nos encontremos. A escrita como exercício
pessoal praticado por si e para si é uma arte da verdade contrastiva; ou, mais
precisamente, uma maneira reflectida de combinar a autoridade tradicional
da coisa já dita com a singularidade da verdade que nela se afirma e a
particularidade das circunstâncias que determinam o seu uso. (FOUCAULT,
1992, p. 142).

As palavras de Foucault testificam as justificativas declaradas pelos sujeitos em estudo
sobre as escolhas dos textos mencionados nos perfis, não realizada de maneira aleatória, mas
em um ato reflexivo e intuitivo num jogo de ajustes do significado próprio atribuído ao que as
palavras previamente transmitem ou emoções e sentimentos que lhe causam. O poema é
citado por Martins e Adad (2014) como instrumento de canalização sentimental subjetiva dos
corpos virtuais. Se pensarmos as frases como possíveis versos de poemas, trechos de músicas
e de livros ou simplesmente retirados da internet e as familiarizamos aos poemas, ou ao
menos, como partes deles, e ainda mais, nos atentarmos para as entonações das mesmas nos
perfis em harmonia com os discursos explicativos dos atores, nota-se os sentimentos que os
atores desejam transmitir de maneira subjetiva.
Nos momentos das combinações dessas frases, os jovens são imbuídos do poder de
personalização de suas identidades, onde editar o perfil é inusitadamente a faculdade de se
representar para as pessoas da maneira que melhor lhe aprouver. A nova era digital
caracterizada pela internet proporciona aos nativos digitais esse empoderamento da
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construção e administração da identidade pessoal ou o viés de extensão dessa identidade
estabelecida no espaço físico para o digital,

A identidade pessoal de uma garota de 16 anos não é tão diferente na era
digital do que era no passado. Ela ainda se expressa através de suas
características pessoais, de seus interesses e de suas atividades no espaço
real – pelo menos em parte. Se ela é como a maioria dos jovens que vivem
nas sociedades com instalações elétricas ou telefônicas, para ela o ambiente
digital é simplesmente uma extensão do físico. [...] Ela pode mudar a
maneira como expressa essas características pessoais online... (PALFREY;
GASSER, 2011, p. 29).

Em razão da autonomia na edição biográfica, dúvidas substancialmente insurgem
quanto à veracidade das descrições dos jovens, de certo eles podem assumir diferentes faces
em único perfil com as modificações de informações ou com a própria mudança de conta,
caso do Ator 6. No entanto, as respostas dadas pelos jovens sobre as biografias construídas
esclarecem que seguem fielmente a identidade descrita, ou como afirmam os autores
supracitados, a capacidade de alternância na expressão de suas características online não
interferem na construção real de suas subjetividades.
Pelo visto, cada instagrammer, por meio do que expõe de informações pessoais na
biografia do Instagram, intenciona figurar uma imagem de si para que outros tenham a
idealização de suas características, personalidades e ações. Foucault (1992, p. 151, grifos do
autor) afirma: “Escrever é, pois, ’mostrar-se‘, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio junto
ao outro”. Sob essa ótica, editar o perfil no aplicativo é traçar um autorretrato disponibilizado
para interpretações dos outros, nota-se essa preocupação nos discursos juvenis, informações
que “anunciam um eu”, mas que são para os outros “me perceberem”, e se possível, nem
perguntarem no Direct algo “sobre mim”.
A escrita de si é considerada por Foucault (1992) como arte. Dessa forma, seguindo a
linha teórica de Guatarri (2012, p. 25) fundamentada em Bakhtin, a enunciação estética de
obras realiza “uma transferência de subjetivação entre o autor e o contemplador da obra”, e
esse último, durante o processo torna-se cocriador da obra. Nesse sentido, no ato do jovem
enunciar-se nas descrições biográficas há um compartilhar subjetivo com os usuários que
visualizam suas escritas e produzem conceitual e subjetivamente o perfil dos autobiografados.
Nos preceitos de Palfrey e Gasser (2011), isso é identidade social. Os nascidos na era
digital, pela visibilidade em redes sociais, também possuem a identidade descrita por terceiros
mediante as informações pessoais vistas nelas. Em acordo com esses autores, nas falas dos
jovens, é perceptível como acreditam veementemente que as pessoas os percebem
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socialmente da forma que se deixam transparecer, adotado como mecanismo prático de evitar
conversas com outros usuários sobre quem são, o que fazem, de onde são e outros dados
relacionados. Para parte deles, esse tipo de diálogo não é “legal” (agradável). Isso influi no
que Recuero (2009, p. 27) tematiza como valor de reputação, a percepção que se constrói em
forma de impressão sobre alguém numa relação “eu”, “outro” e a própria relação mediada
pelas informações sobre o que pensa e é.
Nessa perspectiva, categoricamente, os atores redigiram os seguintes subsídios
informativos:
• Idade;
• Data de Aniversário;
• Estados e país onde moram;
• O curso que estudam e o local em que estudam;
• A religião e/ou pertencimento a grupos religiosos;
• Signos do Horóscopo;
• Dados sobre outras redes sociais – WhatsApp e Snapchat; e
• Atividades esportivas, artísticas e empreendedoras.
Conforme Castells (2017) a identidade é a principal fonte de significado na
contemporaneidade

conturbada

de

organizações

e

instituições

desestruturadas

e

deslegitimadas, e com movimentos sociais e culturais enfraquecidos e efêmeros. Com isso, os
sujeitos tendem a organizar suas identidades em torno não somente do que fazem, mas do que
consideram ser, como dito anteriormente. E para os atores jovens da pesquisa, as informações
pessoais representam mais do que atividades práticas relacionadas aos meios sociais de
convivência (habitacional, educacional, religioso, esportivo e artístico), mas são fatores
determinantes na produção identitária.
“Nesse mundo de mudanças confusas e incontroladas, as pessoas tendem a reagruparse em torno de identidades primárias: religiosas, étnicas, territoriais, nacionais.” (CASTELLS,
2017, p. 63). A construção da subjetividade dos jovens no ciberespaço percorre paralelamente
aos subsídios informativos um caminho em direção à noção de pertencimento a grupos
definidores de marcadores identitários perfeitos nas ações cotidianas. Espera-se que com o
conhecimento de integração em classes como: idade, religião, territorialidade, signos e em
atividades cotidianas de modo geral, seja possível imprimir previamente a subjetividade do
ser humano, tendo em vista que os marcadores produzem alguns modos de ser.
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A territorialidade está presente nas biografias, não somente de localização geográfica
(Piauí, Bahia e Brasil), mas territorialidades que se estendem pelo deslocamento nos
percursos realizados nos espaços educacionais (curso e local de estudo, demonstram
satisfação em estudarem no Instituto Federal), virtuais (aplicativos de outras redes sociais) e
religiosos. É interessante que dentre os jovens, houve a restrição da localização apenas a
estados da federação e país, justificado como além do sentimento aguçado e de orgulho, como
uma forma de segurança em não divulgar a cidade de moradia. Ou seja, apesar de ser uma
categoria que gosta de correr riscos, sentirem-se vivos e desafiados (PAIS, 2005) em práticas
desse tipo, as representações juvenis em estudo demonstram certa precaução quanto a isso.
O aspecto subjetivo religioso merece destaque entre o corpo juvenil, pois aparece
fortemente como um delineador influente na constituição de identidade. Essa informação
explícita em seus perfis carrega um teor absoluto de força para motivação pessoal e
convivência social. Os atores participantes do Encontro de Jovens com Cristo (EJC),
coordenado pelas paróquias das Igrejas Católicas, demonstram gratidão pelo momento vivido
e o estabelecem como um marco referencial em suas vidas, de uma máxima espiritual para si
e de relação interpessoal com as pessoas, como também, no paramentar do grupo Jovens
Caminhando com Cristo (JCC) como uma família.
Outros dois jovens também se autodeclaram Cristãos, porém Protestantes, o
significado atribuídos por ambos é de felicidade, “ser feliz” vivendo e professando suas
crenças. O Garoto de Boné (Ator 10) explica que a decisão de tornar-se Protestante ocorreu
durante sua adolescência e contém segurança em si e no que aprendeu no âmbito de uma
socialização religiosa. Em consonância com isso, Castells enfatiza que o “[...]
fundamentalismo religioso – cristão, islâmico, judeu, hindu e até budista (o que parece uma
contradição de termo) – provavelmente é a maior força de segurança pessoal e mobilização
coletiva nesses tempos conturbados.” (CASTELLS, 2017, p. 63).
Os emojis são outros recursos em forma de imagem dos quais os jovens se apoderam
na edição de seus perfis, são usados com a finalidade de ilustrar visualmente a biografia ou
relacionados a informações, como os balões e embrulhos de presentes junto às datas de
aniversários, o capelo e livros indicativos do curso estudado, o cacto típico do sertão
piauiense, e outros perceptíveis a partir de simples análises. Mas também são empregados
para manifestar uma ideia implícita não transcrita, que para compreensão se fez necessário o
diálogo com os jovens, a exemplo: a sigla EJC é sempre antecedida ou precedida de uma
florzinha que tem significado simbólico e sigiloso restrito a quem participa do evento e o
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coração com cadeado aplicado pelo Ator 11 fala de um compromisso amoroso impossibilitado
de divulgação de maiores detalhes.
Os exemplos acima e todos os demais presentes nas imagens dos perfis, segundo
Martins e Adad (2014) são códigos típicos da comunicação no ciberespaço. Assim como as
carinhas citadas no estudo dos autores, que exprimem emoções, os emojis utilizados pelos
atores nas biografias, decodificados ou não, também possuem desempenho semelhante. O uso
desses elementos visuais parte do princípio da experiência pessoal, ou seja, da subjetiva de
cada indivíduo, e é estabelecida em uma relação de causa, conhecimento e ponderação do real
inerente ao ator transmitida por meio da representatividade que se deseja alcançar com o
emoji.
O quesito decodificação ou interpretação fundamenta-se no mesmo princípio da
experiência pessoal. Moro (2016), ao retratar emojis como pictogramas ou elementos de
comunicação visual, condiciona suas interpretações automáticas à pessoalidade, à cultura e
aos conhecimentos. Os atores antes de divulgarem para arguição de outros os emojis por eles
adicionados nas biografias, desenvolveram um processo interpretativo particular sobre o
pictograma, por fim, acatando aos seus simbolismos subjetivos.

O pictograma possui uma força construtiva simbólica, está mergulhado na
cultura e é um símbolo de representação que participa da formação subjetiva
do ser humano, acontecendo de maneiras diferentes, dependendo dos
processos, culturais, representativos e tecnológicos nos quais as pessoas
estão inseridas (MORO, 2016, p. 65).

Assim, as representações dos autores também são construídas subjetivamente e
simbolicamente pelos elementos visuais (emojis). Ainda nas autobiografias, os jovens
constroem imagens de si com linguagens e códigos subjetivos (frases e informativos) próprios
de acordo com suas sensações, sentimentos, vivências, atitudes, atividades, emoções e
percepções individuais.

4.2.2 Mapeamentos dos perfis: os demais componentes

Dando continuidade aos mapeamentos dos perfis juvenis da pesquisa e com base nos
dados extraídos durante o procedimento de coleta de dados, consideramos por melhor elaborar
um quadro sucinto (QUADRO 3) que organizadamente exibe os seguintes componentes
representativos dos atores: foto no perfil e nome próprio para identificação – assinalados com
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sim ou não, caso positivo ou negativo, sobre a afirmativa de utilização desses elementos – e
os números de publicações, seguidores e seguindo.
Vale lembrar que o significado de cada quesito foi detalhadamente explicado na
pesquisa durante a “cibercontextualização” do aplicativo Instagram na seção 2.
Quadro 3 – Componentes dos perfis jovens no Instagram
ATOR/
FOTO
NOME
PUBLICAÇÕES SEGUIDORES SEGUINDO
PERFIL PRÓPRIO
PSEUDÔNIMO
1 – Gaiata
Sim
Sim
50
2759
1329
2 – Doidinha
Sim
Sim
46
780
828
3 – Olhos de Coração
Sim
Sim
339
2877
2819
4 – Apaixonado
Sim
Sim
0
268
300
Sorridente
5 – Carinha de Riso
Sim
Sim
12
427
425
Teddy
Sim
Sim
4
287
333
6*
Teddy e Eu
Sim
Sim
11
234
340
7 – Good Vibe
Sim
Sim
12
1736
1004
8 – Desconfitímido
Sim
Sim
48
1155
2001
9 – Unicórnios
Sim
Sim
56
1786
1870
10 – Garoto de Boné
Sim
Sim
43
1412
843
11 – O Violeiro
Sim
Sim
16
774
894
12 – Sorriso
Não
Sim
0
3
7
13 – Atirador
Sim
Sim
3
200
295
14 – Cachinhos
Sim
Não
2
98
141
Dourados
* O Ator 6 durante a pesquisa teve dois perfis.
Fonte: Dados adquiridos na pesquisa.

4.2.2.1 Análises e Discussões do componente: foto de perfil

Literalmente, lançamos um primeiro olhar analítico sobre as imagens de perfis
utilizadas pelos sujeitos, dos quais apenas Sorriso (Ator 12) não utiliza esse tipo de recurso de
identificação. Falamos de identificação, tendo em vista que por unanimidade, inclusive
Sorriso, concordam que a fotografia é um referencial importante do usuário no Instagram na
composição de seu perfil.
Nos moldes de Recuero (2009) a construção de si na rede social se faz a todo instante
e pessoalizada. Diante disso, as fotografias mais que personificam, mas pessoalizam os perfis
jovens, pois, por meio delas podem ser reconhecidos por quem previamente os conhecem ou
funcionar como uma espécie de cartão de apresentação para os desconhecidos. Nessas
condições, demonstram preocupação na escolha da foto, priorizando os quesitos beleza e
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atualidade (fotos recentes). Essa seletividade demonstra os impactos subjetivos quanto à
imagem de si construída na rede social.
Nas imagens, percebe-se que a maioria – nove perfis – prefere fotografias de rosto,
pois, facilita serem observados em detalhes devido a não ser possível ampliar essa foto para
dimensões maiores. Enquanto isso, três perfis têm retratos de meio corpo (da cintura pra
cima) e dois de corpo inteiro. Outra preferência majoritária intuída, é por fotos individuais
(sozinhos), apenas dois perfis são fotos em dupla, um dos atores com um amigo e “Teddy e
Eu” (Ator 6) com o namorado em sua conta compartilhada.
Então, observa-se que os jovens optaram por adicionarem fotografias próprias, em que
eles estão presentes, com isso, não são representações com imagens quaisquer que possamos
inferir alguma outra subjetividade representativa com recursos teatrais, conforme a metáfora
dramatúrgica que Goffmam (1985 apud FANTONI, 2017) narra sobre as representações
cênicas dos indivíduos mediante circunstâncias diversas nas relações em meios sociais. Ou
seja, por mais que exista um cuidado estético com as imagens que vão referenciá-los,
visualmente, os retratam mesmos em seus perfis.
Dessa forma, os atores do estudo não somente se autorrepresentam nas imagens
fotográficas dos perfis, mas, de fato, apresentam-se. Apenas Sorriso (Ator 12) prefere não se
apresentar por particularidades. Nesse caso, o jovem diz não gostar de fotografias, razão pela
qual não usa retrato no perfil, mas também não faz uso de nenhuma outra imagem para
representá-lo, não assume possíveis identidades forjadas com imagens diversas ou retratos
que não sejam seus, e a opção de não adicionar fotografias já expressa características de suas
privacidades ou de “um lado reservado”, como ele prefere chamar esse quadro aponta que os
registros fotográficos ou não, componente opcional do aplicativo, são capazes de demarcar
traços significativos da subjetividade juvenil.

4.2.2.2 Análises e Discussões do componente: nome próprio

Sobre se apresentarem no aplicativo com nome e sobrenome (geralmente apenas um),
é relevante na concepção dos sujeitos, pois, o sobrenome os diferencia de muitos que possuem
o primeiro nome igual. Somente Cachinhos Dourados (Ator 14) não se expõe nominalmente,
explica que apenas transcreveu para a opção de nome de identificação o nome de usuário, e
esse por ser semelhante ao seu nome próprio permite que muitos a identifiquem por meio
dele.
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“Teddy e Eu” (Ator 6) é um caso excepcional dentre os sujeitos da pesquisa nesse
quesito, por ter sido o seu primeiro perfil compartilhado com o namorado, o nome de ambos
foi aderido na identificação nominal. Numa visão geral, os jovens participantes não se
identificam nos perfis com informações nominais diferente do real, o que é possível
acontecer, conforme os estudiosos Palfrey e Gasser (2011) e Recuero (2009). A autora
mencionada por último informa que em uma comunidade virtual ser notado pelo nome gera
um efeito refletido nos outros sobre si.

4.2.2.3 Análises e Discussões do componente: publicações

A análise desse elemento neste tópico da pesquisa se restringe aos números
publicações de cada ator. O destaque de maior número, com 339 postagens entre imagens e
vídeos, excede bastante a quantidade dos demais atores. Olhos de Coração (Ator 3) justifica
que é amante a fotos e tem a prática de eternizar os momentos em fotografias e compartilhar
com seus seguidores a felicidade que sente.
Enquanto isso, cinco atores se aproximam de um valor total de 50 publicações,
argumentam as razões assim como Olhos de Coração, e acrescentam que o Instagram é uma
rede social para demonstrar a alegria em diversos instantes marcantes de suas vidas, mesmo
que simples, sozinhos, acompanhados com amigos, familiares e colegas de escola, ou
simplesmente para publicar aquela foto considerada bonita, criativa ou carregada de
sentimento e valor pessoal.
Conforme Recuero (2009), a apropriação dos perfis na rede social funciona como a
presença do indivíduo no ciberespaço, um espaço do qual é preciso ser visto para existir,
constituindo-se parte integrante da sociedade em rede e construindo o eu, do qual
classificamos como subjetivo. Uma das formas mais viáveis de ser visto no Instagram, na
definição dos jovens, é por meio das publicações (no feed e nas histórias), assim surge a
necessidade de exposição com o intuito de ser percebido, e por tanto, sociável. É o momento
onde o privado converte-se em público, ou acontece uma intersecção entre eles, segundo os
termos abordados pela autora. Mesmo que a maioria se sinta atraída por essa concepção, há
uma menor parte que permanece no Instagram mesmo com menor quantidade de publicações
em seus feeds.
Os quatro jovens que possuem 2, 11, 12, 16 publicações relatam que gostam de
fotografias, mas que preferem não publicar tanto, reservando esse ato para os momentos mais
especiais. Os perfis de Teddy (Ator 6) e Atirador (Ator 13) criados após o início da pesquisa,
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são tidos como recentes e por isso mostram um número pequeno de publicações. Apenas dois
perfis enumeram nenhuma publicação, um instagrammer revela não gostar de fotografias
pessoais, causa de não postar. O outro, além de fazer uso da mesma fala, completa afirmando
que não é adepto a muita exposição em redes sociais, e que anteriormente tinha duas fotos
publicadas na companhia de uma garota, mas que apagou devido a sua namorada não gostar
dela.
Dessa forma, os que são categoricamente menos vistos por terem menos publicações,
pois, estão expondo postagens com menor frequência, não possuem tanta visibilidade, porém
esse valor está diretamente relacionado ao número de pessoas que seguem cada usuário, a
lógica é, além de se tornar visível, também é preciso ter visualizações. Os tipos de
publicações, conteúdos e demais elementos a respeito das publicações será analisado quando
adentrarmos na pesquisa no encalce dos rastros digitais juvenis no Instagram.

4.2.2.4 Análises e Discussões do componente: seguidores

A rede social virtual se perfaz no momento que os atores que compõe o site ou
aplicativo destinado para esse fim criam relações. No caso do Instagram, a forma mais viável
de estabelecer relação com os demais usuários pode ser considerada o instante em que um
começar a seguir outro. Conforme Recuero (2009, p. 103), os sites destinados a redes sociais
são apenas sistemas e não a rede propriamente dita, mas são “[...] os atores sociais, que
utilizam essas redes, que constituem essas redes”. Evocando que seguidores são as pessoas
aptas a visualizarem em seus feeds publicações do usuário a que seguem.
No que diz respeito ao quantitativo, a autora afirma que ele está relacionado ao que ela
classifica como popularidade, por sua vez, essa é compreendida como um valor de
apropriação pelos atores da rede social com capacidade de influência sobre eles. Facilmente
percebida, a popularidade é resultado das conexões com outros e da quantidade de seguidores
(RECUERO, 2009). Fundamentados nesse princípio e com o número de seguidores dos perfis
juvenis da pesquisa, os classificaremos dentre eles em: mais populares (acima de 2000
seguidores), medianamente populares (entre 1000 e 2000 seguidores) e menos populares
(menos de 1000 seguidores)43.

43

Essa classificação tomando por base esses valores numéricos são para efeitos da pesquisa, e de
acordo com o número de seguidores que os atores em estudo possuem. De forma geral no Instagram,
essa concepção de maior popularidade ultrapassa números muitos maiores.
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De acordo com tais critérios, o grupo de perfis mais populares é composto por dois
atores, ambos se ponderam como não populares no contexto geral das conexões de usuários
no aplicativo, mas que o número de seguidores é relativamente considerável. No entanto,
encontram uma vantagem nisso, ao afirmarem que costumeiramente fazem uso da rede social
como um veículo de divulgação, Gaiata (Ator 1) exemplifica o grande alcance de
participantes em uma pesquisa escolar sobre Marketing efetivada por ela na rede social.
Os perfis de quatro atores estão enquadrados como medianamente populares por
possuírem uma visão comum sobre o número de seguidores e a inclinação para novas
amizades, o que Recuero (2009) chamaria de novas conexões. A partir dessas conexões
acontecem as relações sociais no aplicativo, nas trocas de curtidas, de comentários e de
mensagens no Direct, não com todos e nem na proporção à quantidade de seguidores
existentes.
Manter o perfil público é um fator comum na configuração das contas dos sujeitos
classificados acima como mais populares e medianamente populares, deles apenas um possui
conta privada. O fato de ter o perfil público contribui na elevação numérica de seguidores e
diretamente na visibilidade de suas publicações, pois, não se aplica nenhum tipo de seleção
sobre os membros da rede social que podem ver as postagens de fotos e vídeos. Visibilidade
social, assim como popularidade, é um valor produzido em redes sociais caracterizado por
tornar os atores mais visíveis na rede (RECUERO, 2009).
Diante do exposto, entende-se que os dispostos no grupo qualificado como menos
populares – nove perfis – possuem também conexões e visibilidades menores, se comparados
aos com maior valor total de seguidores. Deduz-se, que esses jovens são mais criteriosos ao
decidirem com quem estabelecem relação conectiva social e quem permitem visualizar suas
publicações, isso é possível por serem a maioria das contas privadas, aprovando com maior
frequência perfis de familiares, colegas e conhecidos.
Para Bauman (2011) possuir 500 amigos em uma rede social é um número exorbitante,
e isso influencia na mudança social sobre os conceitos de amizade. O sociólogo dedica a
manutenção das redes aos atos de conectar e desconectar amizades, no caso do Instagram, “as
amizades” são os seguidores. Recuero (2009) em sua pesquisa havia relatado algo semelhante:

Finalmente, a visibilidade também está relacionada com a manutenção da
rede social: um site de rede social, como apontaram Ellison, Stainfield &
Lampe (2007), pode ser utilizado para auxiliar a manter laços sociais com
quem está fisicamente distante. (RECUERO, 2009, p. 108).
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Tomando por base a aritmética de Bauman (2011), as amizades entre atores e
seguidores, para aqueles os que possuem perfil público, não são laços humanos fortes
fundamentados em compromissos, a conexão é sem critério e assim são mais populares. Mas
na outra face, temos os criteriosos e que se tornam menos populares, onde os laços que se
perfazem na rede mesmo que não sejam considerados fortes, obedecem a uma percepção dos
atores sobre o outro lado da conexão. Já Recuero (2009) nos apresenta outra visão acerca
disso, os laços sociais que superam a distância pelo auxílio da rede.
A ocorrência de Sorriso (Ator 12) deter apenas de três seguidores chama a atenção,
pois, independentemente da quantidade de seguidores, claramente umas das intencionalidades
dos jovens no Instagram é a criação de vínculos, conexões, laços e/ou relações com os atores
sociais. Sobre isso, o jovem indica como causa não fazer uso frequente dessa rede social,
tendo preferência por outras e por jogos virtuais no celular, e por fim, que mantém a conta
ativa para ver sempre possíveis perfis de seu interesse.
Não ter uma visibilidade na rede social, pode ser considerado um fator desmotivador
no uso do Instagram, e consequentemente nas determinações para manutenção da conta. Por
outro lado, outros valores distintos sugestivamente são comprometidos, como a reputação,
que para Recuero (2009), necessita dos sujeitos (o “eu” e o “outro”) e da relação entre ambos.
As reputações são impressões sobre nós transladadas pelo julgamento da qualidade das
informações publicadas, instaura-se aqui a produção de uma identidade subjetiva. Nessas
condições, os valores sociais desencadeados a partir do número de seguidores do perfil são
reflexos das construções subjetivas permeadas nos elos entre os atores sociais no Instagram.

4.2.2.5 Análises e Discussões do componente: seguindo

Os valores sociais construídos nas redes sociais e influenciadores dos atores sociais
nomeados por Recuero (2009) e vistos na sessão anterior são válidos também para o
componente “seguindo” presente no perfil do Instagram. No entanto, em um sentido reverso.
Agora, a popularidade recaia sobre o seguido e as impressões emitidas desse sujeito pelo
seguidor criam o valor de reputação para ele.
Assim a capacidade de decisão do instagrammer é sobre quais usuários deseja seguir,
estabelecer relação por uma iniciativa própria, apesar de que esse ato pode se dar após
começar a ser seguido e num gesto de reciprocidade “seguir de volta”. Quando isso acontece,
a conectividade acontece bilateralmente, caso não, gera o que podemos chamar de disparidade
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entre o número de seguidores e seguindo. Logo, observa-se que por mais próximos que
possam ser, não há igualdade entre tais valores nos perfis analisados.
Apesar de ambas as atitudes serem do cotidiano dos jovens, é possível elaborar uma
lista contendo uma imensa variedade de critérios ponderados antes de seguir alguém no
Instagram. No topo estão as relações com familiares, amigos, colegas de escola e conhecidos
(“o amigo do amigo que é amigo do amigo meu” se enquadra como conhecido), mas há entre
os atores da pesquisa, quem de maneira alguma segue desconhecidos.
Para os que seguem pessoas desconhecidas, elas precisam ser interessantes –
divertidas, inteligentes e de bom comportamento nas publicações –, não pode ser alguém
“desmiolado” – incoerente nas publicações. Um ator do sexo feminino demonstra
preocupação com assédios ao relatar que não segue homens muito mais velhos que ela, pois,
geralmente tecem conversas com segundas intenções, então, preza por seguir jovens com
idades semelhantes à sua.
Nessas condições, a prontidão do jovem em “deixar de seguir” é previsível e de fácil
praticidade, a partir do momento em que um usuário do qual ele segue passa a aborrecê-lo de
alguma forma, como no caso de assédios, ele “desfaz a amizade” e bloqueia 44 o usuário. No
caso mencionado, podemos entender como uma medida de segurança. Mas Bauman (2011)
afirma a facilidade de desconectar as amizades é o fato mais atrativo das redes, onde o
número de “amizades” pode oscilar em poucos dias ou horas. Vemos que isso se estabelece
como uma barreira de proteção para os usuários, tendo em vista a maldição pertencente aos
laços humanos45, e assim, desfazê-los sem consequências traumáticas.
Entre os atores, é certo que os laços preestabelecidos nos espaços off-line se estendem
para o online, mesmo que os do online não ultrapassem as barreiras dos virtuais, mas quando
novos laços são criados no Instagram ao seguir um novo usuário, em sua maioria há uma
empatia, projeta-se subjetivamente algum tipo de interesse na relação com o outro. Para
Lemos (2002 apud RECUERO, 2009) a afinidade subjetiva é um requisito na agregação de
membros para as relações nas redes sociais comunitárias,

Onde existe, por parte de seus membros, o sentimento expresso de uma
afinidade subjetiva delimitada por um território simbólico, cujo
compartilhamento de emoções e troca de experiências pessoais são
fundamentais para a coesão do grupo. (LEMOS, 2002 apud RECUERO,
2009, p. 138-139).
44
45

O bloqueio impede que o usuário bloqueado veja suas publicações.
O ator afirma os laços humanos possuem as bênçãos de ter alguém próximo de si, ao tempo em que
tem as maldições de manter um compromisso firmado na relação.
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Na sequência, são manifestas as diversas áreas de interesses juvenis, com base nos
assuntos dos perfis que descrevem seguir46: lojas, moda (maquiagem e roupas), esportes,
teores educacionais, religiosos, motivacionais, desenhos animados e humor; e nos perfis de
figuras públicas47: humoristas, médicos, poetas, cantores, atores, dançarinos(as), modelos e
youtubers. Essas figuras públicas possuem imensa visibilidade pelo enorme número de
seguidores, e além da internet, o mass media48 contribui para esse fenômeno, e o que se nota é
que cada vez mais tais sujeitos e conteúdos nos seus moldes influenciam sentimentos,
pensamentos e comportamentos da juventude.
As figuras públicas abordam um assunto específico voltado para um contexto de
audiência, despertam o valor de reputação e autoridade, e geralmente viralizam na internet em
larga escala. Recuero (2009) aplica a esse fenômeno o valor de autoridade.

A autoridade refere-se ao poder de influência de um nó na rede social. Não é
a simples posição do nó na rede, ou mesmo, a avaliação de sua centralidade
ou visibilidade. É uma medida da efetiva influência de um ator com relação
à sua rede, juntamente com a percepção dos demais atores da reputação dele.
Autoridade, portanto, compreende também reputação, mas não se resume a
ela. Autoridade é uma medida de influência, da qual se depreende a
reputação. (RECUERO, 2009, p. 113).

Tal influência desses nós49 no Instagram, os tornam referências para os jovens em
todas os âmbitos anteriormente citados, e em ainda em outros não claramente ditos pelos
jovens. Mas como disse Good Vibe (Ator 7), as figuras tornam-se grandes inspirações no
modo de viver dessa geração. O direcionamento do poder dessa autoridade encontra nos
atores uma abertura “para sistemas de valores (universos incorporais) com implicações sociais
e culturais”, que subsidia a construção da subjetividade transversal às “amarrações
territorializadas idiossincráticas (territórios existenciais)” (GUATTARI, 2012, p. 14).
Além da influência exercida pelos ditos famosos sobre os atores juvenis, eles buscam a
aprovação desses, não basta apenas a inspiração, mas os jovens relatam que anseiam em
serem vistos, notados e aprovados por eles. Fantoni (2017) relatou:

O Instagram tem sido adotado não somente por perfis pessoais, mas também para divulgação de
assuntos diversos, como os citados pela juventude.
47
Pessoas muito conhecidas, geralmente suas imagens são disseminadas pelos meios de comunicação.
48
Conjunto dos meios de comunicação de massa.
49
Recuero (2009) enuncia os atores sócias como nós que compõe a rede social.
46
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Da mesma forma, isso explica por que valorizam, especialmente, as interações
com usuários “famosos”: os entrevistados seguem os perfis populares cujo
estilo de vida admiram, e a aprovação desses sujeitos é, também,
compreendida como o recado de que estão “no caminho certo” (FANTONI,
2017, p. 159-160, grifos da autora).

Contudo, a relação social é independente do seu conteúdo e acontece entre dois atores
envolvidos na interação (RECUERO, 2009). Mesmo que não seja uma figura pública, a
visibilidade com autoridade fomenta a associação das vivências do dia a dia com o visto e
ouvido na rede social. Por exemplo, viralizou50 um vídeo nas redes sociais, no próprio
Instagram, de um garoto desconhecido falando repetidamente: “Eu sou o Dôgras! Você não é
o Dôgras!”. A pronúncia errada do jovem gerou um ar engraçado, e fez com que alcançasse
uma visibilidade em massa. E assim, durante a pesquisa no primeiro contato presencial com
os sujeitos jovens, eles se referiram ao pesquisador com a expressão do protagonista do vídeo.
Mesmo não partindo de figuras públicas, o conteúdo do vídeo divulgado em massa entre a
categoria juvenil nas redes sociais, em um momento oportuno, foi associado a uma situação
da vida fora da rede.
Dessa forma, podemos inferir, com relação aos números de usuários seguidos pelos
atores, que numericamente, quanto mais perfis são seguidos, mais portas se abrem para a
incorporação dos sistemas de valores sociais e culturais. Acredita-se que, um usuário
seguindo 2001 (Ator 8) membros visualiza maior quantidade de informação, se comparado ao
que segue 300 (Ator 4). Essas circunstâncias configuram o consumismo de informações
aligeiradas, fluidas e inconsistentes por parte desses sujeitos. Nesse aspecto as subjetividades
são forçadas a reconfigurações, antes mesmo de obter o amadurecimento de uma ideia
anterior.
Rolnik (1997) fala da provação sofrida pelos contornos subjetivos habituais em tempo
de globalização. Percebe-se a multiplicidade de forças exercidas sobre os sujeitos pelas vias
de informações tecnológicas, que tendem a reduzir as identidades, “[...] implica também na
produção de kits de perfis-padrão de acordo com cada órbita do mercado, para serem
consumidos pelas subjetividades, independentemente de contexto geográfico, nacional,
cultural, etc” (ROLNIK, 1997, 19).
Retomando a sessão anterior, enquanto é seguido o jovem é um produtor de
informações e subjetividades, tão tal que deixamos claro que o objetivo geral da pesquisa se
perfaz sobre a construção subjetiva juvenil expressa na rede social, e não exatamente sobre

50

Termo utilizado pelos usuários da internet para a disseminação rápida de conteúdos nas redes.
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sua posição de consumidor. No entanto, observa-se que é um ciclo de uma cadeia
globalizante, ou seja, os jovens para produzirem também consomem, eles deixam claro suas
preferências por temas e por usuários conhecidos, isso se atrela ao kit de perfil-padrão exposto
na rede, absorvido pelos atores, e transmitidos por meio de si, envolvido nas amarrações
idiossincráticas, fundamentando mais uma vez subjetividade transversal guatarriana.

4.3 Visualizando Feed e Histórias: cibercultura e subjetividade no Instagram

Lá nas redes sociais, o mundo é bem diferente,
dá pra ter milhões de amigos e mesmo assim ser carente,
tem like, a tal curtida,
tem todo tipo de vida, para todo tipo de gente.
Tem gente que é tão feliz, que a vontade é de excluir,
tem gente que você segue, mas nunca vai lhe seguir,
tem gente que nem disfarça
afirma a vida só tem graça, com mais gente pra assistir.
Por falar nisso, tem gente que esquece de comer,
jogando, batendo papo, nem sente a fome bater,
celular virou fogão, com o toque de um botão
o rango vem pra você.
Mudou até a rotina, de quem está se alimentando
se a comida for chique, vai logo fotografando,
porém repare meu povo
quando é feijão com ovo
não vejo ninguém postando!
Esse mundo virtual, tem feito o povo gastar,
exibir roupa de marca, ir pra festa, viajar
e, claro, o mais importante
que é ter de instante a instante, um retrato pra postar.
Tem gente que vai pro show, do artista preferido
no final, volta pra casa, sem nada ter assistido,
foi lá só pra filmar
mas pra ver no celular, nem precisava ter ido!
Lá nas redes sociais, todo mundo é honesto
é contra a corrupção, participa de protesto
porém, sem fazer login, não é tão bonito assim
O real é indigesto.
Fura fila, não respeita quando o sinal tá fechado,
tenta corromper um guarda, quando está sendo multado,
depois, quando chega em casa,
digitando mete brasa, criticando um deputado!
Lá nas redes sociais, a tendência é ser juiz
e condenar muitas vezes, sem saber nem o que diz,
mas não é nenhum segredo, que quando se aponta um dedo,
volta três pro seu nariz!
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Conversar, por exemplo, conversar por uma tela é tão frio,
tão incerto, prefiro pessoalmente,
pra mim sempre foi o certo,
soa meio destoante, pois, junta quem está distante
mas afasta quem está perto.
E os grupos! Tem grupo de todo tipo, com todo tipo de conversa,
com assuntos importantes e outros, nem interessa,
mas tem uma garantia, receber durante o dia
um cordel do Bráulio Bessa.
E se você receber, esse singelo cordel,
que eu escrevi à mão, num pedaço de papel
que tem um tom de humor, mas no fundo é um clamor
lhe pedindo pra viver!
Viva a vida e o real,
pois, a curtida final, ninguém consegue prever!
(Bráulio Bessa)

O Instagram, como rede social, é um espaço de expressão dos jovens, do qual é
necessário compreender como os atores constroem esse novo espaço, ou nos termos temáticos
da pesquisa, o ciberespaço, que traz consigo novas estruturas sociais e uma liberdade de
interações fadadas a permanecer nesse ambiente em formas de rastros digitais, “rastros que
permitem o reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de suas redes
sociais através desses rastros” (RECUERO, 2009, p. 24).
O ciberespaço construído por sistemas de sistemas conjunta-se no sistema do caos,
agrega as obscuridades dos sentidos por meio de um crescimento labiríntico desordenado
(LEVY, 2010). Segundo a percepção da caosmose guatarriana, na raridade informacional
reside o caos dinâmico e a desordem, e em tal sistema caótico aparecem as configurações
complexas, diversas e mais raras. Sob esse efeito, tomam formas os territórios existenciais
subjetivos no meio de circulação em que o indivíduo está inserido (GUATARRI, 2012).
Como um universo oceânico de informações, o ciberespaço não é neutro, transforma
as condições de vida em implicações sociais e culturais. Ao tempo em que cada ator presente
na rede, além de mero espectador e consumidor, pode ser um produtor emitente de
informações por conta própria (LEVY, 2010), ou seja, personalizadas a seu modo, conforme
os territórios existenciais na caosmose creditada por Guatarri (2012). Por tanto, em cada rastro
digital, pode-se subentender um valor subjetivo e sociocultural daquele que o encravou no
ambiente.
Já nos aprofundamos na conceituação de subjetividade em Guatarri (2012). No
entanto, esse mais novo contexto nos arremete ao conceito de cibercultura,
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Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o conjunto de técnicas
(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e
de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do
ciberespaço. (LEVY, 2010, p. 17, grifos do autor).

Um espaço, físico ou simbólico, pode ser considerado como território quando
apropriado por forças políticas, econômicas, culturais ou subjetivas, e a vida social precisa de
territórios para sua existência (LEMOS, 2007). Conectando os pensamentos expostos
juntamente com o que desvendaremos a seguir na pesquisa, podemos de já adiantar, que o
ciberespaço é um território caótico “residido” por sujeitos consumidores e emissores de
informações com uma vida social que deixam marcas ou rastros por onde passam, e assim, há
nesse espaço uma construção sociocultural e de identidade dos sujeitos.
A partir de então, buscamos analiticamente “seguir” tais pegadas digitais, visualizar e
apresentar, tanto os aspectos ciberculturais contidos nelas, quanto dar sequência ao estudo da
subjetividade jovem. Agora, presente no feed do usuário criado exclusivamente para a
pesquisa que permite o acesso às publicações realizadas pelos jovens e nas histórias de suas
contas no território do ciberespaço Instagram.

4.3.1 Rastros digitais: análises e discussões das publicações juvenis no Feed

Antes de tudo, lembramos que a conta de usuário criada pelo pesquisador com a
finalidade de realização do estudo, segue unicamente os jovens participantes da pesquisa.
Dessa forma, no feed do usuário pesquisador aparecem somente as publicações desses
membros pertencentes à categoria de objeto de estudo juntamente com o conteúdo expresso
por eles na rede social. Familiar a uma espécie de mural, em alguns momentos nos
referiremos ao feed com essa nomenclatura.
Esse mural dispunha das publicações realizadas pelos jovens, assim como eram
visíveis aos usuários que os seguem. Mas como melhor forma de coleta de dados e
informações, como também de organização dos mesmos, foi realizada a visita em cada perfil
dos atores e analisadas todas as postagens datadas do ano de 2017. Não é contabilizado o
número de publicações, mas nos detemos ao tipo delas e demais características que apontam
para a subjetividade expressa nelas e os moldes da cibercultura.
Similar a um álbum ou galeria, as publicações dos jovens ficam dispostas em suas
contas. Ratificando que em cada publicação pode-se enviar um total de dez arquivos entre
vídeos e imagens. Todavia, muito dificilmente eles fazem uso dessa possibilidade, somente
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três atores praticam isso com maior frequência, sendo o restante, em grande maioria, uma
única mídia por postagem. São dois tipos de arquivos publicados: fotografias/imagens e
vídeos. Porém, as imagens se sobressaíram em relação às produções audiovisuais, apenas três
vídeos foram postados para visualização no mural dentro do recorte de tempo estabelecido
para essa parte da pesquisa.
Nitidamente, os recursos visuais são preferíveis entre os atores, nesse tipo de
publicação as edições são mais práticas, opcionalmente, no próprio processo de postagem no
aplicativo personaliza-se as fotos, ou como eles dizem, “dar uma melhorada na foto”. Há uma
valorização estética, tanto do indivíduo, quanto da foto como num todo, não em padrões
profissionais e técnicos, mas a paisagem e o pano de fundo que a compõe precisam ser
visivelmente agradáveis, e os integrantes bem alinhados ou “loucões” – poses, caretas, língua
de fora, sinais com as mãos e coisas afins.
A forma representativa dos atores é mencionada por eles como um estilo, que traduz
suas identidades, costumes, atitudes, modo de pensar, dentre outras eventuais demarcações de
si. Isso é confirmado por Pais (2005), ao questionar as razões do investimento da juventude
em suas imagens, o autor encontra uma resposta.

Por que razão os jovens investem tanto na sua imagem? Porque as
identidades são uma construção que se logra no visual, na linguagem, nas
formas de comunicação e de consumo, com recurso a múltiplas estratégias
cénicas (Canclini, 1995). (PAIS, 2005, p. 55).

Mas, além de investir na imagem pessoal, os jovens são atraídos por aquilo que aos
seus olhos é interessante e digno de registro. A seguir, a figura 22 é composta por fotografias
publicadas pelos atores.
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Figura 22 – Fotografias dos Feeds dos atores da pesquisa

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

De sorte, os jovens são criativos na realização dos registros fotográficos, e clicam 51
paisagens naturais com frequência, momentos de lazer em viagens/turismo, piscinas, praias,
shoppings, lanchonetes e restaurantes. As festividades e eventos dificilmente passam
despercebidos de suas câmeras, bem como momentos dos mais simples aos mais complexos
em valores pessoais com família, amigos e os próprios colegas de escola. O valor assentido à
publicação é resultante de um emaranhado de fatores fundamentalistas dessa perspectiva.
51

Designa a ideia de fotografar, “clicam” seria uma palavra adaptada pelo “click”, som da máquina no
momento do registro fotográfico.
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Dessa forma não pode ser concedido às fotografias um caráter simples e sem importância, ao
tempo em que os dispositivos móveis nas mãos dos atores fazem de todos os momentos
fotografáveis.
Uma publicação fotográfica recorrente são as selfies, sobre elas, os cuidados estéticos
são ainda maiores. Santos (2016, p. 1) ao desvendar as faces da selfie, inicia sua abordagem
da seguinte forma: “Selfies são autorretratos fotográficos realizados com smartphones
equipados com câmera frontal – ou realizados com webcams –, feitos para a postagem em
redes sociais”. O estudioso prossegue discorrendo que o valor do retrato incide sobre a
exibição do indivíduo, ou seja, aquele que o realiza tem que está presente no mesmo, sendo
isso a particularidade necessária e diferenciadora dele sobre os demais tipos, essa
característica é confirmada por Montardo et al. (2017) numa investigação sobre cultura por
meio de selfies.
Figura 23 – Selfies de atores da pesquisa

Fonte: Instagram de atores da pesquisa.

De fato, esse é o diferencial das selfies, mas além do autofotografado, elas podem
exibir outras pessoas e serem fotos frente ao espelho – individual ou coletiva (SANTOS,
32016; MONTARDO et al., 2017), como exemplificado na Figura 23. Nota-se, que os jovens
conseguem em uma única fotografia conjugar todas essas propriedades e se apropriam delas
nos autorretratos com afinco, e resulta, que dentre os tipos de fotos, as selfies são as mais
vistas nos murais e anunciadas, por eles, como prediletas para publicação.
Salienta-se que “[...] as selfies podem nos mostrar muita coisa sobre os tempos que
correm” (SANTOS, 2016, p. 3) e são “um sintoma dessa cultura conectada” (MONTARDO et
al., 2017, p. 3). As selfies estão impregnadas na cibercultura. Na linguagem dos jovens e na
observação sobre elas extraem-se tais aspectos culturais. Quando sozinhos nesse tipo de post,
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eles focam o rosto, esbanjam sorrisos, carões, biquinhos, línguas de foras, outras vezes
seriedade, sinalizações com os dedos, brincam e abusam das expressões faciais. Nesse
instante, são produtores de suas próprias imagens, protagonistas e gerenciadores da
autoprodução concernente aos seus diversos padrões de estilos de vida, valores sociais e
traços culturais.
Diante do exposto, tecemos dois comentários de Santos (2016), o primeiro conecta-se
autoprodução subjetiva do jovem na selfie, que

[...] concerne também a tudo o que diz respeito ao si próprio, a tudo aquilo
que se refere ao que é o próprio de um eu, como, por exemplo, a autoafirmação, a autoconfiança, a autodefesa, a autoestima e, last, but not least, a
autoidentidade. (SANTOS, 2016, p. 2).

Mas, em Guatarri (2012), sabe-se que o eu é resultado de um meio, da relação do
objeto com o ambiente, e tomando o meio como território, ele é sociocultural, seja ele físico
ou simbólico (LEMOS, 2007). Nesses parâmetros, as “autos” enunciadas pelo eu são reflexos
dos outros e de uma vida social em um espaço, o que faz com que cada um desses “eus”
sejam representativos de si e de uma cultura. Unindo-se a esse pensamento, tecemos agora, o
segundo comentário de Santos (2016), a selfie

[...] é o eu na qualidade de eu reflexivo, aquele que pode voltar-se para si
próprio, colocando-se no lugar do outro e assumindo o papel que é o da
alteridade, portanto, aquele que pode ser a um só tempo sujeito e objeto [...]
ele supre os indivíduos – agentes que são – da capacidade de apreciar não só
a si próprios, explorando suas profundezas internas, mas também o espaço
social e o universo cultural dentro dos quais estão imersos, permitindo
estabelecer relações entre seus mundos interior e exterior (SANTOS, 2016,
p. 1-2).

Os atores jovens esbanjam com as selfies o que há de cultural internalizado neles, e
assim, externam todos os traços ciberculturais comportamentais no momento de registrar a
fotografia. Assim, é cabível pensar na relação entre os universos interior e exterior, com a
presença de mais um mundo. Em meio ao caos do mundo cibernético – ciberespaço – há a
necessidade de adaptação dos sujeitos para vivência nele (RECUERO, 2009), o que não deixa
de ser uma exteriorização. As legendas e as localizações concedem às selfies, assim como aos
outros tipos de fotografias publicadas, maior sustentabilidade nos termos subjetivos e
ciberculturais juvenis no Instagram. Elas incrementam o retrato e o adaptam ao espaço, ao
tempo que possuem seus significados e valores próprios em estudo.
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Acrescentar legendas conforme as falas jovens “é causar”, pensar algo marcante ou
frase de efeito e gerar um impacto, inserir uma citação que tenha relação direta com a
fotografia, ou ainda dizer o não dito de outras formas e em outros locais, por motivos
introspectivos e pessoais. Claramente, os atores compartilham que desabafos são feitos na
rede dessa forma, local onde se encontram revestidos de uma certa liberdade para transparecer
o que por vezes é reprimido em outros ambientes e pelos padrões sociais.
Essa qualificação de controle exercida sobre os jovens, no entendimento de Lemos
(2007), é o de fronteiras sobre territórios. Limítrofes físicos, sociais, simbólicos, culturais
e/ou subjetivos, que como mecanismos de controle atuam como fronteiras. Assim, a sociedade
se dinamiza em direção a uma linha de fuga resultantes da vida social fluida e em mobilidade
por meio dos movimentos de territorialização, desterritorialização e des-re-territorialização.
Nas redes sociais, especificamente no Instagram e publicações, os jovens em rastros
digitais se movimentam por essas fronteiras, não é que assumam uma identidade diferente
daquelas expressas em ambientes físicos, mas se acham encorajados para vivenciarem um
processo de emancipação trilhado por essas linhas de fuga que se abrem no ciberespaço.
Segundo Lemos (2007), é nesse momento que acontece o ato de desterritorializar,
ressignificação do inscrito e instituído. Melhor explicando, os jovens se desterritorializam dos
seus limites físicos, sociais, culturais e subjetivos ao penetrarem no território –
territorialização – do ciberespaço, e passam pelo processo de des-re-territorialização ao
romperem com essas barreiras impostas sobre eles nos mais variados aspectos.
Demonstraremos alguns exemplos de legendas inseridas nas publicações dos atores no
Instagram, subdivididas em duas imagens (FIGURA 24; FIGURA 25).
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Figura 24 – Legendas sobre liberdade, citações e frases

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

As legendas assinalam o anteriormente exposto, a invocação à liberdade, ao amor
próprio, à ousadia e ao atrevimento para viver. Frases e citações motivacionais, de superação,
perseverança e objetivos de vida. Trechos de músicas de épocas e estilos diferentes, algumas
que ganharam espaço no cenário nacional impulsionadas pela internet, assim como os poetas
destacados Bráulio Bessa, Zack Magiezi e Gustavo Lacombe, atuais e contemporâneos,
utilizam-se do Instagram como um dos instrumentos para disseminarem seus pensamentos em
poemas. Em análise a esse contexto, percebemos que culturas distintas emergem na
cibercultura, assim como os jovens as vivenciam, compartilham e difundem.
O apreço pela liberdade é real perante os atores, e o Instagram é um meio de
comunicação com o mundo sobre o desejo de ser livre, ao tempo que usufruem da liberdade
propiciada por ele. Na linguagem juvenil expressa, liberdade é sinônimo de felicidade,
Bauman (2011) havia nos informado que ser livre é uma condição indispensável para ser feliz,
e Tapscot (2009 apud BORTOLAZZO, 2012) enumera a liberdade e a preza por ela como
uma das oito características da geração digital.
Ainda sobre as legendas, se as classificássemos em categorias de tipos e conteúdos,
teríamos ainda aquelas que reafirmam laços familiares e de amizades; religiosidade, fé,
esperança e registros de pertencimentos aos grupos religiosos; e as escritas em língua inglesa,
tendo em vista a considerável frequência de legendas no idioma.
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Figura 25 – Legendas sobre família, amizade, religiosidade e em língua inglesa

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

Fantoni (2017) destaca as legendas nas publicações como uma expressividade
emocional juvenil. Os atores em estudo no Instagram as adicionam valorizando aos amigos e
familiares, demonstrando vínculos mais que subjetivos nas relações, mas também afetivos.
Redigem legendas motivacionais, de boas expectativas e esperança. Esses dois significados de
legendas se interligam nas digitadas em inglês, língua de grande importância mundial, não só
culturalmente, mas economicamente, tecnologicamente e em outros segmentos sociais. Em
suma, as legendas são exemplos de linguagens que expressam os desejos, vontades,
sentimentos e opiniões juvenis, produtoras de subjetividades nesse espaço (MARTINS;
ADAD, 2014).
As combinações e sentidos dados aos jovens nos posts procedem também das hashtags
e emojis em legendas. As “Hashtags, por sua vez, são as palavras antecedidas pelo símbolo #.
Hashtags se tornam hiperlinks dentro da rede e indexáveis pelos mecanismos de busca”
(FANTONI, 2017, p. 71). Paralelamente a como acontece da maneira escrita, a simbologia
das hashtags em meio à juventude torna-se conexões – hiperlinks – de pensamentos e
ideologias dentro da rede entre os atores em uma busca pela propagação da subjetividade ou
cultura, pela visibilidade e pelas relações interativas. “Chamar a atenção!” é um objetivo
explicitado por eles ao apelarem a elas, além de popularizar um assunto em foco na mídia e
encontrar pessoas com uso das mesmas hashtags.

E, ainda que isso aconteça entre círculos pequenos, o uso de hashtag para
indexar publicações é um recurso utilizado pelos jovens que, de forma mais
ampla, também os coloca em contato com outras pessoas de qualquer lugar
do mundo. (FANTONI, 2017, p. 149).
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No contexto atual, podemos incidir sobre as hashtags a inerência à cibercultura em
meio ao corpo de representações sociais na rede social em estudo. Não coincidentemente,
Montardo et al. (2017, p. 13) angariado por outros pesquisadores figura as hashtags como
“[...] ponto de destaque a ser investigado, uma vez que, remetem tanto à antifiguratividade dos
selfies [...] quanto à questão da importância da visibilidade para seus usuários”. Orientando-se
nessas referências, para melhor compreensão das hashtags editamos o quadro a seguir, nele
estão inseridas as hashtags mais comuns entre os jovens da pesquisa, o número total de
publicações que contém essa hashtag no Instagram e o significado com uma breve explicação
sobre cada uma.
Quadro 4 – Hashtags utilizados pelos atores da pesquisa
HASTAGS

TOTAL DE HASTAG52

SIGNIFICADO
Em inglês throwback thursday (sigla tbt), tradução
#tbt
406.461.700 publicações
possível: quinta-feira do retorno. Simboliza que a
publicação é uma lembrança saudosa
Sigla de Tem Que Respeitar. Sinaliza o sinal de
#TQR
37.561 publicações
respeito, autoridade, valorização de alguém ou
sobre seus feitos
#ifpi
12.724 publicações
Menção ao Instituto Federal do Piauí
#ejc
128.296 publicações
Menção ao Encontro de Jovens com Cristo
#forms
274.954 publicações
Menção aos eventos de formatura em geral
Menção a Salão do Livro de Valença do Piauí na
#saliva
41.795 publicações
pesquisa, apesar de que, outros usuários na rede se
referem ao substantivo saliva sinônimo de cuspe
Parceria entre amigos, irmão, fraternidade afetuosa,
#irmandade
808.383 publicações
valorização da amizade
Cantor e compositor Raul Seixas, considerado por
#raulseixas
79.564 publicações
muitos o pai do rock brasileiro
Menção a Olímpiadas Brasileira de Matemática das
#obmep
2.787 publicações
Escolas Públicas
Referenciando o uso de óculos escuro de uma
#comchilli
106.233 publicações
determinada marca
Menção ao personagem popularizado pelo filme
#coringa
176. 749 publicações
Batman.
#bmx
9.164.527
Referência ao esporte praticado com bicicleta
#quero_bis
3.016 publicações
O desejo de reviver algum momento
Fonte: Hiperlinks acessados no Instagram com as hashtags na rede social.

Diante do exposto acima, podemos verificar pontos característicos nas hashtags. Na
escrita, geralmente são palavras, abreviações e/ou siglas com letras minúsculas, sem espaço
ou caractere que separe palavras diferentes. Quanto maior a quantidade de postagens com a
mesma hashtag, maior a possibilidade de visibilidade dentro da rede e de encontrar novos
52

Na data de 01 fevereiro 2018.
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usuários para interação direta. A #tbt (hashtag tbt) é usada com maior frequência entre os
atores do estudo, o número total de publicações com ela na rede mostra que isso é reflexo de
como parte expressiva dos usuários tem se portado, tornando-se, também para os jovens, um
hábito de nas quintas-feiras trazer ao mural uma lembrança boa e saudosa.
Vemos que os jovens, reduzem, criam, aprendem e dão significados às palavras novas
que surgem na rede social, com isso a cultura escrita formal se adéqua aos “dedos” digitáveis
sobre telas de smartphones, e assim, a conjugação de escrever é substituída por digitar ou
teclar. A inovação pertinente à geração de nativos digitais traspassa por uma subjetividade
criativa e de adequações das palavras ao mundo virtual com valores próprios, daqueles que
desejam digitar como se fala oralmente ou encurtar palavras, cedendo à velocidade que define
a cibergeração.

Na fala dos jovens é comum o surgimento de uma linguagem que conota
com seus próprios valores. Eles produzem uma relexicalização da
linguagem; promovem um fluir de vozes que se renovam constantemente;
criam palavras novas, deformam- nas ou dão novos significados às existentes
(PAIS, 2005, p. 56).

Essa linguagem digital em todas as funcionalidades do Instagram é cultural, histórica
e social, e assim, flexível, apesar de se firmar em regras do ambiente virtual advindas de seus
atores, é um marco característico das gerações juvenis equivalente à emergência dos aspectos
ciberculturais. Na concepção de Santaella (2010), o exposto é fruto da cultura digital
complexa devido a seis lógicas comunicacionais e culturais53, em que as novas vão alterando
as funções das já existentes.
Fantoni (2017) se empenhou em estudar as autorrepresentações de jovens no
Instagram, e como referência, sua investigação acrescenta ao tema a abordagem dos pontos de
discussões sobre os conteúdos divulgados no aplicativo, ou seja, não apenas imagens de
interesse próprio e particular, mas que a complexidade de informações e a maneira como são
abordadas no ciberespaço dão abertura para um espaço de conversações e marcação de
conteúdos vinculados às hashtags.
Essa anunciação da autora é percebida nas reações dos demais usuários em curtidas e
comentários sobre e nas publicações. O link ativado por cada hashtag pode ser um meio de
atrair membros que estejam aptos e predispostos a tecer diálogos em concordância ou
discordância sobre o tema. A #ifpi (hashtag IFPI) foi capaz de gerar novas amizades entre
53

A cultura oral, a escrita, a impressa, a cultura de massas, a cultura das mídias e a cibercultura.
(SANTAELLA, 2010, p. 18).
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alunos da instituição de ensino, bem como de fazer com que atividades escolares de Campus
de outras cidades fossem curtidas, comentadas e compartilhadas.
Com isso, o uso da hashtag, além de enquadrar os jovens em algum movimento ou
comportamento habitual da rede social, denota apreciação ao pertencimento de uma classe
identitária, seja escolar (#ifipi e #obmep), cultural (#raulseixas, #saliva e #coringa), religiosa
(#ejc) ou esportiva (#bmx). As hashtags são instrumentos de confirmação da autoidentidade
(FANTONI, 2017).
De modo geral, curtidas e comentários são mais numerosos nas publicações dos
usuários de perfis com maior número de seguidores, proporcionalmente, acontece com os de
menores quantidades. Dessa forma, acredita-se que quanto mais visíveis são as publicações –
observado o conjunto número de seguidores, legenda e hashtags – mais populares são as
pessoas, e tal nível de popularidade pode ser medido em curtidas e comentários.
Verificando a sequência de comentários nas publicações jovens, os compreendemos
como rastros digitais que impulsionam a interação juvenil. Elogios que salientam a beleza, as
realizações e as conquistas são as palavras mais comentadas entre eles, principalmente quando
são selfies individuais, datas de aniversários ou divulgação de feitos dignos de parabéns. A
categoria juvenil informa que existe uma troca de likes54 e comentários entre usuários na rede
social, chamada por ela de reciprocidade em conjunto, o que ganha o nome de “interação
construída, negociada e criativa” (RECUERO, 2009, p. 33).
Na dinâmica das redes sociais, Recuero (2009) ainda nos situa quanto à competição,
cooperação e conflitos entre os indivíduos. As ações acima citadas são interpretadas como um
dinamismo de cooperação, e subjetivamente, isso desloca os sujeitos a um patamar
motivacional elevado de autoestima pessoal, para permanência na rede social e no
compartilhamento de novas publicações.
Esse panorama, em termos digitais, é interativo, pois, acontece a interação na relação
social dos atores sociais em mutualidade por meio de uma lógica comunicacional
possibilitada por linguagens tecnológicas de informática e digital. A partir dessas relações, o
espaço virtual é de aceitação de si pelos outros ou de atender a necessidades específicas de
cada perfil subjetivo, cultural ou em outras vertentes. A maioria dos jovens sente-se à vontade
enquanto transitam na rede social, pois, consegue encontrar na interação interativa (parece
pleonástico) apoio em uma coletividade que vivencia situações semelhantes.

54

Termo usado entre os internautas para designar curtidas.
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Por isso mesmo, interatividade é a palavra-chave para caracterizar o
agenciamento do cibernauta — palavra, de resto, que foi tornando o termo
“recepção” cada vez mais obsoleto. A interatividade, de resto, só é possível
porque o ciberespaço é, sobretudo, um espaço de acesso livre, informal,
descentrado, capaz de atender a muitas das idiossincrasias — motoras,
afetivas, emocionais, cognitivas - do usuário (SANTAELLA, 2010, p. 19).

Os jovens confirmam o comportamento ativo na reciprocidade em conjunto, nem que
seja por curtir o comentário de alguém em sua foto, ou mesmo que não tenha um ato
concretizado. Na cibercultura de Lévy (2010), não há passividade na transação de
informações, o que ressalta o termo interatividade usado pelo autor. No que diz respeito às
dimensões de competições e conflitos, não foram percebidas na percorrida da pesquisa no
ciberespaço ações desse escalão, se existem ficaram no plano não interativo.
Ainda é opcional acrescentar aos posts localizações geográficas de maneira espontânea
e instantânea. A rede de dados de internet móvel e a conexão wi-fi,55 nos estabelecimentos
frequentados, munem os jovens do poder de transparecerem os locais por onde passam, ou
seja, os rastros digitais no ciberespaço ganham localização geográfica com referências físicas
em restaurantes, lanchonetes, bares, parques aquáticos, piscinas, shoppings e igrejas. Nota-se
que a busca por status56 é um fator influente no ato de adicionar a localização, como socializar
em rede que esteve em um bom restaurante, em uma loja com roupas de marcas caras, lugares
turísticos bonitos e alguns mais.
Os movimentos de ida e vinda dos jovens na rede são dinâmicos e constantes. Lemos
(2009, p. 30) afirma: “O nomadismo seria mesmo a característica essencial da nossa espécie”.
Ou seja, a nossa “espécie” juvenil territorializada no Instagram não foge a uma de suas
características essenciais e naturais. Tal condição humana abre os caminhos e horizontes de
sustentabilidade sobre a mobilidade dos atores dentro do ciberespaço, ou melhor, nos espaços
físicos, mas que, paradoxal e diretamente, refletem nas firmezas de sentidos culturais, sociais
e subjetivos no Instagram.

O nômade é aquele que passa pelos pontos, que busca o que está entre eles
(Deleuze; Guattari, 1980). Os novos nômades virtuais criam
territorializações em meio a movimentos no espaço urbano. Os nômades
possuem um território, eles seguem trajetos costumeiros, passando de ponto
a ponto (por exemplo, uma fonte de água) e estes pontos só existem para
serem abandonados. O que vale é o que está entre os pontos. A vida do
nômade é o intermezzo (Deleuze e Guattari, 1980). Os nômades virtuais
buscam novos territórios, os territórios informacionais. Eles passam de ponto
55
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Formas de conexão sem fio à rede de internet.
Ser aparentemente bem visto pelos demais em um meio social.
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a ponto em busca não de água, caça ou lugares sagrados, mas lugares de
conexão. Não precisam carregar seus pertences nas costas já que tudo o que
precisam está virtualmente na rede. (LEMOS, 2009, p. 31, grifos do autor).

O valor dos trajetos jovens está nos intermédios entre os pontos, naquilo que agregam
em suas formações e construções sociais entre um local e outro, recordamos que a identidade
sociocultural é adquirida na relação com as pessoas e sobre a imagem que elas criam sobre
elas. Dessa forma, transparecer na rede o que são, depende de onde estão, de onde passam, e
então, no território informacional, os lugares de conexão são “portais” para manifestação do
ser jovem. A geolocalização no cinema infere o gosto pela sétima arte e o exibido em suas
telas confere um teor social, cultural e/ou subjetivo; assim como, a refeição em um bom
restaurante demonstra apreço pelo tipo de culinária que ali sirvam.
Os pontos conectam-se às razões e às emoções dos sentidos humanos, e assim,
histórias e memórias interligam-se a eles e aos atores. Os jovens narram para cada localização
um acontecimento diferente, dinâmico, extrovertido, emocionante, de tristeza e/ou de
aprendizado. “Há, seja socialmente ou individualmente, a necessidade de ancorar a
experiência em um contexto local. É justamente este pertencimento que funda um lugar
(espaço da memória e da experiência)” (LEMOS, 2009, p. 32). Outra forma de ancorar
experiência no pensamento juvenil, seria viver o hoje, o hoje é o lugar deles, viver um hoje
intenso que se alastra em um cenário com personagens e enredos diferentes para cada novo
hoje (lugar).
Os pontos de localização também rompem com as fronteiras físicas, apesar de ser pela
minoria dos sujeitos da pesquisa. Foram compartilhadas fotos de viagens pelo Distrito
Federal, mais duas unidades federativas além do Piauí, os vizinhos nordestinos Ceará e Bahia,
e no exterior, no Chile. Esses mesmos atores foram os que mais apresentaram mobilidade
pelas geolocalizações no Instagram. Segundo eles, “os patrocínios dos pais que bancaram
cada andada dessas”, ou seja, os “andarilhos” não custearam suas viagens por conta própria.
Isso tem implicação direta nas condições socioeconômicas dos atores, quanto maiores elas
são, mais chances de eles projetarem percursos nômades no aplicativo.
Sobre isso, Lemos (2009) explica que a cultura da mobilidade desponta formas e
estruturas de poder, variantes de acordo com o indivíduo ou grupo social, em suma e
fortalecendo a realidade percebida entre os jovens, ele afirma: “Os que podem se movimentar
mais facilmente pelo ciberespaço são também os que têm maior autonomia para o
deslocamento físico e vice-versa. A cultura da mobilidade não é neutra, nem natural”
(LEMOS, 2009, p. 29).
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A mobilidade virtualizada é fator determinante socioeconômico, cultural e social, que
se transforma na propriedade de autonomia. Os dois últimos atributos nas palavras do autor
cabem ao fato dos novos sentidos de lugares concernidos a partir do desenvolvimento das
mídias virtuais, que historicamente sempre foram influentes “[...] nos processos de produção
do espaço, de subjetividade e de sociabilidade de acordo com o estado das artes, técnicas,
culturas de determinada formação histórica da mobilidade” (LEMOS, 2009, p. 29-30).
Digamos, então, que a não neutralidade e não naturalidade da mobilidade virtual
cultural fazem com que essa não seja imparcial e espontânea, mas direcionada, e construída
nos moldes de quem a pensa, propõe e divulga, e leva consigo suas intencionalidades, sejam
elas na ressignificação subjetiva dos ambientes, ou no deslumbre proposto pelas assimilações
do local vivido, sentido, percebido e expandido na rede social. Em síntese, a cultura da
mobilidade compõe a cibercultura.
Retomamos agora para o outro tipo de publicação no Instagram, os vídeos. Recurso
menos divulgado pelos jovens, como já dito, pois, apenas quatro foram vistos em feed. Se, por
um lado, as imagens são facilmente editadas, por outro, os vídeos não. Razão pela qual os
sujeitos não se sentem à vontade para promovem na rede as produções audiovisuais. Outro
ponto de justificativa elaborado é a abrangente exposição em falas e gestos decorrentes das
filmagens.
Figura 26 – Captura de tela de vídeos publicados pelos atores

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

A Figura 26 é composta pela captura de tela de dois vídeos publicados, o vídeo
representado na esquerda é um dos atores (Ator 11) tocando violão e cantando, há mais um
vídeo semelhante, postado por ele, em cada um ele faz a apresentação de uma canção gospel
diferente: Ele não desiste de você, na voz de Marquinhos Gomes, e no outro, Lindo és
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interpretada por Juliano Son, Ministérios Livres para Adorar57. Na direita, é um jovem no
Instituto Federal que monta um cubo mágico58 em menos de 1 minuto.
O último vídeo é uma homenagem em prol do aniversário de uma amiga publicado por
uma jovem, composto por inúmeras fotografias de momentos vividos juntas, dispostas em
transição de slides, as fotos foram acompanhadas pela música Cravo e Canela 59 na voz da
cantora Anita executada por todo vídeo. As felicitações em datas comemorativas de
aniversários estão por quase todos os perfis, ganhando também as formas de fotografias e
textos. A referida homenagem difere das demais pela construção do vídeo, que mesmo de
forma amadora, conforme os comentários na postagem, foi de grande valor simbólico.
As performances musicais, além de arte, conforme o Ator 11, são uma forma de
expressão que parte do mais íntimo de si, e uma maneira agradável e artística de externar suas
emoções, sentimentos e fé, “é uma razão de vida e levar paz, bons sentimentos,
autovalorização, motivação, fé, vida... Vida para outras vidas”, diz ele. De fato, o conjunto
musical (tocar e cantar) é uma arte de expressão cultural inserida pelo instagrammer no
ciberespaço, um espaço de propagação de informações, que torna-se um “palco” de
manifestações culturais, religiosas ou não, que como bem diz O Violeiro (Ator 11), externam
emoções que lhe são próprias, porém prontas para compartilhamento, nesse instante, o eu
subjetivo em voz entrelaça-se a expressividade de uma arte em violão e virtualizam-se pela
cibercultura.
Há um elo entre os dois vídeos publicados pelo ator cantando e pela jovem
homenageando a amiga. A interconexão está na valorização da vida humana, por mais um ano
vivido por completo pela amiga, ou daqueles que possivelmente poderão ouvir o som entoado
nos vídeos com canções com o objetivo de gerar uma força motivacional para a vida. Não
apenas socialmente, mas de maneira abrangente e humana, os jovens com essas visões
conectam-se a eles mesmos e aos outros num processo importante de manutenção das
imagens de si. “A desvalorização do sentido da vida provoca o esfacelamento da imagem do
eu: suas representações tornam-se confusas, contraditórias” (GUATARRI, 2012, p. 22).
Isso se traduz em afeto, e afeto para Guatarri (2012) é questão de existência. Onde as
representatividades incorporadas – artísticas, culturais e subjetivas –, não meramente
enunciam um eu, mas são capazes de mudar e transformar outros, além do próprio eu.

Músicas de motivação e adoração ao Deus do Cristianismo.
Quebra-cabeça tridimensional com alto nível de dificuldade de montagem.
59
A música enaltece a beleza feminina.
57
58

162

[...] as máquinas tecnológicas de informação e de comunicação operam no
núcleo da subjetividade humana, não apenas no seio de suas memórias, da
sua inteligência, mas também da sua sensibilidade, dos seus afetos, dos seus
fantasmas inconscientes. (GUATARRI, 2012, p. 14, grifos nosso).

Há uma exposição imaterial do eu para outro que compromete a sensibilidade humana,
e o compartilhar de afetos, mesmo sem toques, carícias ou coisas semelhantes, não sendo
apenas discursos. Se a identidade cultural e subjetiva juvenil se estende para o ciberespaço
não há como separá-las do meio tecnológico, em todo instante os jovens estão demonstrando
afetividade para com outras pessoas. Lévy (2010) afirma existe uma inseparabilidade do
humano e o espaço material e dos signos que ele atribui sentido à vida: “Acrescentamos,
enfim, que as imagens, as palavras, as construções de linguagem entranham-se nas almas
humanas, fornecem meios e razões de viver aos homens e suas instituições...” (LÉVY, 2010,
p. 22).
Uma pequena parte dos jovens não gosta de publicar suas próprias fotos, mas dizem
não terem problemas com suas identidades. A dimensão do estudo não nos possibilita
identificar algum tipo de complexo sobre eles, mas, mesmo assim, não foi percebido nenhum
indício comportamental que pudesse convir com a hipótese, tendo em vista que uma pesquisa
britânica divulgou o Instagram como a rede social de maior impacto negativo na vida juvenil.
Ao tempo em que, a mesma pesquisa noticiou o aplicativo positivamente nos efeitos de
autoexpressão e autoidentidade (INSTAGRAM..., 2017).
Sobre essa última hipótese exposta pela pesquisa, deduzimos das conversas diretas
com os atores, a aceitação de si, “cabelos com cachos bagunçados ou não, somos todos iguais,
eles têm me aceitado assim e eu aprendi com eles”, afirma um sujeito da pesquisa. E os
discursos de ambos são pautados nessa linha de pensamento, de que as diferenças são reais,
mas é natural, e que necessitam de respeito e valorização, e quando possível solidários com
quem assim não são, demonstrando afeto.
Objetivamente, visualiza-se a afetividade de cada instagrammer no conjunto de suas
publicações, fotos, vídeos, legendas, emojis, hashtags e até mesmo em localizações, seja para
com familiares, amigos, irmandade, colegas, ou com os seguidores desconhecidos mais
distantes do convívio social ou fisicamente. Então, pode acreditar-se subjetivamente, que seria
o caso de pensar na cultura do afeto na cibercultura.
O vídeo do jovem aluno montando o cubo mágico foi gravado dentro do ambiente
escolar. A cultura da mobilidade adentra os muros das instituições escolares e dão
probabilidade de conversão dos padrões educativos tradicionais para novas linguagens.

163

“Nossos estudantes de hoje são todos ‘falantes nativos’ da linguagem digital” (PRESNKY,
2001, p 1, grifos do autor). Os jovens mantêm a conexão, mesmo não estando em
interatividade, os registros no âmbito escolar são feitos e posteriormente publicados, e
virtualizados expandem a escola para a rede social. Lévy (2010) produz o conceito de
inteligência coletiva, favorecedora da cibercultura. Aprofundar-nos-emos nessa temática em
sessões vindouras.

4.3.2 Rastros digitais temporários: análises e discussões das Histórias juvenis
Passaremos a percorrer os rastros digitais deixados na ferramenta de histórias do
Instagram, com o consentimento de que após 24 horas, elas desaparecem automaticamente da
rede, ou seja, são rastros temporários ou passageiros. Esse fato, fez com que seguir as pegadas
dos sujeitos fosse um exercício diário, que exigiu atenção e dedicação por 45 dias
consecutivos compreendidos entre o final do ano de 2017 e o início do ano de 2018. O intuito
era não deixar as stories passarem despercebidas da nossa captura de tela e análise contextual.
De certo, os desafios foram muitos, mas essa objetividade foi alcançada.
Na conta de usuário criada para fins investigativos dos objetos de estudos no
ciberespaço, eram dispostas apenas as histórias dos atores sociais da pesquisa. Em modo de
apresentação de slides era possível observar, em tela cheia no celular, as imagens ou vídeos
enviados por intermédio desse recurso. Os tipos de publicações são as mesmas abrangidas no
feed, arquivos de imagens e audiovisuais. O destaque é o tempo disponível para visualização,
que segue os mesmos princípios que as postagens de feed e perfil: perfis públicos, além dos
seguidores, os visitantes conseguem ver a apresentação; e perfis privados, apenas os
seguidores.
A curta temporalidade das histórias desencadeia o principal diferencial delas. Por
deterem essa função, ganham a aplicabilidade de exibição de coisas comuns do dia a dia, não
mais somente as com grandes valores significativos, mas os momentos simples diários, por
mais supérfluos que pareçam, são postos sobre a rede como uma trilha seguida no itinerário
habitual. Segundo o Instagram (2016 apud FANTONI, 2017) a criação dessa ferramenta data
de 2016, justamente com a finalidade de compartilhamento do cotidiano das pessoas.
São as postagens rotineiras dos jovens que dão às histórias um caráter de diário de
escrita sobre os acontecimentos decorridos ao longo do dia. Diríamos que elas são mais uma
das novas versões que se configuram na sociedade em rede e na nova era digital, seriam elas a
versão eletrônica, online e instantânea do diário de papel escrito à mão, levando em
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consideração que a juventude é habituada a diariamente redigir suas histórias com fotografias
ou pequenos vídeos, e, diga-se de passagem, bem personalizadas. Desse ponto de partida,
durante todos os dias no período destinado para observação das stories, houve leituras novas e
diferentes a se fazer das divulgações diárias, não houve um dia sequer que não houvesse, e
mais ferrenhamente, houve atores que de fato, mantiveram a prática diária.
Inusitadamente, ao falarmos de escrita, trazemos novamente Foucault (1992) como
subsídio teórico. E mais uma vez sobre as cartas de Séneca e Lucílio, o autor emite o
pensamento da prática epistolar com o relato do dia,

[...] não por causa da importância dos acontecimentos que teriam podido
marcá-lo, mas justamente na medida em que ele nada tem para deixar de ser
igual a todos os outros, atestando assim, não a relevância de uma actividade,
mas a qualidade de um modo de ser [...] O seu valor advém justamente do
facto de que nada do que nele se passou poderia tê-lo desviado da única
coisa que para ele tem importância: ocupar-se de si mesmo – “Este dia é
todo meu; ninguém me privou dele em nada.” (FOUCAULT, 1992, p. 155156, grifos do autor).

Ao passar a limpo suas atividades diárias para Lucílio, Séneca estava fazendo uma
revista do seu dia e praticando o exercício de ocupar-se de si em um dia seu. Segundo as
informações prestadas pelos jovens, eles ocupam-se diariamente, em média, mais de 3 horas
por dia nas redes sociais, e nesse interino dedicam tempo para a tarefa de compartilhar na
história o desenvolvimento de outras ocupações que si envolvam. A distinção dos diários e
das cartas de Séneca para as histórias do Instagram é que os “escritores” não necessitam mais
aguardar a caída da noite, chegar em casa ou o horário conveniente para a prática escritural,
mas a mobilidade em rede permite que sejam feitas em tempo real, ou mesmo, nas
transmissões de vídeo ao vivo.
Nesse sentido, os lugares podem ser “fundos” para narrações, contatos e
compartilhamento em tempo real e ao vivo de informações produzidas por
qualquer um. O que antes era apenas narração do que se passou (contar o dia
a dia ao chegar em casa ou no trabalho), passa a ser troca multimídia
permanente, em tempo real (LEMOS, 2009, p. 33, grifos do autor).

O desejo de capturar imagens por meio do dispositivo móvel é latente nos atores,
reafirmam o anseio devoto em demonstrar “lances legais e interessantes” da vida, não tão
importantes, mas que os deixam bem e fazem parte de suas histórias, literalmente. Nivelamos
o valor declarado por Foucault (1992), na última citação do autor, ao desejo supracitado pelos
atores de compor a sua história, no seu dia, cada post é uma cena. Por mais um instante, eles
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se ocupam com as narrações diárias de si, sem tornarem importante o acontecimento, mas
uma atividade que corrobora o modo de ser e viver.
Nessa perspectiva, viagens, eventos festivos, culturais e educativos do IFPI-CAVAL,
animais de estimação e pelúcia, comidas, atividades escolares, paisagens, livros, músicas,
desenhos animados, charadas, filmes, notícias, textos reflexivos, atividades físicas,
instrumentos musicais, equipamentos de práticas esportivas, selfies, fotografias de/com
amigos e familiares, memes e outras cenas são anexas às histórias jovens. Fantoni (2017) já
havia feito esse apontamento,

[...] publicam, incansavelmente, registros de passagens banais de seu dia:
um prato de comida, a vista da janela do apartamento, o animal de
estimação, a paisagem observada no caminho para o trabalho, e assim por
diante. (FANTONI, 2017, p. 70-71, grifos nossos).

A nota da autora de qualificar os registros dos usuários em banais não diminui o
condicionado por Foucault (1992), pelo contrário, o fortalece. Ao trazer para sua reflexão a
pauta de que são passagens pertencentes ao dia dos sujeitos, a autora deduz, que se pertencem
ao dia deles, pertencem a eles e ao envolvimento em um contexto histórico, social, cultural e
subjetivo. Por mais banais que aparentam serem, as histórias descrevem muito sobre o mundo
cibernético juvenil em territórios existências e universos incorporais da proposta de Guatarri
(2012).
Mais de 500 registros de histórias foram contabilizados, pertinentes a fatos com os
temas já mencionados. Por se tratar de um número inviável para descrição de análises
individuais na prática investigativa, selecionamos a maior diversidade possível de registros
dos rastros temporários para exemplificar e contextualizar a dissertativa que minuciosamente,
sem imagináveis prejuízos para a pesquisa, nos dedicamos intensamente a fazer,
metaforicamente, como resenha da leitura sobre a subjetividade e a cibercultura expressas
pelos instagrammers nas histórias.
O processo de filtragem acima retratado, na definição de Kozinets (2014) é um passo
analítico na pesquisa netnográfica, denominado abstração e comparação, onde se considera as
semelhanças e diferenças sobre a incidência de dados. A intenção não foi criar categorias de
abordagem, mas em grupo separamos as imagens com base nas colocações do autor, esse
processo também facilita o entendimento e a contextualização destas.
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Figura 27 – Histórias sobre animais, comidas e bebidas

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

Os bichinhos de pelúcia e estimação são apresentados ao público nas stories, os
usuários fazem demonstração de cuidado e carinho, além da práxis pela divulgação de
respeito e proteção aos animais. Por outro lado, o cardápio a mostra é vasto, abordando
comidas típicas do Nordeste, como cuscuz e milho cozido, o açaí advindo da região Norte, o
tererê60 bebida representante da região Sul, e as “gordelícias”, coxinhas e pizzas, já enraizadas
no cardápio nacional.
Figura 28 – Histórias sobre atividades físicas/esportivas, escolares e de lazer

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

Os jovens se organizam e se ocupam com as atividades que propõem a fazerem nas
jornadas diárias: andar de bicicleta, patins, praticar exercícios físicos e de musculação em
treinos nas acadêmicas, dedicação às tarefas escolares dentro e fora da instituição, e, também,
os instantes de lazer. A aglomeração de muitas dessas atividades é integrada no instante de
cada acesso ao Instagram para envios dessas práticas nas histórias.

60

A bebida não é alcoólica, e sim, a base de erva-mate e água fria.
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Na rede e em histórias, os atores trilham pela expressão de atividades convergidas para
os aspectos físicos e corporais, intelecto e racional, e de lazer e descanso. São formas de
olharem para as necessidades humanas pessoais, e então, traçarem reflexões acerca da
imagem representativa: “Ao mesmo tempo, todo um conjunto de subtis notações sobre o
corpo, a saúde, as sensações físicas, o regime, os sentimentos, mostram a extrema acuidade de
uma atenção vivamente concentrada em si próprio.” (FOUCAULT, 1992, p. 159).
As atividades são múltiplas e aparentemente os jovens se multiplicam nos tempos e
espaços nas narrações de suas histórias. Isso se aplica também ao conteúdo diversificado das
leituras de livros, músicas e filmes assistidos pelos jovens. Na literatura, Guimarães Rosa,
Augusto Cury e Gustavo Lacombe são exemplos; no cinema, os gêneros são drama, comédia,
romance e terror. O humorista e youtuber piauiense, Whindersson Nunes, com maior canal
nacional do YouTube61 até o início de 2018, conquistou um espaço nesse recurso do
Instagram dos jovens.
Figura 29 – Histórias sobre livros, filmes, desenhos animados, músicas e internet

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

Um teor de cunho crítico e social é relevantemente observado nas ocupações diárias
dos atores nas stories do aplicativo. Quando sites da região valenciana noticiaram o
encerramentos das atividades da instituição educacional Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac) no município, a recepção de tal informação pelos jovens foi acompanhada
por tristeza e insatisfação divulgada em redes sociais, dando a entender a interpretação da
parte deles de que a ausência de uma instituição desse nível é prejudicial para educação e
qualificação profissional dos moradores da região. Na conjuntura das especulações da
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O humorista perdeu o posto para o canal Kondzilla em fevereiro de 2018. Disponível em:
<https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/kondzilla-supera-whindersson-nunes-e-se-tornamaior-canal-do-brasil-no-youtube.ghtml>. Acesso em: 18 mar. 2018.
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atualidade nacional, a esfera política e seu cenário também são expressos, desde o perfil e a
suposta candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República ao julgamento de Lula na
Operação Lava Jato62.

Figura 30 – Histórias sobre notícias, política e informações

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

Os eventos do Instituto Federal são postos à vista: exames classificatórios com datas
de inscrições, divulgação de resultado e de períodos de apresentação para a matrícula dos
aprovados; cursos de extensões em áreas correlatas aos cursos técnicos oferecidos no
Campus; exposição de desenhos artísticos produzidos por alunos; e gincanas educacionais. A
campanha do Janeiro Branco de 2018, propagada nacionalmente no intuito de preservação da
saúde mental, também foi em nível de instituição escolar, e com isso, nas histórias dos atores.
O slogan “Vamos viver tudo o que há pra viver. Vamos nos permitir!”, foi propício ao desejo
de liberdade juvenil.
Os atores em suas viagens abrem horizontes para a imaginação e criação no ato de
“eternizar um momento lindo e natural”, como afirma um deles, “pôr o pé na estrada é bom e
guardar as fotos de recordação é agradável”, concluiu outro ator. Dias de sol são
contemplados com alegria pela juventude, mas os dias de chuva com louvor, o período
chuvoso é de grande valia para o público jovem da pesquisa, por habitarem regiões quentes e
secas, tão tal que pequenos vídeos ou imagens registrando instantes chuvosos ou um céu
nublado viralizaram nas histórias, que também cederam lugar para fotos de ruas, casas,
fachadas de prédios, e de outros locais naturais ou artificiais capturadas por eles.

62

Investigação realizada pela Polícia Federal brasileira com muitos nomes envolvidos e suspeitos do
crime de lavagem de dinheiro.
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Figura 31 – Histórias sobre paisagens

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

Os jovens transferem a imagem natural, social e cultural nas fotografias dos lugares
percorridos para as histórias, que são sinalizadoras de várias condições do local em que se
vive. Guatarri (2012) fala da subjetividade parcial deslocada para materiais modeladores de
focos de subjetivação (cidade, rua, prédio e etc). Dessa forma, os atores constroem os seus
espaços, não arquitetônicos, mas se territorializando no Instagram com imagens extraídas do
meio natural ou artificial (produzido pelos homens) por intermédio de afetos estéticos, e
ainda, transitam com seus corpos virtuais por esses espaços.
Figura 32 – Histórias sobre imagens reflexivas e motivacionais

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

“Amo textos”, disse um ator, enquanto outro, sobre o que publica nas histórias
afirmou: “frases massas”. Textos motivacionais com orações, de amor, ou mesmo com
palavras curtas capazes de transmitir uma mensagem agradável são meios dos quais gostam
de espalhar o que sentem, pensam e acreditam, e apreciam inserir no “diário eletrônico”. Para
Martins e Adad (2014), ao assumir o corpo virtual, os jovens transmitem e produzem
subjetividades por meio de poemas. Pelo lado cultural, vemos a cibercultura dando novas
formas para divulgação do escrito e literário.
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Figura 33 – Histórias sobre memes

Fonte: Instagram dos atores da pesquisa.

Os memes são responsáveis por maior parte do lado cômico das publicações em
histórias, designados como frases, bordões, vídeos, imagens e coisas do tipo, que são
disseminados entre os usuários da internet ou redes sociais, contendo não somente
informações, mas também um aspecto humorístico. Celidonio (2016, p. 131) acrescenta que o
meme “[...] é formado pela combinação de permanência de um elemento replicador original e
pela mutação deste elemento”.
Entre as garotas, foi motivo de riso a propagação de fotos de mulheres famosas da
televisão e da internet com zíper de shorts e saias abertos, nesse exemplo presente na figura
acima, o ator ainda faz um comentário próprio à mimetização da imagem. O Chapolin
Colorado é um personagem reconhecido pela sua apresentação na TV brasileira, mesmo sendo
de origem mexicana, que sobreposto com frases comediantes ganha a rede social de forma
mimética. O último meme da direita mereceu destaque pelo aspecto cultural, indicando a
variedade na playlist63 dos atores com o nome de 18 cantores/bandas de diferentes estilos. Um
meme “[...] pode trazer consigo aspectos culturais como língua, costumes, personagens e
gírias típicos do país emissor” (CELIDONIO, 2016, p. 132).
Nas divulgações miméticas, há a criação e difusão de valores dominantes e conexos a
um grupo (RECUERO, 2009). O grupo jovem tende, com assiduidade, para o que causa risos,
parte de situações engraçadas, algumas vezes de artistas famosos ou em particularidades de
suas vivências, e será a percepção de valores como esses que impulsionam, ou não, a
proliferação do meme e sua duração na rede. “Assim, as pessoas publicam informações não
de forma aleatória, mas baseada na percepção de valor contida na informação que será
divulgada.” (RECUERO, 2009, p. 132).

63

Termo em inglês para lista de músicas tocadas nos aparelhos, tais como dispositivos móveis.
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Partindo do ponto designado como percepção de valor, os jovens ao analisarem as
informações pensam de forma subjetiva (noção de valor) e sociocultural (valor de grupo)
sobre o que está prestes a repassar em ciclo por meio dos memes, denunciando seu próprio
comportamento ou ao seguir ondas de modismos. Para Recuero (2009, p. 90-91), a
apropriação desses comportamentos tidos como emergentes dar-se “[...] como ferramentas de
construção de identidade”, e ainda, “Trata-se de uma forma básica de aprendizado social,
através da imitação.” (BLACKMORE, 1999 apud RECUERO, 2009, p. 123).
A aprendizagem se dar a partir do entendimento e capacidade de absorção da ideia
transmitida pelo grupo social, que seria a aprendizagem cultural anunciada por Petit (1960, p.
100 apud CELIDONIO, 2016, p. 133) e a inteligência coletiva teorizada por Levy (2010). A
apropriação cultural via histórias miméticas é canalizada pelo conjunto de informações
transmitido, recepcionado e entendido, e é também, balizador dos comportamentos da geração
da era digital, sempre apta a novas reproduções, inovações e adequações.
Vários jovens aderiram ao meme da Retrospectiva 2017, composto por sequência de
fotos marcantes e registradas ao longo do ano, é um exemplo de repetição/imitação de um ato
entre os usuários, mas adaptado de acordo com a sua realidade. A capacidade de imitação é
fator preponderante, isso faz com que os atores do estudo assimilem bordões, gestos e formas
de agir no meio social do ciberespaço.
Contextualizando todos os conceitos emitidos sobre as replicações miméticas e a
difusão deles nas histórias do Instagram de cada ator, abarcam-se os memes como elementos
imergidos na cibercultura, e que transversalmente a ela e por meio dela, atingem patamares de
publicações exorbitantes e céleres na internet entre os jovens. Essa intencionalidade é
demarcada desde suas origens como um imaginário cibercultural, “[...] sustentando uma
interpretação alternativa da imagem, vídeo ou texto, adaptados ou criados para web”
(CELIDONIO, 2016, p. 131).
Voltando a analisar de forma geral, a ampla dimensão de personalização das histórias
é um caminho viável para o trajeto jovem na rede social, em quase sua totalidade, foram
agregadas às stories componentes disponibilizados pelo aplicativo que permitem ornar
imagens e vídeos destinados à publicação no recurso, assim, customizados. Todas as
ferramentas afloram a criatividade lúdica, o acréscimo de cores, o jogo de brincadeiras e a
agregação de significados ao conteúdo da representação histórica por meio de emojis,
temperatura, hora e outras ferramentas.
A gama de recursos de customização das histórias, assim como das publicações em
murais, concede aos atores pontos de vistas diferentes sobre a construção do espaço no
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Instagram enunciadoras de subjetividade e cultura. Na visão de Guatarri (2012), a construção
do espaço é mais do que o visível e funcional, mas em sentidos, sensações e universos
incorporais.
As histórias revelam uma aparência ainda mais fluida se confrontadas com as
publicações nos murais, é o reflexo de serem rastros temporários de caráter momentâneo e
espontâneo. A certeza de que após 24 horas o rastro deixado no aplicativo desaparecerá,
incentiva o desapego ao que é constante e permanente. Os jovens relatam que com a adesão
ao uso da publicação em histórias, reduziram o número de publicações nos murais.
Com isso, a versão eletrônica do diário representado pelas stories se esvai a cada novo
dia, dando espaço para algo novo, conforme o humor, as circunstâncias e ocupações dos
atores. Interessantemente, essa mutabilidade gera a preferência desse recurso no aplicativo
pela maioria da juventude, uma prova disso, além do dito pelos jovens nas conversas via
Direct, é os atores que não possuem publicações em murais, fazem uso repetitivo da função da
história com objetivos e conteúdos semelhantes ao restante dos sujeitos.
Além disso, o tempo de permanência da história no aplicativo incide diretamente sobre
a exibição do seu conteúdo para o público na rede social. Acontece o seguinte, a curta duração
da visibilidade da informação faz com que os atores acreditem que a exibição ao publicado
acontece em menor grau, em razão disso possuem menores reservas, ponderações e a
preocupação estética (valor contido nas publicações no mural) sobre o que será aderido à
storie. Diante desse contexto, é admissível esboçar uma criticidade sobre a noção do público e
privado das percepções juvenis nas publicações (murais e histórias) no Instagram.
Apesar de que alguns atores confidenciaram não realizarem seleções cautelosas a
respeito do que publicam, mais da metade revelou ter conhecimento, ou mesmo, temor sobre
os presumíveis perigos ligados à imagem de si que circula pelo espaço informacional da rede
social. Nela, as ações de usuários mal intencionadas, de não confiança, de julgamentos
errôneos e dispostas a prejudicar pessoas sem fundamentação alguma, despertam cuidados
mais rigorosos na decisão do que pode ser divulgado.
Como critérios para não ocasionarem exposições inadequadas de suas vidas, os atores
adotam outras medidas: configuração da conta em modo privado, limitando o acesso de
usuários não permitidos; adequação do conteúdo à idade; verificação de partes do corpo que
ficam à mostra, mais entre as jovens; e priorização pelo respeito às diferenças.
Não somente as histórias, mas a rede social como num todo, funcionam como uma
vitrine que permite o olhar sobre as vidas e modos de viver dos jovens, eles concordam entre
si sobre esse dito, e que em muitos casos pode ser atraente a ostentação no espaço virtual, mas
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estrategicamente precisa de atenção sobre o que deixar visível, e mais ainda, o que poderá
despertar em quem ver e o que poderão vir a fazer com as informações, imagens e vídeos que
deixam à vista. Em Foucault (1992), é propício associar essa vitrine a uma missiva das quais
muitos podem ter acesso, ler e interpretar como lhes convêm.
Assinale-se que Séneca, ao dar início a uma carta onde se propõe expor a
Lucílio a sua vida diária, relembra a máxima moral segundo a qual
“devemos pautar a nossa vida como se toda a gente a olhasse”, e o princípio
filosófico de que não há nada que de nós mesmos ocultemos a deus que não
se faça incessantemente presente à nossa alma. Por meio da missiva, abrimonos ao olhar dos outros e instalamos o nosso correspondente no lugar do
deus interior. Ela é uma maneira de nos darmos ao olhar do qual devemos
dizer a nós próprios que penetra até ao fundo do nosso coração (in pectus
intimum introspicere) no momento em que pensamos. (FOUCALUT, 1992,
p. 151, grifos do autor).

O ato de pensar diária e introspectivamente sobre o que publicar e suas consequências
no meio social, revelam a máxima moral supracitada. O limite entre o público e o privado
torna-se uma forma de policiamento pessoal juvenil, julgar-se antes é deter-se
antecipadamente do julgamento de quem os olham, ou melhor, de quem os visualizam.
Subjetivamente, instaura-se nos sujeitos uma preocupação de como serão percebidos, “[...]
trata-se de fazer coincidir o olhar do outro e aquele que se volve para si próprio quando se
aferem as acções quotidianas às regras de uma técnica de vida” (FOUCAULT, 1992, p. 161).
Numa perspectiva social e cultura, em vieses subjetivos, os jovens trabalham o zelo
pela imagem própria, o que explana atenção não apenas para a estética, mas para um cenário
ainda mais amplo sobre o cuidado de si que objetiva: “retirar-se para o interior de si próprio,
alcançar-se a si próprio, viver consigo próprio, bastar-se a si próprio, tirar proveito e desfrutar
de si próprio” (FOUCAULT, 1992, p. 139). Nessa expectativa, retomamos aqui, o ponto
interrogativo deixado no fim da sessão anterior sobre a possibilidade da cibercultura da
afetividade, pois, um eu emotivo jovem emana desse cuidado que exige uma reflexão acerca
de si e da afeição do outro sobre si, pois, o não aparentemente agradável aos outros pode ser
entendido como desafeto.
Voltando o foco para as histórias no aplicativo, e ainda, com apoio na escrita de si
foucaultiana, “[...] nos é possível avaliar o quanto este procedimento da narrativa de si na
quotidianeidade da vida, com uma meticulosíssima atenção àquilo que se passa no corpo e na
alma” (FOUCAULT, 1992, p. 161). A afirmação dos jovens em todo instante é de entrega de
corpo e alma em tudo que realizam, e tornam-se capazes de, ao submeter desejos e vontades
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ao filtro da distinção público e privado, manterem, para compartilhamento, a essência dos
sentimentos ousados, intensos e afetivos.
O desenvolvimento do ciberespaço influencia na exclusão, no surgimento e no
aperfeiçoamento do conjunto de técnicas ciberculturais (LÉVY, 2010). Ao analisar os rastros
digitais dos jovens no Instagram percebemos as produções materiais e intelectuais
fundamentadas em suas culturas e identidades deixadas sobre “os chãos” de um território de
ressignificação existencial em formas de atitudes, pensamentos e valores, que em momentos
se unificam pelo comportamento homogêneo e comum entre a “espécie” naturalmente
nômade, mas social, e por isso, em outros instantes se traduzem em suas heterogeneidades,
particularidades e alteridades como construção representativa da autoidentidade sociocultural
e subjetiva de si.

4.4 Conectividade: a relação escola, alunos e redes sociais na concepção docente

Mas nós estávamos loucos para sair também, e para cada um
que ele conseguia enfiar dentro do vidro – já tinha dois fora. E
todo mundo começou a correr do seu Hermenegildo, que era
para ele não pegar a gente, e na correria começamos a derrubar
os vidros. E quebramos um vidro, depois, quebramos outro e
outro mais e Dona Demência já estava na janela gritando:
- SOCORRO! VÂNDALOS! BÁRBAROS! (Pra ela bárbaro
era xingação) ...
[...]
Diante disso, seu Hermenegildo pensou um bocadinho e
começou a contar para todo mundo que em outros lugares tinha
umas escolas que não usavam vidros nem nada, e que dava bem
certo, as crianças gostavam muito mais. E de agora em diante ia
ser assim: nada de vidro, cada um podia se esticar um
bocadinho, não precisava ficar duro nem nada...
(Quando a escola é de vidro – Ruth Rocha)

A percepção subjetiva e sociocultural sobre a juventude no Instagram nos mobiliza a
pensar em como as instituições educacionais, na pessoa dos docentes, tem se portado na
contemporaneidade, diante de uma sociedade em rede, em uma nova era digital e com uma
classe estudantil de jovens nativos digitais. Por essa razão, a partir desse contexto,
apresentaremos as análises, discussões e resultados das entrevistas realizadas com cinco
docentes do Instituto Federal do Piauí, Campus Valença do Piauí (IFPI – CAVAL), como
instituição escolar pública federal que atende alunos jovens entre 15 e 17 anos em turmas de
Ensino Médio integrado a cursos técnicos.
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É importante ressaltar que delimitamos os sujeitos da entrevista aos professores das
turmas dos jovens alunos também envolvidos na pesquisa, e aos dois coordenadores de
ensino. Então, o quantitativo total de professores era dez, mas para efeito da pesquisa,
desejávamos ao menos seis participantes (entre docentes e coordenadores), mas conseguimos
obter contribuição de apenas cinco dos dez professores (cinquenta por cento) e de nenhum dos
coordenadores.
Percebe-se, nesse contexto, certa dificuldade de realizar pesquisa participativa com
profissionais da educação. Tendo em vista que, um docente e mais os dois coordenadores, que
inicialmente se dispuseram a subsidiarem o estudo com suas informações, no prazo de mais
de dois meses não deram resposta ao questionário, mesmo com algumas solicitações
amigáveis do pesquisador. E ainda, mais dois professores contatados (um via telefone e outro
pessoalmente) em momento posterior não consentiram em participar da entrevista, um apenas
ignorou sem justificativa alguma, outro se justificou pela falta de tempo, no último caso
tentamos acordar um momento possível, que fosse presencial ou que apenas respondesse o
questionário e enviasse por e-mail, porém não houve consenso. Os outros dois professores
não houve possibilidade alguma de contato.
Contudo, a não participação do corpo docente como inicialmente desejado, não
acarreta prejuízos sobre o conteúdo e análise do estudo, bem como de sua qualificação
científica. No entanto, considerou-se necessário deixar explícito esse trajeto percorrido, não
para exposição dos profissionais, pois, além de ser um marco explicativo para a composição
dos sujeitos dessa etapa investigativa, serve de registro para conhecimento do leitor sobre o
processo investigativo e as várias nuances surgidas no seu decorrer. Acredita-se que o
problema não estava na abordagem ou metodologia da pesquisa, pois, os professores
contribuintes, abertamente e com extrema prontidão, transpareceram sobre seus pensamentos
e práticas educacionais, das quais seguiremos com suas análises.
A partir de então, categoricamente, a seção será subdividida em três partes principais e
mais uma complementar finalizadora da temática, conforme o roteiro destinado para a
entrevista com os profissionais da educação, e assim procederemos a análise de discurso. Em
prol da cientificidade da pesquisa acadêmica, analisaremos suas falas sobre a temática
principal em diálogo com teorias que dão sustentabilidade ou imprimem controvérsias aos
pensamentos produzidos pelos sujeitos conforme suas percepções individuais e/ou coletivas a
respeito da realidade local do já designado campo de atuação profissional.
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4.4.1 Percepção docente acerca dos alunos jovens e as identidades subjetivas

Os jovens são o objeto de estudo central no triângulo da relação que nos propusemos a
investigar, tornou-se essencial buscar compreender que visões os docentes, representantes da
instituição escolar, possuem sobre a juventude na atualidade. Sobre as duas partes iniciais,
juventude e escola, Dayrell (2007) já nos concede uma visão apocalíptica de sua relação, em
meio ao fardo de culpa proveniente do fracasso escolar que ambos os envolvidos carregam
sobre si e com trocas de farpas e acusações, mas o autor destaca que não há uma única parte
culpada.
Nota-se, que o contexto narrado pelo autor gera crises que causam rupturas sobre a
concepção do sujeito jovem na concepção da escola e seus profissionais. Pensando nesses
aspectos, os profissionais foram questionados sobre a visão do ser jovem na atualidade.
O Professor A afirma são diversas opiniões, mas que ver o jovem na atualidade com
muito mais espaço de liberdade para exposição de suas subjetividades e de seus vários “eus”
existentes, considera “massa” a facilidade dos jovens serem várias pessoas ao mesmo tempo,
expondo isso e conseguindo dialogar com esses vários “eus”, para ele, o que lhes faltam é a
capacidade de aceitar o confronto de uma sociedade conservadora feita por outras gerações, e
quando vem uma resposta do tipo, não possuem estabilidade emocional para suportar, o
jovem desconstrói, causa depressão e vezes suicídios, e enfatiza:

Eu vejo esse jovem com a subjetividade que flui mais, tem mais facilidade de mostrar e
exercitar prazerosa, experimentar, mas que por conta da nossa incapacidade (sociedade) de
aceitar essas subjetividades, ele não tá ainda conseguindo confrontar com a realidade em que
vive, e causa conflito, e a sociedade é isso, conflituosa (PROFESSOR A).

Canevacci (2009, p. 9) contextualiza essa multiplicidade de “eus” de multivíduo,
justamente como fruto da cultura e da comunicação digital, em que, principalmente, a
juventude em um corpo subjetivo se “multiplica, se amplia e explode”. Assim como Palfrey e
Gasser (2011) vinculam os nativos digitais à experimentação de identidades múltiplas
separadas e/ou convergidas. O olhar direcionado para a fluidez juvenil do Professor A
coincide com aporte teórico sinalado ainda da seguinte maneira: “Essa condição múltipla
favorece a proliferação dos eus o que acaba por desenvolver outro tipo de identidade, fluida e
pluralizada, que coloca, potencialmente em crise, as formas perversas e tradicionais do
dualismo” (CANEVACCI, 2009, p. 9).
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Nessa perspectiva, ainda engajamos as crises da quebra do tradicionalismo
mencionado pelo autor ao confronto em que jovens se debatem ao fluírem por uma sociedade
conservadora situada pelo professor, que retoma a reflexão com a diferenciação entre sua
época de juventude e a atual, “[...] nós fomos criados para sustentar muita coisa, em
compensação nossa subjetividade era muito podada, não podia mostrar quem eu era, tinha que
construir um eu ideal” (PROFESSOR A). Desprende-se, que a solidez era um discurso teórico
imposto sobre os sujeitos para uma efetivação prática de uma modelagem pessoal, mas na
modernidade, a sociedade é encaldeirada para os derretimentos dos sólidos (BAUMAN,
2001).
Para o Professor B, caracterizar os jovens nos dias de hoje “em isso ou aquilo”, é
desafiador, senão, impossível. O pensamento é justificado ao enfatizar as mudanças velozes e
constantes por quais os jovens passam em um curto período, as diferenças entre as gerações
acontecem em menor espaço de tempo. A definição de jovem, em sua opinião, também é
construída no seio da família.

Passa muito pela questão da família também, esse definir o que seria o jovem. O professor tem
a sua participação, mas eu acredito muito no poder dos pais, da base, na constituição desse
jovem, a partir da experiência que ele tem com os pais, vai levar isso pra sua vida pessoal, pra
construir sua própria história, aí a formação família e escola vai moldar o jovem, até na hora
de fazer um post na internet, “ah meus pais vão ver, eles tem acesso a rede também”, isso vai
da realidade também de cada jovem, tem uns mais liberais, outros são mais acomodados, e aí o
reflexo disso, até sobre o uso das redes sociais, quando a família é muito liberal, também
fazem a vontade, sem pensar no que possa acontecer (PROFESSOR B).

É possível arrolar a missão desafiadora de classificação da categoria juvenil presente
na introdução discursiva do Professor B ao posicionamento de Dayrell (2003), o autor deixa
clara a dificuldade de construir uma definição para a categoria juvenil, pois, os critérios
adotados na análise constituinte juvenil são históricos e culturais, isso interliga-se ao que o
docente entrevistado expõe em vigor das mudanças aceleradas na época presente. E num
contexto, em que por mais que seja normal aos jovens exporem suas identidades online, é
compreensível e de responsabilidade dos familiares e professores, não somente da escola, a
preocupação com os riscos indiciados sobre a formação da identidade juvenil (PALFREY,
GASSER, 2011).
Enquanto isso, os jovens são tidos pelo Professor C como ansiosos, acelerados,
impacientes, imediatistas, querem “tudo pra ontem”, e extremamente curiosos, e essa
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curiosidade os leva além em vários sentidos. A descrição pormenorizada do docente é
característica da fluidez moderna64 dos multivíduos65.
A fala do Professor D defende não haver mudanças nas gerações jovens e seus
anseios,

Pensar a juventude, é também pensar sobre nós mesmo, seja o nosso presente, ou passado
recente. O jovem é sinônimo de construção, busca, planos, processo. Uma fase peculiar onde
os sonhos e desejos estão todos voltados para as conquistas, os empreendimentos. Assim se
canaliza as energias para a luta, a garra. Neste sentido, muda-se o tempo, mas a juventude em
si, na sua essência é a mesma, com desejos e vontades de realização, seja de terminar os
estudos, conseguir o emprego dos sonhos e até mesmo constituir família (PROFESSOR D).

O modo de pensar juventude impresso acima pelo Professor D abaliza uma
fundamentação em duas direções. A primeira diz respeito à essência da juventude mantida
historicamente, justificada pela força sonhadora dessa categoria por todo um sempre. Mas
que, na segunda, ao tomar os jovens como estáticos, ou seja, imutáveis em uma linha histórica
de comparações em tempos passados e o presente, foge ao direcionamento dado pelas teorias
já acrescidas no estudo, como a de Dayrell (2007), adepto à existência do universo simbólico
próprio do ser juvenil que o diferencia das gerações anteriores.
Mas de certo, o Professor D não está errado, pois, assim como pode se ter uma
multiplicidade em único jovem, há uma multiplicidade de visões sobre eles, consoante a
Dayrell (2003), demarcando não o fechamento em uma única juventude, mas em uma
pluralidade de modos de ser jovens, resultando nas juventudes. E ainda, acredita-se que a
sugestão da primeira direção a que foi condicionada à expressividade docente explica a
segunda. A seguir o Professor E, assim como D, prisma uma vista sonhadora estampada na
juventude, mas que não a considera aguerrida tão tal quanto o Professor D.
Duas visões são concebidas pelo Professor E sobre os jovens,
1. Uma “visão geral”: que são pessoas cheias de sonhos, porém que pouco fazem para
alcançá-los.
2. É ser atualizado com as diferentes situações que acontece no mundo. (PROFESSOR E).

A segunda inserção visionária elaborada pelo Professor E acarreta sobre si a admissão
de que esses sujeitos de maneira aligeirada e por processos digitais adquirem informações
com mais habilidade do que os adultos e professores. Essa realidade é comentada por Presnky
(2001) na distinção entre nativos digitais e imigrantes digitais. Tais conceituações, não eram
64
65

Bauman (2001).
Canevacci (2009).
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comuns aos professores entrevistados, mas quando questionados sobre, souberam relacioná-la
com coerência aos seus respectivos representantes.
Ao interpretar as falas dos professores, nota-se um discurso polifônico – no sentido de
multiplicidade, pois, por mais que sejam harmoniosos, ora ou outra se ouviu um destoar
discursivo, explicado pelo próprio sentido múltiplo – sobre a conceituação dos sujeitos
jovens, porém isso não é uma realidade apenas contemporânea ou conterrânea dos emissores
aqui apresentes, mas que cotidianamente, nos são apresentadas alocuções de imagens sobre
eles que findam por interferir na formulação das visões, que torna de fato uma missão difícil
classificar a categoria (DAYRELL, 2003).
Durante esse tópico, ainda foi entregue uma cópia do poema criado pelo pesquisador a
partir da análise e absorção dos pensamentos jovens sobre suas identidades construídas na
oficina inspirada na Sociopoética contida nesta seção. Com base na leitura, os docentes teriam
que identificar no poema características dos jovens alunos, caso não encontrassem, seria o
poema considerado por eles como não caracterizador da juventude que subsidiou a construção
do mesmo.
Em uma única leitura, três características são destacadas pelo Professor A, que antes
declarou que o texto lido sintetizou a identidade real dos jovens, e acrescentou os pontos
observados.
1. Os alunos vivenciando os vários “eus” de forma dialética, pois, há um conflito em ser
“vida loka”, mas lembrar que há avaliação. Vivem uma dinâmica subjetiva e fluida.
2. A cobrança que eles expressam sentir pela sociedade para dizer quem são. Mas nem eles
sabem dizer. O mundo pergunta quais são os seus perfis, e eles respondem “sei lá, eu sou
um monte de coisa, uma hora sou um, outra hora sou outro”. Contudo, é esperado deles
essa definição.
3. Como as relações são construídas, a amizade percebida, a sociabilidade na rede, ou fora da
rede, contribui para que o indivíduo se sinta seguro, pois, encontra apoio nos semelhantes
“eu sou assim, mas ele também é, eu tenho apoio”. Esse é um fator da sociabilidade
virtual, que tem levantado a autoestima de muitas pessoas, antes discriminadas por um
detalhe seu, um detalhe do seu corpo, e na rede encontram apoio ao buscarem e poderem
filtrarem justamente aquelas pessoas que o aceitam como é. (PROFESSOR A).

Ainda é relacionado pelo Professor A uma razão para intensificação da relação entre
os alunos.
Jovens que são de outras cidades, mas moram juntos na república, na cidade aqui do Instituto.
Torna-se um convívio familiar, que aceita muitas diferenças, muito mais que em casa, que
talvez sejam rejeitados por suas diferenças, os alunos aqui (no IFPI) se sentem muito mais à
vontade que nas cidades menores de origem, mais conservadoras, algo que é visto como
negativo no jovem em sua cidade, em Valença pode ser mais permissível (PROFESSOR A).
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Já o Professor B, destacou apenas um trecho do poema e teceu um comentário:
O jovem em corda bamba – A responsabilidade que confronta direto com a realidade
momentânea do jovem, “eu preciso estudar, mas também estou na fase de me divertir, de
conhecer as coisas do mundo, estou nesse vai e volta”. A escola e a família têm que ter a
percepção dessa realidade em que o jovem está vivendo, a partir dali orientar e tentar
estabelecer seus limites, entender as responsabilidades, mas que precisa viver, experimentar as
coisas com responsabilidade, além das exigências como pessoas e como filhos (PROFESSOR
B).

A expressão jovem em corda bamba também foi destaque para o Professor C, como o
momento do jovem se descobrir, e para isso precisa de experiências na transição que muda
sua realidade comportamental e suas concepções na construção da identidade. O verso, “Mas
eu vivo o hoje, pois, o hoje é o meu lugar” é discorrido pelo entrevistado como um marco da
geração imediatista, que ama o seu cotidiano e seu lugar de conforto no hoje, sem
preocupações excessivas quanto o porvir.
Segundo o Professor D o poema veio a calhar como um texto que representa a
realidade “[...] dos nossos aluno(a)s (jovens). Todos os dilemas da fase, os medos, os desejos.
Fase de autoconhecimento, de construção, de reconhecimento no mundo, e na sociedade”
(PROFESSOR D).
A última relação realizada entre o poema e a visão sobre a identidade subjetiva
juvenil dos educadores foi direcionada com maior destaque para os estudantes de uma turma
específica da instituição campo da pesquisa, em que parte dela é participante do estudo.
“Falando especificamente de uma turma, sim. Alguns são muito agitados, outros querem se
destacar mais, uns falam menos, outros gostam de ficar sozinhos” (PROFESSOR E).
Os professores destacam a relação entre o jovem e o aluno, o jovem cheio de si e
multiplicidades que assume suas responsabilidades na execução de sua função na instituição
escolar, ou seja, transitar entre a curtição e a educação. De fato, conforme Dayrell (2007) não
é fácil a construção do jovem em aluno, é de alta complexidade e tensão,
Contudo, não é um trabalho fácil, o jovem vivencia uma tensão na forma
como se constrói como aluno, um processo cada vez mais complexo, onde
intervêm tanto fatores externos (o seu lugar social, a realidade familiar, o
espaço onde vive etc.) quanto internos à escola (a infra-estrutura, o projeto
político-pedagógico etc). No cotidiano escolar, essa tensão se manifesta não
tanto de forma excludente – ser jovem ou ser aluno –, mas, sim, geralmente
na sua ambigüidade de ser jovem e ser aluno, numa dupla condição que,
muitas vezes, é difícil de ser articulada, que se concretiza em práticas e
valores que vão caracterizar o seu percurso escolar e os sentidos atribuídos a
essa experiência (DAYRELL, 2007, p. 1120, grifos do autor).
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O acrescido pelo autor referencia os versos aludidos e os esclarecimentos dos
professores, primeiro sobre os dois seres (jovem e aluno) em um único ser, que em segundo
plano, é cobrado constituir-se em aluno, e sujeitado a ser encaixado em um perfil
institucional, exemplos simples como a uniformização, demonstram regras das quais precisam
se submeter e de fato se uniformizarem. Terceiro, a família como um fator externo na
imposição de limites, faz com que se busque agregação e aceitação de si em outros, como
colegas de classe. E por último, o lugar do jovem, é mais que um espaço físico é o seu lugar
social que adentra a escola juntamente com ele e suas tensões.
Evidentemente, os professores referenciados pelo poema concordam com os jovens
sobre as identidades subjetivas reveladas ao pesquisador. Mesmo que haja pontos mais fortes
e enfáticos, a conformidade demonstra que os olhares de si juvenis não estão aquém daquilo
que seus professores também observam, é possível afirmar que há um paralelismo consensual
entre os envolvidos sobre a pessoa central do possível “triângulo amoroso” entre escola,
alunos e redes sociais.
Por outro lado, toda a harmonia entre o poema e os relatos docentes respaldam
empiricamente a produção do pesquisador de forma subjetiva, artística e científica na
inspiração Sociopoética, o que mais uma vez constrói um elo capaz de conectar plenamente as
partes teóricas, metodológicas e investigativas do estudo.

4.4.2 Percepção docente acerca das ações da instituição e suas práticas

Primeiramente, antes de obter dados sobre as práticas educativas do Instituto e
professores em torno da temática, consideramos conveniente saber o que os professores
acham do uso de redes sociais pelos jovens.
Professores A e B percebem as redes como influenciadoras e provocadoras de efeitos
na constituição da pessoa, o que ela é e o que ela se projeta para os outros como imagem.
Professor C concorda com os colegas já citados e complementa relatando que é uma realidade
presente e constante no viver jovem atual, já o Professor E qualificou o Instagram como a
maior distração dos jovens nos últimos tempos.
O Professor D encara as redes sociais sob dois prismas.
O uso das redes sociais tanto pelos jovens como por todas as pessoas que tenham acesso inclui
aspectos positivos quanto negativos. A rede social possibilita a interação, a comunicação, o
relacionamento e a socialização. No entanto, muitas questões surgem a partir dessas “novas”
formas de se relacionar, pois, a exposição seria o fio condutor, neste sentido expor a imagem,
as atividades diárias, seus sentimentos, gostos e vontades são compartilhados
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instantaneamente para as pessoas com as quais se relaciona. Isso de algum modo maximiza
nossos sentidos, nossa intuição de sermos aceitos, logo, de termos cada vez mais likes, e isso
nada mais é que o reflexo da própria vida concreta, mas agora mais exposta, de modo que
serão incalculáveis os efeitos, seja para o bem ou para o mal (PROFESSOR D).

Em assentimento à fala do Professor D transcrevemos a fala do Professor A.
As redes sociais disseminam informações, impõe modos de consumos, refletem rapidamente,
pois, antes tínhamos que parar para ver as informações, hoje é toda hora... bombardeiam o
indivíduo na construção da subjetividade, e aí sim, ele vai pra uma rede social, ele que ser
representado igual os outros estão ali, conforme o mundo afirma tem que ser... essa
manipulação é muito mais de grandes grupos que utilizam essas redes, do que por um
indivíduo, claro que conta a educação desse indivíduo como é formado para absorver ou não...
Foto com cobranças de curtidas ou não curtidas, comentando negativamente, mas isso é
resposta do mercado capitalista (PROFESSOR A).

Estimulado pela a exposição das falas e pensamentos docentes, um leque de
percepções relativo ao uso de redes sociais pelos jovens se abre, como a qualificação do
Instagram em distração pelo Professor E, isso soa como algo que rouba a atenção dos jovens
e sem muito valor, mas que está cada vez mais presente no cotidiano deles, como bem expôs o
Professor C, e mais, segundo as informações dos atores juvenis do estudo no Instagram, em
média são 3 horas diárias destinadas e dedicadas ao uso de redes sociais.
A instabilidade e a insegurança acarretam maior impacto sobre as mutações no
processo de construir e administrar a própria identidade na era da internet. A instabilidade
advém das alterações constantes de informações, alterando a maneira como anseiam se
mostrar (como disseram os Professores A e B), e assim mudam as autorrepresentações
formadoras de suas identidades. A insegurança surge da falta de controle sobre o acesso à
identidade dos nativos digitais, ou seja, da exposição de suas imagens (como disse Professor
D) e como elas podem sofrer alterações negativas e prejudiciais por outros (PALFREY,
GASSER, 2011).
O professor A também focaliza a cultura capitalista, a qual os jovens são submetidos
nas redes sociais. O policentrismo66 presente na metrópole comunicacional, conceituada por
Canevacci (2009), baseia-se mais sobre o consumo e a comunicação. A era digital cobre a
comunicação de poder em vários aspectos, como os de influência de valores. Diante disso, o
autor confere às pessoas o consumo performático ativo, não mais como meros consumidores,
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“O policentrismo significa que o consumo, a comunicação e a cultura têm agora uma importância
maior do que aquela da produção” (CANEVACCI, 2009, p. 10). A produção referida é a de fábricas
da cidade industrial.
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mas como constituintes das obras em divulgação do consumo, e que primam ações
consumistas com o desenvolvimento da tecnologia digital.
Legalmente orientados pelo Marco Civil da Internet do Brasil, a Lei 12.965/2014 Art.
26 incumbe ao Estado o dever de prestação de uma educação, em todos os níveis de ensino,
para o uso seguro, consciente e responsável da internet (BRASIL, 2014). Com esse respaldo,
foi então, questionado se o Instituto Federal do Piauí, Campus de Valença do Piauí (IFPI –
CAVAL) tem tido ações que visam a orientação do uso do Instagram e/ou outras redes
sociais, foram obtidas as seguintes respostas:

Instituída não, é falada nas aulas de História e de Sociologia, em alguns debates sobre uma
temática específica, por exemplo, relação de gênero, discussões sobre como isso aparece nas
redes sociais, os cuidados que se deve ter nas redes sociais, sexualidade também, falamos do
perigo no compartilhamento de imagens virtuais. A Proposta Pedagógica não contém nada
específico (PROFESSOR A).
Por parte do IFPI não, mas interessante que o Instituto tem as redes sociais que interagem
diretamente com alunos (PROFESSOR C).
De forma transversal, as redes sociais estão presentes na proposta pedagógica da escola, visto
que os docentes sempre estão tratando sobre essa abordagem na sala de aula e em trabalhos de
extensão e pesquisa. O IFPI possui todas as redes sociais, como forma de interação com seu
alunado, como forma de atingir essa classe que está sempre antenada (PROFESSOR D).
Não, pois, em um dos regulamentos do Instituto que versa sobre os direitos e deveres do
aluno, o uso do celular em sala de aula não é permitido... seria uma boa alternativa, já que as
redes sociais fazem parte do universo dos alunos (PROFESSOR E).

O Professor D aparenta formular uma controvérsia à fala dos demais companheiros de
trabalho, defendendo a inserção das redes sociais na proposta pedagógica da instituição,
porém na continuidade de sua fala percebe-se que fica a cargo do corpo docente a abordagem
e o processo educativo pensado em, para, com e nas redes sociais. Então, é unânime entre os
docentes, que na instituição não há uma proposta pedagógica fundamentada para a educação
do uso da internet.
Lévy (2010) já nos salientou a respeito da necessidade de reformas nos sistemas de
educação pública e sobre a construção de novos modelos de espaços de conhecimentos.
Diante disso, o IFPI–CAVAL possuir redes sociais (possui uma conta no Instagram) é digno
de mérito, é um acontecimento inovador que propicia um espaço não somente de interação,
mas de consolidação de conhecimentos e envolvimentos dos alunos com as causas
educacionais sugeridas na rede. Hardagh (2009) determina que o projeto pedagógico se
aproprie das vantagens e potenciais deliberados pelo uso de redes sociais adequados ao
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currículo pelo corpo docente, como: as trocas de informações, dos saberes em construção
colaborativa e da socialização.
Para Santaella (2010), devido à revolução digital vivenciamos um cenário de variáveis
mutações nos processos educacionais, apesar da maioria dos modelos educacionais estarem
submetidos à lei da inércia. Mas sobre a inserção de redes sociais no campo educacional –
tanto teoricamente como legalmente, pois, apesar da Lei 12.965/2014 transmitir para a
educação a reponsabilidade de mediar e orientar o uso seguro, consciente e responsável da
internet, e considerando as redes sociais como componentes dela, ela não deixa claro como
proceder.
Não obstante, empiricamente observa-se que há resultados positivos quando há uma
abertura para a interação supracitada. Conectando esse momento aos instantes netnográficos
trilhados sobre os rastros digitais juvenis no Instagram, recordamos que os alunos estavam
rotineiramente divulgando os eventos nas mais variadas ordens ocorridas na e de interesse da
instituição. Por outro lado, mas ainda sobre esse quesito, apenas o Professor A demonstrou
maior interatividade de forma pessoal e particular com os alunos no aplicativo, dois
professores (Professores C e E) possuem conta na rede social objeto de estudo, mas não
demonstram tanta interatividade virtual com os alunos, e os outros dois (Professores B e D)
não são usuários.
O Professor A comenta um momento de incentivo e outro de mediação de
comportamento na rede social com um aluno transexual matriculado na instituição, o
incentivo se deu quando viu suas fotografias em um desfile de moda, parabenizando pela
atitude e motivando a permanecer com o sonho de ser modelo, enquanto a mediação se deu ao
perceber imagens e publicações com negatividade sobre si e prejudiciais a sua subjetividade, e
após conselhos para repensar esses atos, as publicações foram retiradas por iniciativa própria.
A orientação do Professor A não partiu de um momento formal e devidamente
instituído pela escola, mas aconteceu quando sentiu a necessidade de intervenção na condição
social e constituição do ser de seu alunado, gerado por meio da relação interativa na rede
social. Interessante como isso culmina na execução de tentativa de obtenção de um dos quatro
pilares da educação conforme Delors (1998), o aprender a ser. Na atualidade, o aluno se
expande até o ciberespaço, onde ele também cumpre com a “conjugação do verbo ser”, e isso
nos faz pensar a missão educativa institucional trabalhada para abarcar essa plenitude juvenil
nos vários espaços.
Mesmo quando não orientado pela instituição escolar, o professor é respaldado pela
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei 9394/96, mais precisamente
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pelo princípio que crava o pluralismo de concepções pedagógicas, a agir com autonomia
reflexiva sempre que visar o desenvolvimento humano, em formação ética, intelectual e de
pensamento crítico dos alunos de Ensino Médio, finalidade dessa etapa de ensino também
presente na LDB no Art. 35 (BRASIL, 1996).
Os discursos propiciaram a oportunidade de adentramos nos questionamentos que
verificam as práticas educativas individuais dos professores em estudo, ou seja, se o currículo,
conteúdos, metodologias e recursos didáticos são adaptados para pensar o trabalho
pedagógico em sala de aula interligado de alguma forma ao Instagram ou outra rede social
virtual.
Nesse ponto específico, o Professor A atuante nas áreas de História e Sociologia, com
formação em História e Antropologia, reforça ter no seu cotidiano uma prática de
envolvimento com os alunos por meio do Instagram de forma pessoal e educacional, fazendo
dele uma ferramenta importante no desenvolvimento das aulas e na interação com o aluno,
além de permitir conhecer mais desse indivíduo fora das paredes da escola.
Como exemplo, o professor supracitado contextualiza que orienta os alunos a seguir
contas no Instagram com assuntos da disciplina de História, e os mesmo direcionam um
“feedback” em sala de aula sobre o visto na rede social. Além de permitir que eles produzam
fotografias e vídeos em atividades externas à escola, que antes de publicados precisam passar
pela supervisão e autorização do docente.
Familiarizar o conteúdo escolar à rotina satisfatória do aluno em meio à gama de
recursos digitais que possui acesso, é permitir que haja um compartilhamento em rede que
converge em participação ativa no ambiente escolar, nesse processo o aluno não é revestido
de passividade, mas age em resposta ao estímulo motivador advindo da ação docente.
Pensando metaforicamente, seria o princípio da ação e reação aplicado à educação, algo tão
desejado pelos professores, que desencadeia um ciclo de ações e reações compartilhadas em
pares entre alunos e professores, porém concentrados para um único sentido, o alcance dos
objetivos planejados.
É confessado pelo Professor B, de formação em Agronomia, limitações sobre o uso
dos aparatos tecnológicos digitais, mas que trata do assunto como de grande relevância para o
desenvolvimento do ensino e da aprendizagem no contexto social e educacional atual. Mesmo
não sendo uma pesquisa-ação com intervenção direta e direcionada para o universo do estudo,
o docente acima refletiu sobre o tema, e por um momento no decorrer da entrevista afirma se
motivará a buscar formas de pautar seu fazer pedagógico mais envolvido com o campo
tecnológico, e diz:
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É motivador, é uma forma de atrair o aluno, hoje em sala de aula a gente percebe muito a
questão da dispersão, dispersão do aluno com o conteúdo chato, apenas falado, aí essas
estratégias, principalmente usando as mídias sociais, traz o aluno para a realidade própria,
chama a atenção, o professor está convidando o aluno a participar da aula, é uma prática
pedagógica que deve ser inserida, claro com as disciplinas, regras. Me limito por mim mesmo,
por conta do conteúdo em si, e pouca experiência no manuseio da rede (PROFESSOR B) .

Acima, o professor pronuncia um tipo de conteúdo chamado por ele de chato, Presnky
(2001) o classificaria como conteúdo legado, pois, exige do aluno tarefas mais tradicionais,
com isso, o estudioso convida o professorado a reconsiderar os assuntos lecionados aos
nativos digitais e aderir aos conteúdos classificados como futuros, de ordem digital e
tecnológica, atraentes da atenção e interesse dos jovens, mas que também permitem a inclusão
de áreas distintas do ensino.
O fazer pedagógico metodologicamente pensado nos moldes de conteúdos futuristas
não necessariamente irá extinguir o tido como legado, pois, será exigido do aluno esse tipo de
conhecimento, mas quando eles são desenvolvidos com as habilidades prévias que os nativos
digitais possuem no domínio de smartphones, de aplicativos, de redes sociais e dos demais
recursos digitais, os estudantes aprendem mais facilmente e em uma linguagem própria da sua
geração. O segredo está na competência docente de articular entre conteúdos e técnicas que
melhor aprouver para cada situação e disciplina.
Na área de Geografia, o Professor C narra o uso de redes sociais, inclusive do
Instagram sobre conteúdos estudados por meio de imagens, como cartografia,
geoprocessamento, degradação, urbanização, relevo e divulgações de noticiários. Esboça uma
nova realidade, em que o aluno é protagonista da aula, detentor de informações, e o professor
mediador, que adéqua e torna o ensino mais atrativo transformando informação em
conhecimento. Na relação com os alunos, assinala o Instagram como meio de aproximação, e
de identificar quem eles são por meio de publicações, frases, lugares frequentados e registros
de personalidades.
Realmente, a conectividade em rede sobrecarrega os discentes de informações
instantâneas que levam consigo para a escola, o espaço de ampliação dessas informações, ou
melhor, o espaço de transformá-las em formações, pois, está informado não significa ter
adquirido uma formação cognitiva. É recorrente dizer que a escola perdeu o monopólio sobre
a operação educativa na transmissão de conhecimentos, mas ela ainda é a privilegiada com a
execução formal, e de fato, dessa missão. Nesse ambiente, o papel do professor, seu principal
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“operário”, é canalizar cada informação válida para a produção do conhecimento e
desenvolvimento social.
O acesso à informação a qualquer hora do dia e da noite, por meio dos dispositivos
móveis, é chamado por Santaella (2010) de processo de aprendizagem aberto ou
aprendizagem ubíqua, uma forma emergente de aprendizagem que causa ruptura nas formas
anteriores de ensinar e aprender, mas que não apaga os modelos precedentes. Entende-se com
isso, que são tendências complementares, o professor utiliza-se daquilo que é ubíquo para
trabalhar o tradicional conteúdo. Como veremos, o Professor D, de formação e atuação em
Filosofia, encontra nas redes sociais conteúdos ligados às aulas lecionadas por ele, que se
tornam pautas de discussões e debates com os alunos em sala de aula.
Na disciplina de filosofia sim, sempre recorremos a realidade virtual, sobretudo quando
tratamos sobre o sujeito, sua subjetividade, o isolamento social na sociedade pós-moderna, o
narcisismo contemporâneo, o utilitarismo, o consumismo e etc. Os métodos de ensino
utilizados são o debate, a socialização das percepções diversas sobre as redes sociais, a
reflexão sobre o tempo gasto com elas, a necessidade de está sempre online, de postar, receber
likes, como forma de recompensa e aceitação coletiva pelo grupo no qual se relaciona
(PROFESSOR D).

Dando continuidade ao assunto sobre o currículo conter conteúdos interdisciplinares
que envolvam a temática, Professor E conclui, “[...] o conteúdo não. A exceção acontece
quando o professor deseja fazer alguma pesquisa em sua aula e às vezes acaba mandando o
link de conteúdos para grupos” (PROFESSOR E).
Mais uma vez recorremos à autonomia, e agora também a predisposição, do professor
em adaptar o planejamento para a realidade contemporânea e cibernética em que os alunos
vivem inseridos, já que a proposta pedagógica não propõe isso como meta de ensino. Mas é
verdade que muitos outros fatores contribuem para a não efetivação de uma prática educativa
nesses termos: os professores imigrantes digitais possuem menores ou nenhuma habilidade
em acompanhar o ritmo das inovações digitais, a falta de destreza no manejo prático e
funcional das tecnologias em rede, a carga horária limitada em junção aos projetos
demandados pela instituição, dentre outros.
Sobre o corpo docente entrevistado, os professores das áreas de humanas (História,
Geografia e Filosofia) tratam do assunto redes sociais, bem como recorrem a elas, com maior
frequência em sala de aula. Enquanto, o professor agrônomo e o de linguagens possuem uma
postura mais distanciada desse exercício. Porém, com criatividade, imaginação, conhecimento
e praticidade todas as disciplinas são passíveis de relação com as tecnologias e redes sociais,
ou seja, a concretização de seus encaixes nas mais variadas aulas. O teórico de nativos digitais
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adverte: “Nós precisamos inventar metodologias para Nativos Digitais para todas as matérias,
e todos os níveis” (PRESNKY, 2001, p. 6, grifos do autor).

4.4.3 Percepção docente acerca dos desafios e perspectivas da escola
O panorama deixado anteriormente é favorável para a abertura da discussão iniciada a
partir da seguinte pergunta: A instituição escolar tem como função mediar a formação dos
jovens alunos para o uso das redes sociais?
Obtemos como respostas:
Sim, se a gente forma o sujeito pra vida, e isso é o principal, a cidadania, isso inclui o
comportamento nas redes porque isso provoca reflexo não só na vida dele, mas na sociedade,
na vida do outro, aí as grandes discussão da sociedade conservadora e de um mundo global,
como manter tabu certos comportamentos, certos conteúdos, se o mundo tá cobrando que a
gente forme pessoas pra saber se posicionar sobre eles? Não pode falar de gênero, de política.
Como que não pode? Se eu estou preparando o sujeito para o mundo, e se o reflexo que do que
ele faz vai atingir a sociedade em que eu vivo, e ele vai pra lá... E vai ter que se posicionar
(PROFESSOR A).
Sim. A principal função da escola é auxiliar na formação cidadã juntamente com a família,
para que esse indivíduo esteja preparado para os desafios da vida. Neste sentido, não podemos
fechar os olhos para todas as transformações sociais e tecnológicas, de forma que a escola
deve acompanhar essas transformações e, também, se inteirar dessas “novidades” e auxiliar
seus alunos a compreender e utilizar de forma mais adequada todas essas ferramentas de forma
responsável para o bem comum (PROFESSOR D).
Essa função é necessária e poderia acontecer através de palestras de como fazer o bom uso das
redes sociais, mostrando principalmente os pontos positivos e negativos (PROFESSOR E).

O Professor B concordou com a fala do Professor A no momento da entrevista
coletiva, e afirma o papel educativo visa a formação plena e cidadã do indivíduo, e o
Professor C afirma uma função social é de suma importância e deve ser desenvolvida pela
escola.
Os professores puseram-se de acordo, ao definir que a escola possui uma função
mediadora para o uso de redes sociais pelos seus alunos jovens. Demonstram consciência e a
dimensão do tamanho da responsabilidade que possuem em suas mãos ao desenvolverem o
trabalho dentro da instituição escolar, apesar dos embates e tabus ainda pertinentes à
sociedade, a muitas escolas e aos profissionais em moldes arraigados num sistema rígido e
fechado para a realidade virtual.
Inicia-se uma etapa de desconstrução e reconstrução escolar, assim como no ruir
histórico dos muros das escolas de Ensino Médio visto em Dayrell (2007) e no quebrar dos
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vidros da escola no conto de Rocha (1986). Pois, se o jovem é um reflexo da sociedade, ele
traz consigo aquilo que é originário do meio social, digital e de liberdade virtual, não há para
ele uma opção de escolha sobre qual sociedade nascer e crescer. Dessa forma, a sua formação
precisa ser diferenciada da dos profissionais da educação, pois, todos são imigrantes digitais
com uma linguagem não fluente sobre a cultura digital pertencente ao mundo jovem.
Mas de certeza, também não podemos acarretar unicamente à escola tamanho fardo,
pois, muitas são as missões e obrigações dedicadas às instituições escolares, e elas, assim
como os alunos estão se adaptando nessa mesma sociedade. Mas a hora de se adaptar é agora,
no contexto emergente e exigente. Dayrell (2007) diagnostica o repensar da escola para o
suprimento das necessidades sociais dos jovens, Schmidt e Cohen (2013) presumiram grandes
inovações na educação com o avanço da conectividade, e António Nóvoa em entrevista,
diante de tantas informações enérgicas sucedidas da internet, excita a revolução do ensino e a
invenção de novas maneiras para ensinar (PORTILHO; VICHESSI, 2012).
Temos de fazer outra revolução. Cabe à escola caminhar para tornar mais
complexas as dimensões do conhecimento e da comunicação. Necessitamos
inventar a ciência da aprendizagem - enriquecida com a Neurociência -, da
comunicação e da gestão da aprendizagem (NÓVOA, 2012 apud
PORTILHO; VICHESSI, 2012, online).

Nessas invenções, Hardagh (2009) propõe a terminologia das Escolas Expandidas para
as redes sociais, como um processo interativo de expansão dessas para o processo educativo e
vice-versa, provocador de uma renovação no modelo escolar tradicional. Assim como
Santaella (2010) não extingue os modelos precedentes de educação, Hardagh (2009) não
descarta a funcionalidade da escola física, mas sim, sua atuação no ciberespaço e nas
concepções de redes virtuais. Para somar com esses pensamentos. Mas para Lévy (2010, p.
160) “Devemos construir novos modelos do espaço dos conhecimentos”.
Mas há uma preocupação de ordem social em tudo isso, preparar os jovens para o
mundo contemporâneo em redes sociais, como disseram os docentes, é colocá-los em
condições próprias de sobrevivência em sociedade, não apenas economicamente falando, mas
socialmente, subjetivamente e nos mais variados e complexos aspectos da condição humana.
Isso é muni-los de cidadania, o fim do Art. 26 da Lei 12.965/2014 afirma a educação prestada
nos estabelecimento de ensino para o uso da internet tem como uma das finalidades o
exercício da cidadania (BRASIL, 2014), termo que também integra princípios e fins da
educação nacional contidos na LDB 9394/96, e para exercer (um verbo de ação) é preciso
agir, não de qualquer forma, mas consciente, responsável e crítica.
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Nas concepções docentes, as instituições escolares possuem a missão de formar jovens
cidadãos para o ciberespaço em redes sociais. Diante disso, é imprescindível refletir sobre os
desafios e as perspectivas de uma prática educativa sistematizada voltada para orientação do
uso de redes sociais, ou sobre a inserção delas no fazer pedagógico dos profissionais da
educação.
Nas entrevistas presenciais, no desenvolvimento da Atividade do Semáforo, os
participantes elencaram, conforme julgamentos, próprios os requisitos solicitados (desafios e
perspectivas), os classificaram em níveis: fácil, intermediário e difícil, de acordo com a
possibilidade de concretização e execução prática e efetiva de cada elemento, e teceram
comentários explicativos.
Figura 34 – Atividade do Semáforo

Fonte: Arquivo pessoal do pesquisador.

A figura acima ilustra a atividade desenvolvida com os dois professores da entrevista
presencialmente. Os desafios (tarjetas de fundo vermelho) e perspectivas (tarjetas de fundo
verde) foram postos ao lado do semáforo segundo os níveis de execução, na concepção dos
sujeitos, verde (fácil), amarelo (intermediário) e vermelho (difícil). Mas o quadro a seguir foi
formulado para exibição organizada das ideias e informações prestadas pelos cinco docentes
entrevistados, e consequentemente, para melhor compreensão dos leitores sobre cada uma
delas.
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Quadro 5 – Desafios, perspectivas e seus níveis
NÍVEL

DESAFIOS

Fácil

Muitas vezes não se percebe a
importância do tema para a realidade
do aluno.

Realidade (do aluno) de difícil
compreensão;
Conscientizar os alunos de usarem
as redes sociais na sala de aula para
fins de pesquisa;
Intermediário

Adequar o processo de ensino e
aprendizagem conforme as
transformações sociais;
Formação dos profissionais; e
Acesso democrático a rede.

PERSPECTIVAS
Maior participação e interatividade na
sala de aula;
O aluno se sente mais ouvido; e
Aguça o gosto pelo aprender.
Conhecimento do aluno e sua realidade/
Perceber uma realidade mais libertadora;
Inovação de metodologias/ Lembrar que é
mais uma ferramenta;
Reflexividade;
Ampliação de horizontes;
Conseguir bons resultados com as
pesquisas realizadas por meio das redes
sociais; e
Desenvolver um processo de ensino que
acompanhe as transformações da
sociedade moderna.

Ausência de formação para os
docentes/ Formação continuada para
o uso de recurso tecnológico;
Difícil

Postura conservadoras de alguns
servidores; e

-

Carga horária do trabalho docente.
Fonte: Dados adquiridos na pesquisa.

Traçamos primeiramente uma visão geral e perceptível ao nos confrontarmos com o
quadro, nota-se que os desafios previstos tendem a um nível de dificuldade maior do que as
perspectivas, a coluna de desafios possui apenas um fator no nível fácil, enquanto nos
intermediário e difícil são proporcionais um ao outro. Enquanto, na coluna de perspectivas é
quase que inversamente, nenhum ponto positivo foi classificado como de difícil execução, a
maioria intermediários, e, ainda, três fáceis.
Os desafios pesam mais sobre o trabalho docente, mas de acordo com a análise por
partes que iremos ainda descrever na sequência, é possível adiantar a justificativa desse fato.
Os desafios difíceis não dependem exclusivamente dos professores para possíveis soluções, e
isso maximiza a dimensão da carga sob responsabilidade do professor, e as iniciativas para
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superação das mesmas, quando são tomadas, em sua maioria partem via docentes em um
plano unidimensional.
Talvez seja isso fruto do fenômeno da escola transbordante, sugerido por António
Nóvoa, desencadeado pelas muitas tarefas assumidas pela Educação, em que as instituições
carregam toneladas como caminhões, mas com rodinhas de bicicletas, e enquanto nenhuma
outra instituição se põe a fazer tais tarefas, recai sobre a escola todo esse peso (PORTILHO;
VICHESSI, 2012). Não é exagero da nossa parte comparar os professores como as rodinhas
da bicicleta institucional educativa, já que a carga é sentida pelos pneus que se
responsabilizam por conduzi-la e a condução dos e nos afinais do processo educativo, na
prática, dá-se por meio do professor.
Por outro lado, a composição do quadro nos faz entender que as perspectivas são de
mais fácil acesso e realização, ou seja, as esperanças de bons resultados com a familiarização
das redes sociais aos processos de ensino aprendizagem são grandes e promissoras. Mas
continuaremos a analisar mais detalhadamente os desafiadores e imagináveis embaraços.
Os desafios apresentados, em sua maioria estão concentrados nas competências e
habilidades dos docentes, lógico que como já foi esclarecido nem tudo depende somente
deles, mas são de direito ou em respeito a eles, como a pauta de formação dos professores
inicial e continuada. O sistema educacional de educação juntamente com a LDB 9394/96
resguardam o direito a esses profissionais de formação continuada, mas que não suprem de
todo as necessidades da grande demanda profissional e nem da quantidade de aspectos
necessários de qualificação para os professores. Com isso, na visão dos profissionais, a pouca
probabilidade de oferecimento do poder público de programas destinados a esse tipo de
competências é um problema que aflige suas expectativas.
Esse retrato faz com que os professores sintam e deixem transparecer humildemente a
necessidade de aprimoramento sistematizado para a execução de um trabalho na temática
tecnológica, digital e de redes sociais. Tão tal que, formação de professores, ou a ausência
dela, foi o desafio que mais se repetiu, e é pedagogicamente observável que outros desafios
são resultantes dele: a falta de percepção e compreensão da realidade do aluno, dificuldades
na adoção de estratégias para conscientização do uso de redes sociais, adequação do processo
de ensino e aprendizagem as mudanças atuais, e a postura conservadora de profissionais da
educação.
A formação continuada é investida por Lévy (2010) num segmento de educação e
cibercultura, tendo em vista a relação das transformações atuais com o saber. Em reflexão
acerca disso, o autor enumera três constatações: o prazo de validade das competências
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adquiridas no início da formação, a constância do crescimento dos conhecimentos com uma
atuação de sabê-los, transmiti-los e produzi-los, e as modificações das funções cognitivas
humanas pelas tecnologias, como memória, percepção e raciocínios.
Deparando-nos com tais constatações temos à vista a exigência de formação de
professores na era digital, entendemos que nem tudo que é assimilado como habilidade no
início da carreira docente permanecerá imutável e em condições de uso até a aposentadoria,
isso reflete na adequação do processo de ensino e aprendizagem, ou caso contrário, no
conservadorismo em sala de aula. O caráter conservador das universidades (formadoras de
professores) é exemplificado por Morin (2007) como estéril e essencial, no último caso por
manter preservado saberes e conhecimentos passados que norteiam aptidões para o presente e
o futuro, mas estéril, quando permanece fixa e rígida, esse é o mal do conservadorismo.
Compreender a realidade do aluno é saber que ele tem funções cognitivas apuradas e
desenvolvidas no relacionamento com a tecnologia, pensam e processam informações em um
ritmo aligeirado ao realizar múltiplas tarefas em um só momento, e por meio dessa percepção
que se traça um plano de ensino para um espaço de conhecimentos “[...] emergentes, abertos,
contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de acordo com os objetivos ou os
contextos, nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva” (LÉVY, 2010, p. 160).
Vale lembrar que formação não é provada unicamente com currículo vasto de cursos,
capacitações, palestras e coisas dessa ordem. Mas a melhor forma de lidar com o novo que
surge é se prontificando a fazer o novo, usá-lo ao seu favor, o professorado, pedagogicamente
falando, é criativo, imaginário e encara os desafios sob a ótica da oportunidade
revolucionária.
Alguns professores da pesquisa apontam a formação como uma ordem desafiadora,
mas que não tem engendrado por completo as práticas educativas que lhe são por dever nessa
nova realidade. Sem as orientações adequadas, as dificuldades se amplificam, mas se pode
fazer de conta que nada está acontecendo. Defende-se uma revolução de formação docente no
cenário da internet e das redes sociais, centrada além dos cursos, mas em práticas adquiridas
reflexivamente no “chão da escola”. Afirmou António Nóvoa: “O lugar da formação
continuada é a escola. É um momento reflexivo, centrado em casos reais, para a construção de
práticas pedagógicas” (PORTILHO; VICHESSI, 2012, online).
O acesso democrático à rede (internet) foi levantado como mais um desafio, o fato é
que no IFPI-CAVAL os professores podem e têm acesso à internet do Instituto, mas os alunos
não, foi debatido entre eles que isso é uma realidade das escolas das quais já passaram, e
considerado louvável quando se tem disponível ao menos para o corpo docente. Porém, é
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atribuição do poder público previsto na Lei 12.965/2014 a previsão de fomentar a cultura
digital e pesquisas financiadas pelo Estado para desenvolvimento e promoção da internet e
inclusão digital, reduzir as desigualdades do acesso às tecnologias de informação e
comunicação, e incentivar a circulação de conteúdos nacionais (BRASIL, 2014). Nesse
quadro, o papel do poder público deveria ser:
[...] permitir a todos um acesso aberto e gratuito a midiatecas, a centros de
orientação, de documentação e de autoformação, a pontos de entrada no
ciberespaço, sem negligenciar a indispensável mediação humana do acesso
ao conhecimento (LÉVY, 2010, p. 175).

Os professores se munem de boas expectativas ao imaginarem uma escola da qual seja
expandida ao universo das redes sociais, e o reflexo é ajustado ao empenho e motivação dos
alunos, bem como ao maior envolvimento participativo dos mesmos no decorrer das aulas. Ou
seja, se os desafios apresentados, em sua maioria estão centralizados nas competências e
habilidades dos docentes, as perspectivas se concentram sobre o aluno ativo e protagonizando
o processo de ensino e aprendizagem.
Contudo, os bônus não são mensuráveis apenas para a pessoa do aluno, mas também
para o professor, que ao inovar suas metodologias torna o ensino atrativo e interativo. Os três
professores entrevistados que adotam as redes sociais em aulas de suas disciplinas disseram
receber dos alunos um retorno sobre os assuntos explanados e atividades indicadas. Então, a
reciprocidade é verdadeira, alcança a atenção dos alunos e instiga o compromisso individual
com o ensino.
Dayrell (2007) relata que os educadores acusam os alunos de não darem a importância
necessária ao ensino, e a resultante são os estudantes não darem a atenção tão desejada pelos
críticos. Talvez seja porque essa cibergeração não quer apenas ouvir, mas pretende ser ouvida
também. E o processo de comunicação pode se dar de maneira audível fisicamente na prática
da escuta, e, também, na interatividade via rede, nasce aqui uma possibilidade de dedicar-se a
perceber o aluno e sua realidade.
Santaella (2010) firma a interatividade como a palavra-chave para o agenciamento do
cibernauta: “A interatividade, de resto, só é possível porque o ciberespaço é, sobretudo, um
espaço de acesso livre, informal, descentrado, capaz de atender a muitas das idiossincrasias —
motoras, afetivas, emocionais, cognitivas - do usuário” (SANTAELLA, 2010, p. 19).
A interatividade abre várias portas de acesso ao aluno, além de conhecê-lo em suas
particularidades, possibilita diálogos de reflexividade, esse termo aderido ao tema pelos
professores da pesquisa, foi explicado por eles como a via de desconstrução de muitas coisas
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que aparecem na rede e está facilmente acessível para os alunos, é o trabalho de curadoria e
filtragem de informações, de orientação de que nem tudo que é visto na internet é verdadeiro,
proveitoso e de significado válido para a aprendizagem e vida pessoal, “é a orientação do
professor que propicia o desenvolvimento de habilidades necessárias para que se filtrem as
informações, articulem-se os saberes e, com isso, o conhecimento seja produzido”
(HARDAGH, 2009, p. 50).
Subjetivamente pensando, é em conhecer o aluno que se sente suas maiores
necessidades, firmando-se um relacionamento de confiança e de cunho mais do que
educativo, mas também, social. Os professores declaram que os servidores do IFPI-CAVAL
possuem uma cultura organizacional de ouvir os alunos, mas em casos excepcionais as vozes
não são verbalizadas e audíveis, enquanto isso, nas redes sociais dos jovens consegue-se
muitas das vezes “ouvir” seus gritos de socorro ecoando por elas.
A partir dessa percepção sensível, inicia-se um acolhimento com diálogos e trocas
reflexivas com os alunos, focado para suprir as demandas sociais dos estudantes, é o
cumprimento de um objetivo educacional mencionado a seguir por Gonzáles Rey (2001), mas
“denunciado” pelas redes sociais.

O objetivo da educação não é simplesmente o de efetivar um saber na
pessoa, mas seu desenvolvimento como sujeito capaz de atuar no processo
em que aprende e de ser parte ativa dos processos de subjetivação associados
com sua vida cotidiana. O sujeito se expressa na sua reflexividade crítica ao
longo de seu desenvolvimento. (GONZALES REY, 2001, p. 3).

O aluno tem expressividade cotidiana na rede social, e acontece de não a ter em
nenhum outro lugar. Assim, a ação docente é essencial para esse modelo de educação, mas
esse tipo de mediação se torna mais fácil e aceitável quando os professores aderem
metodologias de mesma linguagem dos nativos digitais.

Os professores de hoje têm que aprender a se comunicar na língua e estilo de
seus estudantes. Isto não significa mudar o significado do que é importante,
ou das boas habilidades de pensamento. Mas isso significa ir mais rápido,
menos passo-a-passo, mais em paralelo, com mais acesso aleatório, entre
outras coisas. (PRESNKY, 2001, p. 4, grifos do autor).

É difícil manter uma comunicação interativa quando não sabemos o idioma da outra
pessoa, semelhantemente funciona na educação permeada pelos recursos digitais e de redes
sociais. Mas a perspectiva dos professores que realizam a inclusão desses recursos e/ou
temáticas no ambiente de estudo é a de aprenderem juntamente com seus alunos. Ouvir isso
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dos docentes é sinal da quebra de paradigmas históricos educacionais e comprobatório da
renovação escolar, é sinal do apontamento efetivo da aprendizagem cooperativa subsidiada
pela construção da inteligência coletiva.
A inteligência coletiva na era digital e na cibercultura desponta nos processos de
constituição dos saberes embalada pelos múltiplos recursos tecnológicos e digitais. Em grupos
(professor e alunos), compartilham-se os saberes que individualmente possuem e processa-se
em um saber coletivo e cooperado, e os “[...] professores aprendem ao mesmo tempo em que
os estudantes e atualizam continuamente tanto seus saberes ‘disciplinares’ como suas
competências pedagógicas” (LÉVY, 2010, p. 173, grifos do autor).
As redes sociais são ambientes propícios para esse tipo de aprendizagem. Os
professores de História, Sociologia, Geografia e Filosofia ao debaterem, mesmo que
presencialmente, sobre o visto e ouvido nas redes sociais pelos alunos compartilham aquilo
que é de informação e conhecimento de cada um, e corresponde às expectativas dos docentes
sobre a relação do conhecimento mais libertadora, descentralizada, com a ampliação dos
horizontes e habilidades de percepção, criticidade, argumentação, reflexão e expressão, além
do compartilhamento do conteúdo por todos os envolvidos.
Percebe-se que as redes sociais são inseridas no planejamento dos docentes com
objetivos preestabelecidos, e as expectativas são correspondidas no aprendizado. Então,
destaca-se a viabilidade das redes sociais com o propósito educativo, e não aleatoriamente.
Esse quadro, nos direciona à Escola Expandida para redes sociais com base em três aspectos:
expansão das possibilidades de trocas de informações, construção do conhecimento e
socialização do saber (HARDAGH, 2009).
Enquanto seguíamos os rastros digitais dos jovens no Instagram, uma gincana
educativa organizada pelo Professor A, com uma das turmas do IFPI – CAVAL, viralizou na
rede social. Os alunos foram divididos em duas equipes, as nomearam, e criaram contas no
Instagram com os nomes delas. De certo, o professor com acesso a rede social esteve
supervisionando e avaliando as publicações dos alunos. A atitude gerou uma divulgação em
massa da estratégia pedagógica, foram mobilizados inúmeros alunos e professores do IFPI –
CAVAL, pessoas de vários lugares, e até cantores e escritores famosos do mundo jovem
gravaram vídeos de incentivo e motivação para os estudantes.
Mas o destaque vai para a aplicação e funcionalidade que a rede teve no projeto, foi
disseminado conhecimento sobre a Idade Média em massa entre os alunos e usuários (jovens
ou não) que seguiam as contas das equipes no aplicativo por meio de: fotografias sobre o
período histórico com pequenos textos explicativos; vídeos teatrais em produções amadoras,
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dirigidas, gravadas e editadas pelos alunos, retratando acontecimentos da época; paródias
musicais criadas pelos jovens e ajustadas ao tema; e quiz67 sobre o conteúdo no recurso de
histórias do aplicativo.
As provas aconteceram durantes dois meses, e no encerramento foram postadas
fotografias no Instagram das duas equipes, que humildemente e bem orientadas,
parabenizaram uma a outra independente do resultado. Agradeceram ao Professor A pelo
aprendizado adquirido ao longo das provas e atividades da gincana, enalteceram o espírito
subjetivo de superação, cooperação e coletividade, e ainda deram uma grandiosa lição de
respeito e cidadania. Vemos com esse exemplo que é possível conectar os assuntos escolares,
as redes sociais, alunos, professores e a prática educativa direcionada a um aprendizado
efetivo, diferenciado e próximo da realidade da cibergeração.
As atividades propostas a serem realizadas no Instagram provocaram nos alunos o
lado investigativo, de forma prática e real se concretizou com bons resultados umas das
expectativas apresentadas pelos docentes para o uso de redes sociais no fazer pedagógico. Os
alunos tiveram que buscar fontes de conhecimento na internet, aprender a pesquisar assuntos
favoráveis ao ensino, fazer uso da rede para algo educativo, e que fosse além do
entretenimento ou da socialização. Houve uma relação benéfica entre escola, na pessoa do
docente, alunos e rede social. No entanto, a responsabilidade de mediação, orientação,
supervisão, avaliação e acompanhamento eficaz do professor sobre as ações discentes na rede
social foram de suma importância.
Vejamos o que Lévy (2010) afirma sobre a função docente mediante as informações
da internet e com os bancos de dados online com infinitos subsídios das mais variadas
disciplinas.
A partir daí, a principal função do professor não pode ser mais uma difusão
dos conhecimentos, que agora é feita de forma mais eficaz por outros meios.
Sua competência deve deslocar-se no sentido de incentivar a aprendizagem e
o pensamento. O professor torna-se um animador da inteligência coletiva
dos grupos que estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no
acompanhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à troca dos
saberes, a mediação racional e simbólica, a pilotagem personalizada dos
percursos de aprendizagem etc. (LÉVY, 2010, p. 173, grifos do autor).

Todo esse cenário é um indício ao que Santaella (2010) se refere acerca da
complementação das formas de aprendizagem na hipercomplexidade da cultura digital
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Quiz é o nome de um jogo de questionários que tem como objetivo fazer uma avaliação dos
conhecimentos sobre determinado assunto.
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vivenciada por professores e alunos na educação atual, com as linguagens orais, escritas,
impressa, cultura de massas e de mídias, e cibercultura. Então, pode se aprender com livro,
em ambientes virtuais, ubiquamente e formalmente no âmbito escolar.
O fechamento dessa linha lógica de pensamentos nos arremete à perspectiva de uma
interessante ressalva nos dada por um professor na entrevista: Lembrar que a rede social é
mais uma ferramenta ao dispor do professor, ou seja, o uso tem um fim pedagógico e o ensino
é compartilhado via outros recursos e métodos, não é apenas inserir forçadamente as redes na
educação, mas acompanhar de perto seu uso e resultados (LÉVY, 2010).
4.4.4 Percepção docente acerca da relação escola, alunos e redes sociais

A discussão encerra com última pergunta da entrevista aos professores:
Na relação JOVENS E REDES SOCIAIS (INSTAGRAM), o INSTITUTO pode ser
considerado conectado ou desconectado a essa relação? Por quê?

O Instituto conectado... (PROFESSOR A)
Instituto Federal de Valença conectado, a gente percebe distinções grandes dentro da mesma
instituição, mas há campus que a questões das mídias é bem mais atuante, outros nem tanto, o
próprio acesso (PROFESSOR B).
O IFPI conectado, usamos de várias ferramentas de comunicação, sites, redes sociais, o
próprio Instagram, tanto para divulgações, como para incentivo dos alunos (PROFESSOR C).
Penso que o IFPI está totalmente conectado, diante de todos os motivos já expostos
(PROFESSOR D).
Um pouco conectado, devido o regulamento (PROFESSOR E).

Na ótica dos docentes entrevistados o Instituto Federal do Piauí – Campus de Valença
do Piauí está conectado à relação entre alunos e redes sociais. Para essa reflexão usaremos a
definição de conectividade feita por Canevacci (2009):

Conectividade significa que o indivíduo, nas suas fluidas dimensões dos seus
eus, possa conectar-se com diferentes espaços-tempos no mesmo momento,
junto com pessoas totalmente diferenciadas. [...] Claramente, tudo isso se
refere também e, quiçá especialmente, aos jovens: as culturas - não apenas as
culturas eXtremas (Canevacci 2005), mas também as culturas pluralizadas e,
felizmente, fragmentadas das juventudes atuais que buscam se desenvolver,
criar e aplicar a cultura digital como parte fundamental de sua subjetividade
(CANEVACCI, 2009, p. 9, grifos do autor).
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Analisando os momentos no IFPI – CAVAL, desde a primeira visita de apresentação,
em que foi presenciado um dos coordenadores com um grupo de alunos fazendo um vídeo
motivacional e convidativo para que outros jovens realizassem o exame classificatório para os
cursos de Ensino Médio Técnico Integrado e que posteriormente seria publicado na conta do
Instagram do Instituto, as notas durante os mapeamentos dos perfis e observação dos rastros
digitais dos jovens na rede social em questão, os conteúdos dos discursos docentes com
argumentos e exemplificações para seus posicionamentos em respostas aos questionamentos e
o levantamento teórico, consideramos que o Instituto Federal do Piauí campo de localização
do estudo esteja parcialmente conectado ou em processo de conexão à relação jovens alunos e
redes sociais.
Por mais que alguns professores digam que há uma total conexão, faz-se necessário
averiguar todo o contexto apresentado por eles, parece-nos contraditório um docente que
afirma não fazer uso de redes sociais ou não falar sobre elas em suas aulas afirmar que essa
conexão entre as partes é real. Quando o Professor B afirma possui limitações, humilde e
corajosamente admite essa carência de formação, entendimento e manuseio desses recursos
tecnológicos e digitais, automaticamente há uma “queda na conexão” entre a instituição,
representada pelo docente, com os jovens e as redes sociais.
Como destacado por Canevacci (2009), a conectividade efetiva tem que ser sem
interrupções, algo que transcende o virtual e que permite a fluidez das dimensões da
multiplicidade humana (sociais, culturais, motoras, afetivas, emocionais, subjetivas e
cognitivas) em meio à cultura digital. Nessa perspectiva, se há limites desafiadores que
cessam essa corrente subjetiva conduzida pela cultura digital juvenil, há o comprometimento
de toda conexão. Isso porque a relação em rede acontece por nós que se interligam, e o
professor (professores de modo geral) é um dos nós, na falha dele, a interconexão mediada
pela escola é fadada ao fracasso e permanecem apenas jovens e redes sociais.
Todos os desafios enunciados pelos professores podem ser considerados comutadores
da exigida e necessária renovação escolar da era digital defendida pelos teóricos. Referida
pelos docentes, a falta de uma proposta pedagógica formalizada pelo Instituto que oriente
objetivamente alunos e profissionais da educação desintegra o composto capaz de ajustar
adequadamente o trabalho docente sobre as perspectivas anunciadas para a aprendizagem
cooperativa e de Escola Expandida em redes sociais. Logo, fica a cargo do professor,
geralmente limitado por fatores de várias outras ordens como a formação, e de acordo com
sua vontade, a responsabilidade de pensar, planejar e programar individualmente os trâmites
educativos nesses termos da cibergeração e redes sociais.
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No entanto, a parcialidade de conexão existente entre a instituição escolar, os jovens e
as redes sociais é devida também às ações docentes. São essas iniciativas particulares e
individuais de cada professor que dão forças para a quebra de resistências, para a busca de
inovação e formação cibercultural (sistematizada ou não), mesmo que por conta própria, pois,
os alunos e a escola podem ser os melhores formadores. Com isso, os docentes também
preparam o terreno (ou ciberespaço?) futuro para que, de fato, haja plenitude entre todas as
partes da relação. Em suma: é conectando-se que se adquire conexão.
Os méritos percebidos sejam dados à realidade local, históricas revoluções começam
com atitudes, com pessoas que se propuseram a fazer o novo. Os professores que se já
dispõem a refletir com os alunos a temática de redes sociais e expandir a escola até elas estão
respondendo em linguagem acessível às notificações da demanda educacional emitidas pelos
estudantes nativos digitais. Lógico, que se precisa de atualizações em áreas pedagógicas, de
recursos diversos e acesso, de normatização no sistema educacional e na legislação vigente,
papel esse executável pelo poder público (LÉVY, 2010).
Literalmente, o IFPI-CAVAL já realizou login para ter conectividade com os jovens e
redes sociais. A criação de contas de usuários no Instagram, com nomes do Instituto e dos
cursos técnicos ofertados, é o acesso inicial às redes sociais e fundamental para conexão com
os alunos. Mas vários valores são essenciais para a manutenção das redes estabelecidas, e uma
prática pedagógica atualizada.

Como manter as práticas pedagógicas atualizadas com esses novos processos
de transação do conhecimento? Não se trata aqui de usar as tecnologias a
qualquer custo, mas, sim, de acompanhar consciente e deliberadamente uma
mudança de civilização que questiona profundamente as formas
institucionais, as mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais
tradicionais e, sobretudo, os papéis do professor e do aluno. (LÉVY, 2010, p.
174, grifos do autor).

Por fim, nessa relação os papéis do aluno e do professor precisam estar bem definidos,
claros e objetivos para evitar conflitos que comprometam o funcionamento de todo o sistema,
compete a ambos ainda, obedecer, sim, aos princípios, normas e regimentos institucionais,
cumprir com deveres, mas usar também dos direitos fundamentais à cidadania e ao
desenvolvimento educativo em vias de rede, como o Instagram, garantidos em lei.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

5.1 Sair: outras conexões
Alguns
possam
consigo
quando
sorrir.

fins, por mais tristes que
ser, são belos quando levam
uma história e, ainda mais,
viram uma nova chance de
(Gustavo Lacombe)

No Instagram, caso a conta não seja desativada, pode-se sair temporariamente e em
outro momento voltar a entrar com usuário e senha. No contexto investigativo, chegamos às
considerações finais com essa mesma sensação: literalmente, saímos da conta criada
exclusivamente para a pesquisa com os jovens no aplicativo, mas muitas outras possibilidades
de conexões se abrem.
Primeiramente, as implicações que fomentaram subjetivamente o desejo e o interesse
do pesquisador pelos objetos do estudo não encerraram. Pelo contrário, saem, juntamente a
ele, a confirmação de que as juventudes necessitam de representatividade social, a convicção
de que as instituições escolares possuem autonomia para orientar o uso de redes sociais e o
sentimento aguçado de ser alguém disponível para contribuir com a área.
Rastros não foram apenas digitais, não foram somente deixados, mas pelo pesquisador
também foram assimilados. O previsto encerramento da conta ou o fechamento da
autonetnografia não o exime de curtir as experiências vivenciadas, de comentar sobre o
compromisso assumido e de compartilhar os resultados encontrados, bem como não faz de
suas conclusões verdades absolutas e fechadas, mas percepções interligadas aos contextos, aos
sujeitos, aos discursos e às realidades percebíveis por ele nos espaços de pesquisa e nos
recortes de tempo, de modo que, decerto, elas estão aptas para novas vias de interpretações.
Pesquisar é um desafio, e, evidentemente, esse efeito se amplia quando, ao se lançar
no mar da pesquisa, ousadamente, o sujeito se arrisca a navegar por mais de uma rota
metodológica e a traçar itinerários para mais de um espaço. Por conta disso, a missão de
manter conectadas e bem ajustadas todas as partes do estudo requereu dedicação e
criatividade, mas se verifica que foi possível cumpri-la, sendo, para isso, primordiais as
inspirações, a começar pela Sociopoética. O hibridismo permitido pela Netnografia levou o
estudo para a ancoragem em uma instituição escolar. No entanto, a interconexão no processo
investigativo entre Instagram, jovens alunos e escola não poderia possuir falhas.
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Assim, a oficina inspirada na metodologia Sociopoética realizada com os discentes
permitiu conhecer as imagens subjetivas que possuem de si, mas, mais do que isso, esse
momento foi decisivo para a conquista da confiança deles para a entrada da pesquisa no
Instagram. Apesar do contratempo inicial da ausência da primeira turma de alunos – diga-se
de passagem, muito bem contornado –, o envolvimento dos participantes com a oficina e o
estranhamento gerado foram relevantes na produção dos dados em grupo, findando no poema
criado pelo pesquisador e publicado na rede social por meio da conta exclusiva para o estudo,
para arguição e ratificações dos atores acerca de suas identidades, perfazendo um dos muitos
links entre as partes da pesquisa, enquanto outro é ativado quando os professores, em
entrevistas e referenciados pela leitura do texto, reconhecem marcas identitárias de seus
estudantes.
A concordância de alunos e docentes com as sínteses das análises dos dados
produzidos na oficina embrenhadas no poema fortalecem o elo dos objetos e dos sujeitos da
pesquisa e dão, ainda, maior veridicidade à produção de autoria do pesquisador. Em resposta
ao quem sou eu, os jovens criaram confetos (conceitos + afetos) sobre suas identidades
subjetivas conforme as imagens de si, como o eu-amor, o eu-planeta-infância, o eu-liberdade,
o eu cachorro-louco, o eu-quatro-elementos e outros, que, em apreciações, permitem obter um
conhecimento subjetivo subscrito pela multiplicidade da identidade juvenil de cada um e da
categoria e, assim, avistá-los em corda bamba.
No entanto, a busca pelo equilíbrio é um ideal juvenil. Seus sentimentos e suas
emoções não são sinônimos de falta de força e de determinação no crescimento. As diversões
não minimizam as responsabilidades. Os desencontros nos relacionamentos são inspirações
para reencontros. É uma constante desequilibrar para reequilibrar, é querer ser criança
novamente, mas valorar o lugar presente e, ainda, sentir a cobrança por decisões sobre o
futuro.
Também entre equilíbrios e desequilíbrios, o pesquisador se encontra na pesquisa, e,
em uma interatividade, a pesquisa encontra espaços nele. Dinamizar, dançar, pular, cantar,
sorrir, sentir... sentir cada jovem, fez o diferencial na trajetória no Instagram, para seguir,
visualizar, curtir, comentar, compartilhar e conversar. Certifica-se que, para trazer
subjetividades ao discurso, é preciso ser um ser subjetivo. Os atores, imprescindíveis à
composição da rede, não são técnicas, mas humanos territorializados no ciberespaço na figura
de um corpo virtual que expressam identidades subjetivas de quem são ou consideram ser em
um contexto cibercultural.
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A autonetnografia foi a oportunidade de o pesquisador experimentar o campo
diferentemente do habitual – não apenas em observação aos sujeitos, mas em interatividade.
Assim, os jovens se mantiveram sempre disponíveis para quesitos da pesquisa. Porém, agiram
espontaneamente por meio dos rastros digitais, sem intimidação nem sensação de serem
observados. Nas pegadas, é possível identificar aspectos ciberculturais em desenvolvimento e
adaptação pelos atores na rede social, desprendendo-se deles um emaranhado de culturas que
conjugam a cibercultura.
Fotografias e vídeos publicados em murais agregam valores além do visual. Aos
conteúdos são acrescidos indicadores de uma linguagem digital cultural, histórica, social e,
assim, flexível, mas que, portanto, é um marco característico das gerações juvenis equivalente
à emergência cibercultural. As legendas são para causar efeitos marcantes. O uso de hashtags
é para “chamar atenção”. O movimento dinâmico de idas e vindas nas localizações mobiliza a
busca por status. Comentários e curtidas impulsionam a interação juvenil. E, no conjunto,
visualiza-se afetividade. Enquanto isso, nas selfies, os sujeitos produzem suas próprias
imagens, protagonizam e gerenciam a autoprodução concernente aos seus diversos padrões e
estilos de vida, aos seus valores sociais e aos seus traços culturais.
Já para as histórias, dá-se o caráter de uma versão eletrônica, on-line e instantânea do
diário de papel escrito, em que o dia a dia dos atores juvenis é redigido com fotos e vídeos.
São os registros de inúmeras atividades comuns do cotidiano dispostos no recurso do
aplicativo, que, em sincronia com o curto tempo de durabilidade, denunciam uma fluidez mais
intensa na rede social. Sobre a diversidade dos conteúdos, destacam-se os memes como
elementos imergidos na cibercultura, que atingem patamares de publicações exorbitantes e
céleres entre os jovens.
De forma geral, nos rastros digitais, percebem-se as produções juvenis fundamentadas
em suas culturas e suas identidades deixadas sobre “os chãos” de um território de
ressignificação existencial em formas de atitudes, pensamentos e valores, que, em
determinados momentos, unificam-se pelo comportamento homogêneo e comum entre a
“espécie” naturalmente nômade, mas social, e, por isso, em outros instantes, traduzem-se em
suas heterogeneidades, suas particularidades e suas alteridades como construção
representativa da autoidentidade sociocultural e subjetiva de si.
Nas edições dos perfis, os atores jovens demarcam expressões de subjetividades
individuais e sociais. O contido nas autobiografias designa como eles consideram que são: as
frases são instrumentos potenciais no aperfeiçoamento das representações identitárias; as
informações pessoais representam mais do que atividades práticas relacionadas aos meios
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sociais de convivência (territorial, educacional, religioso, esportivo e artístico), sendo fatores
determinantes na produção da identidade; e os emojis são elementos visuais de representações
simbólicas da subjetividade. Em conjunto, a edição biográfica de si é construída de acordo
com sentimentos, emoções, vivências, atividades, atitudes e percepções, com intuito de
anunciar um eu perceptível às pessoas.
Os demais componentes dos perfis apontam traços significativos da subjetividade
juvenil, desde fotos pessoais e nomes próprios para identificação do perfil até os números de
seguidores e de pessoas a quem se está seguindo. Esses números se relacionam à configuração
da conta em privada ou pública, resultando como determinantes na concretização dos valores
em redes, como popularidade, visibilidade, cooperação, reputação e autoridade (os dois
últimos, no caso de figuras públicas que exercem influência sobre o modo de ser), e impactam
no consumo e na produção de informações aligeiradas, fluidas e inconsistentes.
Os discursos docentes, em consonância com os aportes teóricos, anunciam as
instituições escolares como potenciais mediadoras no uso de redes sociais pelos jovens de
forma cidadã, consciente e responsável. A concepção dos professores acerca dessa orientação
é fundamentada na visão que possuem da multiplicidade juvenil e da era digital em que essa
geração se constitui e se encontra, em mudanças velozes, constantes e em curtos períodos.
De acordo com o campo de estudo, as instituições ainda não estão adequadas às novas
interfaces para um ensino na linguagem dos nativos digitais e em equivalência às exigências
da sociedade em rede e digital. A proposta pedagógica, segundo os docentes, não institui
nenhum tipo de prática educativa que vise à orientação de alunos para o uso de mídias sociais.
Dessa forma, fica a critério dos professores contextualizarem conteúdos e metodologias a
respeito.
Nesse entremeio, surgem os desafios em níveis diversos na proposta de relação entre
escola, alunos e redes sociais, não dependentes exclusivamente dos docentes, mas que se
concentram em suas competências e suas habilidades. Tão tal que a formação de professores,
ou melhor, a ausência dela foi o desafio mais mencionado durante os discursos, além de
outros que resultam dele: falta de percepção e de compreensão da realidade do aluno,
dificuldades na adoção de estratégias para a conscientização do uso de redes sociais e na
adequação do processo de ensino-aprendizagem às mudanças atuais e postura conservadora de
profissionais da educação.
Por outro lado, as perspectivas se concentram sobre o aluno ativo e protagonista no
percurso educativo. Assim, os docentes se munem de boas expectativas quando imaginam
uma escola a qual seja expandida ao universo das redes sociais: maior participação e
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interatividade em sala de aula, percepção do aluno e de sua realidade, inovação de
metodologias, dentre outras.
Não há dúvidas sobre a relação entre jovens alunos e redes sociais, mas, quanto a
escola se encontra no processo de conexão a essa relação, nota-se que são as iniciativas
individuais de cada professor que dão forças para a quebra de resistências, para a busca de
inovação e de uma formação cibercultural (sistematizada ou não). Em suma: é se conectando
que se adquire conexão. Mas é claro que se precisa de atualizações em áreas pedagógicas, de
recursos diversos e acesso à internet e de normatização no sistema educacional e na legislação
vigente, papel executável pelo poder público.
A pesquisa não teve o objetivo de defender ou repugnar as redes sociais no campo
educacional, mas, dentre as conexões que se abrem a partir do estudo, elas surgem como
presumíveis instrumentos didáticos, capazes de desencadear investigações em várias
vertentes, englobando desde o sistema educacional, transpassando pela prática pedagógica
docente, até os seus resultados na aquisição de conhecimentos por parte dos alunos.
Mas, na verdade, a relação entre jovens, escolas e redes sociais virtuais, não somente o
Instagram, interliga-se a infindáveis probabilidades de pesquisas. Com base no estudo,
recomenda-se como propostas de investigação:
• A voz juvenil na produção das múltiplas dimensões de sua categoria;
• Histórias do Instagram: a versão eletrônica e on-line dos diários escritos;
• Influência de figuras públicas nas redes sociais na constituição juvenil;
• A afetividade nas relações juvenis em redes sociais;
• Os desafios de pesquisas com profissionais da educação como sujeitos;
• A formação de professores na nova era digital no contexto das redes sociais.
Dessa forma, convidam-se pesquisadores de áreas conexas, comunidades escolares,
jovens e leitores em geral para a manutenção e a expansão dessas conectividades.
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APÊNDICES
Apêndice A – Autorização institucional
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)/Jovens

(Resolução n.° 466/2012 CNS/CONEP)
O sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “As redes
sociais e a construção da subjetividade jovem”. O objetivo desse trabalho é analisar a
construção da subjetividade jovem expressa em redes sociais virtuais (Instagram e/ou
Facebook). Para realizar o estudo, será necessário que o(a) sr.(a) se disponibilize a participar
de uma oficina inspirada na Sociopoética com alunos jovens e conceder a observação dos
rastros digitais dos jovens em uma rede social virtual, Facebook ou Instagram. Para a
instituição e para a sociedade, essa pesquisa servirá como parâmetro para analisar a
subjetividade expressa pelos jovens nas redes sociais virtuais e como a escola tem se portado
diante do desafio dessas mídias na vida juvenil contemporânea. As informações coletadas
serão utilizadas unicamente com fins científicos. O caráter ético desta pesquisa assegura a
preservação da identidade das pessoas participantes, sendo garantidos totais sigilo e
confidencialidade, por meio da assinatura deste termo, do qual o(a) sr.(a) receberá uma cópia.
Por se tratar de um estudo de relevância socioeducacional, os benefícios da pesquisa
englobam a busca pela compreensão de como a escola pode ser amiga em comum da
juventude e das redes sociais, de modo que essa relação se dê de forma saudável e
equilibrada.
O(a) sr.(a) terá o direito e a liberdade de se negar a participar da pesquisa total ou
parcialmente ou de dela se retirar a qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer
prejuízo com relação ao seu atendimento nesta instituição, de acordo com a Resolução CNS
n.º 466/2012 e complementares.
Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei disponível por
meio dos telefones: (89) 9 8102-5325 (Vivo) e (86) 9 9914-9672 (Tim). para obter
informações sobre essa pesquisa e/ou sobre a sua participação, pelo telefone: (89) 999273870. Desde já, agradecemos!
Eu, _______________________________________________________, declaro que,
após ter sido esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a), lido o presente termo e entendido tudo o
que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa intitulada “As redes sociais e a
construção da subjetividade jovem”.
Valença do Piauí, _____ de _________________ de 2017.
___________________________________________
Assinatura do pesquisador ou dos pesquisadores
DOUGLAS PEREIRA DA COSTA
Contatos: (86) 9 9914-9672 / (89) 9 8102-5325 / douglascosta.15@hotmail.com
___________________________________________
Assinatura do representante legal

214

Apêndice C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)/Docentes
(Resolução n.º 466/2012 CNS/CONEP)
O sr.(a) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado “O Instagram e
a construção da subjetividade jovem”. O objetivo desse trabalho é analisar a subjetividade
jovem expressa na rede social Instagram. Para realizar o estudo, será necessário que o(a)
sr.(a) se disponibilize a participar de um grupo focal e permita, caso possua a rede social
virtual em estudo, a observação e os registros dos rastros digitais que estabeleçam relação
social com os alunos. Para a instituição e para a sociedade, essa pesquisa servirá como
parâmetro para avaliar de que maneira as redes sociais virtuais influenciam na construção da
subjetividade dos jovens e como a escola tem se portado diante do desafio dessas mídias na
vida juvenil contemporânea. As informações coletadas serão utilizadas unicamente com fins
científicos. O caráter ético dessa pesquisa assegura a preservação da identidade das pessoas
participantes, sendo garantidos totais sigilo e confidencialidade, por meio da assinatura deste
termo, do qual o(a) sr.(a) receberá uma cópia.
Por se tratar de um estudo de relevância socioeducacional, os benefícios da pesquisa
englobam a busca pela compreensão de como a escola pode ser amiga em comum da
juventude e das redes sociais, de modo que essa relação se dê de forma saudável e
equilibrada.
O(a) sr.(a) terá o direito e a liberdade de se negar a participar dessa pesquisa total ou
parcialmente ou de dela se retirar a qualquer momento, sem que isso lhe traga qualquer
prejuízo com relação ao seu atendimento nesta Instituição de Ensino Superior, da qual o
pesquisador é devidamente matriculado, de acordo com a Resolução CNS n.º 466/2012 e
complementares.
Para qualquer esclarecimento no decorrer da sua participação, estarei disponível por
meio dos telefones: (89) 9 8102-5325 (Vivo), e (86) 9 9914-9672 (Tim). Para obter
informações sobre essa pesquisa e/ou sobre a sua participação, pelo telefone (89) 99927-3870.
Desde já, agradecemos!
Eu, _______________________________________________________, declaro que,
após ter sido esclarecido(a) pelo(a) pesquisador(a), lido o presente termo e entendido tudo o
que me foi explicado, concordo em participar da pesquisa intitulada “As redes sociais e a
construção da subjetividade jovem”.
Valença do Piauí, _____ de _________________ de 2017.
_____________________________________
Assinatura do pesquisador ou dos pesquisadores
DOUGLAS PEREIRA DA COSTA
Contatos: (86) 9 9914-9672 / (89) 9 8102-5325 / douglascosta.15@hotmail.com
_________________________________
Assinatura do profissional da educação
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Apêndice D – Placa identificadora
PLACA IDENTIFICADORA
Nome:

Idade:

Contatos (telefone, WhatsApp e e-mail):

Formação:

Áreas e níveis de atuação na educação:

Possui Instagram?

Nome de usuário:

Segue alunos e eles lhe seguem?
Acessa com que frequência?
Usa com algum fim educativo? Qual?

Se não tem, por qual razão?

Possui outras redes sociais virtuais? Quais?

Utiliza essas outras redes para fins educativos? Quais?

Observações, comentários e outras atividades:
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Apêndice E – Roteiro do grupo focal/Questionário com os docentes
GRUPO FOCAL COM PROFESSORES
LOCAL: IFPI-CAVAL
DATA: 15/12/2017 – 9h
ESTIMATIVA DE DURAÇÃO: 1h30

1. APRESENTAÇÃO – objetivos da pesquisa, relevância, anonimato, desejo de
participar, acordos.

2. PLACA IDENTIFICADORA: Apresentação
a. Nome e idade;
b. Contato;
c. Formação, área e nível de atuação na educação;
d. Possui Instagram? Nome de usuário? Segue alunos e alunos lhe seguem?
Acessa com que frequência? Se não possui, por qual razão?

3. PRIMEIRO MOMENTO: O JOVEM E AS SUAS SUBJETIVIDADES
✓ De maneira geral, qual é a visão que temos dos jovens? O que é ser um jovem na
atualidade?
✓ Na nossa prática docente, paramos para compreender o ser jovem? Suas
subjetividades? Isso é importante? Por qual razão não paramos?
✓ LEITURA DO CORDEL.
✓ Em uma análise você consegue identificar o perfil dos seus alunos jovens? Algo
sobre eles? Se sim, o quê? O que faltou? Se não, então, como eles são?
✓ Se algo chamou a atenção, destaque!

4. SEGUNDO MOMENTO: AS AÇÕES DA INSTITUIÇÃO E A PRÁTICA
DOCENTE
✓ Possuem conhecimento do que é o Instagram?
✓ O que acham do uso de redes sociais, especificamente o Instagram, por parte dos
jovens?
✓ VÍDEO.
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✓ O Instituto tem tido ações que visam à orientação para a utilização do Instagram e
de outras redes sociais? Por que consideram que não? O que pode(ria) ser feito?
✓ A instituição e a proposta pedagógica preveem ações para a educação pautada na
mediação de redes sociais?
✓ O currículo e o conteúdo são relacionados em algum momento com essa realidade
virtual do jovem? E os métodos de ensino?
✓ Conhecem o termo “nativos digitais”? E “imigrantes digitais”?
✓ Os alunos são ouvidos sobre a cultura digital? Essa cultura é vivenciada na escola
por intermédio da instituição e dos professores? Os jogos de vídeo e arte digital?
✓ Conseguem pensar em sugestões ou formas de se trabalhar em sala de aula as
redes sociais, especificamente o Instagram?

5. TERCEIRO MOMENTO: OS DESAFIOS DA ESCOLA
✓ A escola tem como função mediar a formação desse cidadão de e para as redes
sociais? Como isso poderia ser feito?
✓ Pensar em dois desafios em uma educação voltada para a orientação e a mediação
do uso de redes sociais e em duas perspectivas consideradas positivas no uso
dessas mídias ou mesmo do Instagram como mediação pedagógica.
✓ ATIVIDADE DO SEMÁFORO.
✓ Classificar os desafios e as perspectivas em níveis: fácil, intermediário e difícil,
durante a execução prática.
✓ Por quê? Que critérios?

6. ENCERRAMENTO:
✓ Na relação entre JOVENS E REDES SOCIAIS (INSTAGRAM), o INSTITUTO
pode ser considerado conectado ou desconectado a essa relação? Por quê?

7. AGRADECIMENTOS

