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2. Resumo do projeto inicial 

Com a popularização da Internet e sua penetração em diversos segmentos da vida das 

pessoas, crianças são expostas desde muito cedo às diferentes possibilidades que a grande 

rede oferece. A Internet pode ser considerada um instrumento valioso quando usada 

adequadamente, na construção do conhecimento. Porém, o que se percebe, é que a Internet, na 

maioria das vezes, para as crianças e adolescentes, está associado à diversão e lazer. 

Como todo aparato tecnológico, a Internet foi criada para agregar melhorias e novas 

possibilidades ao homem. O valor que a Internet tem para o mundo e para cada pessoa que a 

utiliza, está diretamente relacionada ao tipo de uso que é feito dela. Analogamente, uma faca 

de cozinha, ao mesmo tempo em que pode ser usada para cortar pão (bom uso), pode ser 

usada para matar alguém (mau uso). A pessoa envolvida é quem definirá se seu uso será para 

o bem ou para o mau. O comportamento das pessoas que co-habitam a Internet, é que definirá 

a qualidade do ambiente virtual. McMahon e Cohen (2008) reforçam a necessidade de que as 

pessoas reconheçam as implicações de seus comportamentos não éticos no espaço virtual, já 

que as regras de uso não são claramente definidas.   

A Internet passou a ser instrumento de posicionamento competitivo entre as empresas. O 

comércio eletrônico e os diferentes tipos de controle que são possíveis à partir da Internet 

colocam uma empresa dentro ou fora do mercado. Da mesma forma, uma pessoa que não tem 

acesso à Internet e não sabe lidar com este tipo de tecnologia, pode se considerar fora do 

mercado de trabalho. É uma questão de “seleção natural” da Sociedade da Informação. Por 

mais que programas de inclusão digital sejam promovidos pelo Governo, é necessário que 

seja feita a inclusão social da população em diversos segmentos como saúde, moradia e 

educação. 

Analisando este complexo contexto onde muitos brasileiros estão inseridos e onde não 

existe equidade social, econômica, política, de identidades culturais, de acesso à educação e 

de acesso à informação, pode-se perceber que muito antes de se realizar a inclusão digital, 
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deve-se ter a preocupação de proporcionar a inclusão social para muitos brasileiros. 

Porém, não é escopo desta pesquisa, refletir sobre estas questões. Há hoje na sociedade 

uma enorme diferença nas oportunidades geradas para crianças e adolescentes de classes mais 

abastadas financeiramente em comparação com crianças e adolescentes com menos recursos, 

no que diz respeito ao acesso à Sociedade da Informação como um todo. 

É preciso tomar cuidado para não se cometer o erro de acreditar que simplesmente 

entregar um laptop para um aluno de escola pública seja uma solução para a inclusão digital. 

Como muito bem compara Barreto (2005) “Resolver a Inclusão Digital dando ao povo uma 

máquina é como resolver o problema da educação oferecendo um dicionário grátis aos 

analfabetos, por decreto”. 

As escolas públicas mantêm laboratórios equipados com computadores, porém, muitas 

vezes são subutilizados. Não basta a instalação de máquinas. È necessário que haja a 

formação de equipes capazes e comprometidas com o ensino através das tecnologias. O que 

muitas vezes acontece, é que os professores não estão preparados, as escolas temem assaltos e 

atos de vandalismos e acabem mantendo os laboratórios trancados “a sete chaves” nas escolas 

públicas. 

Este é um problema complexo, já que existe uma necessidade real (inclusão digital dos 

alunos das escolas públicas), e novas competências são exigidas cada vez mais dos 

professores. A função da escola, seja ela pública ou particular, é dar a formação adequada aos 

alunos, de forma que estejam preparados e aptos para ingressar no mercado de trabalho e de 

forma que sejam cidadãos engajados na sociedade. Existe uma lacuna na formação dos 

estudantes de escolas públicas, que infelizmente, não têm em sua vida escolar uma visão 

adequada da sociedade digital, do universo virtual e das tecnologias educacionais. 

A escola do mundo contemporâneo é o elemento centralizador na formação dos 

indivíduos. Vivemos em uma sociedade complexa, onde um dos maiores bens é a informação 
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e onde as respostas para os problemas devem ser dadas quase que instantaneamente. Os 

indivíduos, muito mais do que uma formação escolar baseada em conteúdos didáticos, 

precisam estar preparados para a Sociedade do Conhecimento, que exige uma série de 

capacidades sociais e interpessoais, onde Hargreaves (2004, p 67) inclui “o sentido dos 

direitos e responsabilidades, a construção de confiança, identidade e formação para a 

cidadania”. Assim sendo, “precisamos de professores comprometidos e engajados na busca, 

no aprimoramento, no auto-acompanhamento e na análise de sua própria aprendizagem” 

(Hargreaves, 2004, p 41). 

O mundo em que vivemos encontra-se desequilibrado em termos de valores: há muita 

intolerância, individualismo, exclusão e insegurança. A escola do mundo contemporâneo 

deve, acima de tudo, promover os valores mínimos para a convivência em sociedade como 

Hargreaves (2004, p 83) tão bem relaciona: “caráter, senso de comunidade, segurança, 

inclusão, integridade, identidade cosmopolita, simpatia, memória coletiva, democracia e 

maturidade pessoal e profissional”. 

Para alguns, o sistema de educação pode ser visto apenas como responsável pela formação 

intelectual do indivíduo, no entanto, este papel sofreu modificações nos últimos anos, assim 

como a relação familiar, sendo muitas vezes transferida à escola a responsabilidade de ensinar 

valores sociais e morais para se desenvolver capacidades sociais e interpessoais, incluindo 

sentidos de responsabilidade, direito, entre outros. É então, a escola, uma importante 

instituição na formação de cidadãos capazes de agir e posicionar-se ante as adversidades com 

ética e sabedoria. 

O projeto desenvolvido durante o ano de 2009 visou essencialmente: permitir que os 

resultados obtidos na primeira parte do projeto fossem divulgados de uma forma mais 

abrangente.  

Para isso, os seguintes objetivos foram traçados e executados: 
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 Realização de pesquisa de campo semelhante à realizada na primeira parte do 

projeto, desta vez com jovens estudantes do ensino público nacional, a fim de se 

identificar os contrastes quando na comparação dos resultados obtidos com 

alunos do setor privado (alvo de nosso primeiro projeto); 

 Construção do site institucional onde todos os dados acumulados ao longo da 

primeira parte da pesquisa, bem como as orientações aos pais, educadores e 

jovens estão inseridas para divulgação à sociedade como um todo. O site do 

grupo de pesquisa pode ser acessado através do endereço 

http://www.mackenzie.com.br/leeme.html e suas principais telas encontram-se 

disponíveis no Anexo A. 

 Organização de todas as informações obtidas a ponto de viabilizar a publicação 

de um livro direcionado á comunidade científica e acadêmica. 

 

3. Revisão da literatura 

 

3.1. Introdução 

É notória a presença da Internet na vida cotidiana das pessoas em grandes cidades, como 

São Paulo, na atualidade. Ainda mais visível é a influência desta realidade na dinâmica de 

vida contemporânea. Desde artigos publicitários na imprensa - que esperam vender máquinas 

e suprimentos necessários para a conexão à rede - até artigos jornalísticos que discutem os 

impactos do uso da Internet na vida prática, é possível constatar que esta é uma realidade 

imperativa. 

Observando esta transformação social, e atento à questão do uso da Internet especialmente 

entre crianças e adolescentes, o Laboratório de Estudos sobre Ética nos Meios Eletrônicos 

(LEEME) da Universidade Presbiteriana Mackenzie iniciou em 2007 a elaboração de um 

projeto de pesquisa que visava investigar a relação de crianças e adolescentes com a Internet, 
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bem como analisar a qualidade do uso que estavam fazendo. Considerando os limites de um 

projeto de pesquisa de campo, optou-se num primeiro momento restringir a amostra para um 

grupo de estudantes de escola privada localizada na região central da capital paulista. 

O projeto, aprovado e fomentado pelo MackPesquisa, foi desenvolvido em 2008, 

oferecendo subsídios para a compreensão do objeto de pesquisa, bem como material para um 

estudo comparativo dos resultados então encontrados com os que possivelmente obter-se-iam 

em outra população pesquisada. Assim, no final daquele ano, o mesmo Laboratório 

desenvolveu nova proposta de estudo, similar à primeira, contudo focada em outro grupo de 

amostra: estudantes do ensino público de uma escola da região central da capital paulista. O 

presente trabalho trata da apresentação dos dados desta nova pesquisa que, posteriormente, 

possibilitará nova análise, então comparativa, dos resultados obtidos nos diferentes ambientes 

sócio-econômico-culturais. 

Novamente aqui, a questão dos valores volta a ser debatida no uso que se faz da Internet, e 

não só pelos estudantes; especula-se, nas entrevistas, os comportamentos de pais, professores 

e demais responsáveis pela formação moral e educacional destes jovens quanto à orientação 

(ou ausência da mesma) no que se refere ao uso desta tecnologia – algo que empata 

diretamente à discussão sobre os benefícios e problemáticas associados ao uso da Internet. 

O distanciamento entre as gerações quanto aos valores ensinados, a realidade de um 

ambiente onde impera a velocidade dos avanços tecnológicos, o apelo ao consumo e o 

imediatismo, discutidos em nosso estudo anterior, continuam presentes neste novo grupo 

analisado. Independentemente da condição econômica e social do sujeito, as grandes cidades 

lhe oferecem farta possibilidade de acesso – algumas vezes gratuito – à rede internacional de 

computadores. Assim, a denominada Net Generation, que não quer apenas ser ouvinte ou 

expectadora, mas questionar, discutir, investigar, fantasiar e criar, pode não estar restrita às 

classes economicamente mais abastadas. 
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Contudo, abre-se a hipótese de que seja ainda mais ampla na nova amostragem pesquisada 

a problemática da ética no uso deste poderoso meio e instrumento de comunicação, 

relacionamento, informação e conhecimento que a Internet configura. A falta de instrução 

familiar, a inversão de valores morais na cultura contemporânea, a incentivo – tantas vezes 

não responsável – da mídia à erotização banal do ser humano e ao consumo desnecessário, o 

baixo nível cultural poderiam tornar este grupo agora pesquisado mais suscetível aos perigos 

que o mau uso da Internet pode apresentar.  

Assim, nesta nova realidade ampliam-se as possibilidades de atitudes que vão contra o 

padrão ético que visa o bem comum, o que reflete obviamente no espaço considerado real 

destas pessoas. Assim como afirmado em relatório anterior
1
, é de extrema importância que as 

crianças e adolescentes tenham acesso à Internet, porém com uma postura crítica quanto aos 

conteúdos apresentados e relações nela estabelecidas. 

 

3.1.1. A primeira parte deste projeto 

No projeto anteriormente desenvolvido, tivemos por objetivo a determinação de 

alternativas concretas do uso construtivo das tecnologias computacionais por crianças e 

adolescentes, a fim de angariar dados que pudessem corroborar para o desenvolvimento de 

um projeto de conscientização e instrução sobre a questão da ética neste uso.  

Assim, identificamos e compreendemos os diferentes tipos de relações existentes entre 

homem, computador e informação na Sociedade do Conhecimento e consequentes 

implicações comportamentais nos indivíduos, bem como no que diz respeito às problemáticas 

entorno do uso crescente das tecnologias e das atitudes consideradas não-éticas, identificamos 

                                                

1
 Rodrigues, C. C. L.; Cymrot, R.; Barros, S. D. P. S.; Moraes, U. C.; et all (2008). Uma 

análise das questões ético-computacionais e suas consequências: como formar cidadãos 

conscientes e engajados na Sociedade do Conhecimento. Relatório não publicado. São Paulo: 

Universidade Presbiteriana Mackenzie (MackPesquisa).  
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quais eram estas problemáticas e as classificamos em áreas/segmentos onde ocorrem, 

registrando as consequências diretas e/ou indiretas de sua ocorrência.  

O trabalho estabeleceu, então, uma relação com os possíveis perigos/problemas aos 

quais associados ao uso indiscriminado da Internet: Apostas os line (gambling), Bullying, 

Compra/venda de artigos/papers prontos – on line term papers, Exposição a Pornografia, 

Hacker/Cracker, Pedofilia, Peer-2-Peer (P2P) – questões relacionadas ao compartilhamento 

de arquivos, Phishing (páginas falsas), Pirataria, Plagiarismo, Preguiça virtual, Spam, Vício 

no uso da Internet, Violência em games e Vírus.  

Tais questões foram analisadas particularmente, abordando o conceito e a definição do 

problema, discutindo a tecnologia associado ao mesmo, as situações em que frequentemente 

ocorriam e o público alvo mais visado, possíveis consequências para as vítimas, os aspectos 

legais daquele mau uso das tecnologias computacionais e meios de prevenção e orientação 

pertinentes à usuários destas tecnologias. 

No que se refere à pesquisa de campo, foi realizado um levantamento sobre o tipo de 

uso que têm sido feito da Internet pelos indivíduos que participaram da pesquisa. Eram 

crianças e adolescentes matriculados no ensino Fundamental II e Ensino Médio de um grande 

colégio particular localizado na região central de São Paulo. 

Através da aplicação de questionário a pesquisa utilizou a metodologia de uma survey. 

Para a realização da pesquisa foi elaborado como instrumento de pesquisa um questionário 

composto de vinte questões. Como houve alunos que não responderam ao questionário por 

motivo de recusa ou ausência na aula, a amostragem pode ser considerada probabilística, 

porem quase aleatória (BOLFARINE; BUSSAB, 2005). Para justificar que mesmo assim a 

amostra foi representativa da população utilizou-se o teste Quiquadrado de independência 

(CONOVER, 2009).  

O tratamento dos dados revelou um grupo homogêneo quanto à distribuição sexual dos 
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respondentes, composto por púberes e adolescentes, predominantemente cursando o ensino 

médio. A grande maioria da amostra faz do uso da Internet um hábito diário. Os acessos 

passaram a fazer parte da rotina da criança e adolescente. A maioria dos púberes e 

adolescentes da amostra acessa semanalmente a Internet por mais de cinco vezes, possui 

computador na própria residência e em seu próprio quarto, e consideram-se com liberdade 

para fazê-lo em suas casas. O lugar de onde mais fazem acessos é a própria casa e do próprio 

quarto, tendo na maioria dos casos os pais aleatoriamente presentes. 

Pode-se dizer que a maioria da amostra permanece entre 2 e 4 horas em cada conexão 

feita a rede nos dias úteis e o numero de pessoas conectadas mais de 4 horas por acesso seja 

também significativo, aproximando-se de 20%. Aos fins de semana a maioria permanece mais 

de 4 horas por acesso feito e boa parte fica entre 2 e 4 horas conectada a rede em cada acesso. 

Em qualquer dia, os períodos mais utilizados para realizarem seus acessos foram a tarde e a 

noite, contudo, as madrugadas dos fins de semana tem a utilização de mais de 25% destes 

estudantes.  

Os principais usos da Internet encontrados naquela amostra foram para sites de 

relacionamento, realização de pesquisas e MSN, ainda que também seja relevante o uso para 

baixar músicas, ver vídeos e e-mails, para games e para atividades culturais de lazer e 

entretenimento. Raramente a amostra utiliza a Internet para ver fotos ou notícias, comprar ou 

frequentar salas de bate-papo. Os usos que foram identificados como os mais utilizados (sites 

de relacionamento, MSN, vídeos, games e download de musicas), muitas vezes podem estar 

associados a algumas questões que envolvem riscos de exposição a estes usuários. Com isso, 

ficam mais suscetíveis as abordagens de estranhos e pessoas mal-intencionadas.  

Os meios de comunicação em massa e a família foram as principais fontes do 

conhecimento de que há a possibilidade de a Internet associar-se a perigos entre esta amostra. 

A maioria da amostra (81,00%) reconhece alguma matéria escolar que discuta o uso da 
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Internet.  

Entendeu-se, portanto, que para minimizar os efeitos negativos deste modus vivendi, 

há a necessidade de reflexão e do estabelecimento de medidas preventivas opostas a estas 

consequências sociais danosas desencadeadas no processo de desenvolvimento científico 

tecnológico atual. No sentido de buscar caminhos de convivência positiva com a tecnologia, 

para que os jovens de hoje sejam futuros cidadãos conscientes, livres de perigos e ameaças 

oriundas da tecnologia, o trabalho finalizado em 2008 elaborou material didático-instrucional 

acerca de todas as problemáticas inerentes ao mundo virtual. O objetivo principal nesta obra 

(que encontra-se no prelo) foi gerar conscientização do uso das tecnologias computacionais 

entre os estudantes. A partir de reuniões com professores e pais desses alunos, também 

esperamos criar canais de reflexão e discussão a fim de que a escola e a família sejam os 

“combustíveis” neste processo de conscientização do uso construtivo das tecnologias 

computacionais.  

Considerou-se que há de se formar cidadãos para viver no mundo digital, capazes de 

melhorar, modificar e usufruir dos benefícios que a tecnologia oferece para os diversos 

segmentos da vida humana: sem culpar a tecnologia por tais desafios, sem ser omisso às 

consequências que seu mau uso causa ao ser humano. Concluiu-se que toda sociedade está 

envolvida neste processo, em especial família e escola como responsáveis pela condução de 

crianças e adolescentes no uso sadio e responsável do espaço cibernético. Há a necessidade de 

compreensão que o mundo virtual insere na realidade, trazendo para ela suas consequências. 

Assim, é importante que o jovem aluno aprenda a fazer suas primeiras buscas por conteúdo, 

lendo, analisando e avaliando o que é bom e o que é ruim. Neste sentido, a escola deve ser 

parceira da família com a realização de programas que incentivem o bom uso da Internet, com 

a preparação de professores capazes de adequar o espaço da sala de aula ao espaço virtual 

(preparando aulas e pesquisas que façam um uso inteligente dos recursos da Internet, 
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maximizando as capacidades cognitivas dos alunos), com encontros de pais e professores para 

reflexão sobre o tema. Certamente existe o interesse da grande maioria dos pais sobre a 

questão.  

3.1.2. O projeto atual 

Assim como no projeto desenvolvido em 2008 por este Laboratório de estudos e 

pesquisa, o trabalho desenrolado em 2009 e agora apresentado tem como objetivo 

compreender os tipos de relação existente entre o Ser Humano, o computador e a informação 

em nossa sociedade, bem como as implicações consequentes do comportamento humano 

neste contexto. No espectro desta pesquisa ainda encontra-se como objetivo observar se as 

problemáticas sobre o mau uso das tecnologias computacionais (identificadas e classificadas 

na primeira etapa deste projeto) estão presentes entre a amostra, investigar o nível de 

envolvimento da escola e da família com a orientação da criança e adolescente para o uso das 

tecnologias computacionais neste diferente contexto econômico e social agora pesquisado 

(estudantes da escola pública). 

No que diz respeito à pesquisa de campo, o objetivo é realizar um estudo semelhante 

ao feito na primeira parte deste projeto, contudo entre jovens estudantes do ensino público, a fim 

de identificar os contrastes quando na comparação dos resultados obtidos com alunos do setor privado 

(alvo de nosso primeiro projeto). Espera-se, produzir a construção de um site institucional onde todos 

os dados acumulados ao longo da primeira e segunda partes da pesquisa, bem como as orientações à 

pais, educadores e jovens estejam inseridas para divulgação à sociedade como um todo. Além disso, 

todas as informações adquiridas nos estudos serão organizadas a ponto de viabilizar a publicação de 

um livro direcionado à comunidade científica e acadêmica. 

A pesquisa de campo foi realizada nos mesmos moldes da pesquisa primeira etapa do projeto. 

Foi feito um levantamento do tipo de uso que é feito da Internet pelos indivíduos que pertencem aos 

níveis Fundamental II e Médio do ensino público, através da aplicação de questionário, com o objetivo 

de conhecer a realidade de uso para se propor caminhos adequados. Desta forma, atribui-se ao estudo, 
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um caráter quantitativo nos resultados apresentados. A aplicação do questionário foi incluída nas 

atividades didático-pedagógicas da Escola pesquisada. Um questionário semelhante ao aplicado na 

primeira etapa do projeto foi utilizado, a fim de possibilitar futuras análises comparativas entre os 

dados. 

O presente relatório de pesquisa organiza-se em 5 partes, sendo: uma breve reflexão sobre o 

histórico da educação pública, uma apresentação da atual situação do ensino público, conceitos de 

inclusão social e inclusão digital, um panorama da Internet no Ensino Público e a apresentação 

detalhada da pesquisa de campo (metodologia, resultados e discussão). 

Optou-se aqui por não repetir a discussão teórica acerca das problemáticas que o mau uso das 

tecnologias computacionais gera, ou sobre a importância da consolidação de uma formação moral e 

ética consistente entre crianças e adolescentes para o uso das mesmas tecnologias. Sendo esta pesquisa 

um desdobramento da anterior, que amplamente discutiu estas temáticas, tal empenho não ofereceria 

novidades à atividade acadêmica e apenas configuraria um discurso recursivo. 

Sendo assim, sugere-se uma análise estatística comparativa entre os resultados encontrados 

nas duas pesquisas de campo com amostras diferenciadas. Contudo, algumas semelhanças e distinções 

já podem ser observadas entre os grupos, conhecimentos importantes quando se tem por objetivo 

promover efetivamente ações educacionais motivadoras do uso consciente, crítico, criativo e 

responsável da Internet e das tecnologias computacionais. 

O presente documento continua indicando a escola como uma instituição social hábil para 

inserir em seu programa de ação atividades de formação moral e reflexão ética sobre o uso destas 

tecnologias, seja entre seu corpo docente, seja entre pais e estudantes. Conferiu-se com mais este 

estudo que a Internet apresenta papel tão importante na vida e na formação dos nossos jovens quanto 

os meios tradicionais de obtenção de conhecimento, lazer e cultura. Do mesmo modo, voltamos a 

observar que a realidade virtual oferece às pessoas desta faixa etária os mesmos perigos e riscos que a 

realidade presencial, necessitando, assim, de uma orientação específica para além do domínio da 

técnica: para o manuseio autônomo, livre e responsável destes meios. 

Concluímos que existe, ainda, mais no ambiente do ensino público, a necessidade de 

informação e de formação sistemática sobre o comportamento seguro na Internet, com estratégias de 
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intervenção escolar e comunitária, que edifiquem a avaliação da ação do indivíduo no mundo, 

promovendo uma transformação de seu comportamento social no espaço virtual. Citando HEATH 

(2001, p.20) “Ensinar valores é um processo que acontece diariamente”.  

Assim, é necessário uma reflexão e conhecimento dos valores que nos orientam a 

conduta, bem como aproveitar as oportunidades para aplicar os valores que se quer 

fundamentar. É preciso sugeri-los verbalmente e discutir sobre conduta com crianças, jovens e 

pares, ouvindo e entendendo seus anseios e perspectivas. Por fim, urge a necessidade em 

analisar a atitude coerente com o que se valoriza, a fim de se desenvolver a humanidade.  

Repetimos aqui que a Internet e as novas tecnologias computacionais não configuram um 

perigo em si para a formação e desenvolvimento ético de crianças e adolescentes. O perigo 

encontra-se na ausência de orientação do manejo da técnica: as nuances que estes meios 

adquirem refletem os propósitos, a ação e conduta humana a seu respeito.  

 

3.2. Histórico da Educação pública 

 

O histórico
2
 da educação pública no Brasil pode ser dividido nos seguintes períodos: 

 Colônia - Período Jesuítico (1500-1759) 

 Colônia Período Pombalino (1759-1822) 

 Império (1822 - 1889) 

 Primeira República (1889 – 1930) 

 Era Vargas (1930 – 1945)  

 Nacional Desenvolvimentismo (1946-1964) 

 Período Militar (1964-1984) 

 Transição democrática (1984 até os dias de hoje)  

 

                                                
2 http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/index.html 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/periodo_pombalino.html
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Cada um destes períodos traz subjacentes as vicissitudes históricas que acabaram por 

configurar a educação pública no país em cada período e permitiram que tivéssemos o 

panorama sofrível de hoje, com índices de qualidade impublicáveis, sem que esse descalabro 

gere indignação ou que a reforma educacional seja prioridade de governantes. Para se ter uma 

idéia, em 2005, o país contava com 3,3 milhões de jovens com 17 anos de idade, mas só 1,8 

milhões de concluintes do ensino médio (Ioshpe, 2008). 

Para ampliamos o entendimento sobre a urgência de modificações estruturais na educação 

pública, é preciso entender a sociedade atual para a qual a educação pública no Brasil diz que 

se volta, mas que está longe de preparar indivíduos para uma atuação digna na mesma. 

A sociedade atual é uma sociedade do conhecimento e pode ser caracterizada pelos 

seguintes aspectos: 

 progresso tecnológico - com o advento de novas tecnologias (informática, 

telecomunicações, biotecnologia, novos tipos energia, novos materiais), o mundo 

assiste a um panorama high tec sem precedentes, onde é possível a manipulação 

genética, a robotização da produção, o choque de culturas e a pulverização de 

fronteiras, entre outras coisas. 

 internacionalização - entendido também como processo de globalização, está 

transformando o mundo numa grande aldeia, reduzindo as distâncias. 

 polarizações - a questão social está cada vez mais premente. O desemprego 

estrutural está aprofundando cada vez mais a separação entre pobres e ricos. 

 urbanização - a população urbana cresce em proporções alarmantes, causando um 

inchaço das metrópoles e um aniquilamento da população rural. 

 dimensão do estado - é crescente a falácia da privatização, que vem a reboque da 

bandeira da modernização do estado. (Dowbor, 1994, p. 2-5) 
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Some-se a essa caracterização, a importância, a supremacia que vem adquirindo a 

informação. Este fato parece coerente quando se sabe que esta sociedade é uma sociedade do 

conhecimento, onde a informação e, logicamente, seu respectivo acesso, pode garantir uma 

forma de participação nesta sociedade. Uma análise interessante e mais aprofundada sobre 

esta relação informação/conhecimento - pode ser descrita pelo fato de que “na sociedade 

moderna, o saber é força produtiva.  

A sociedade converte a ciência em potência material. Bacon afirmava: „saber é poder‟. É 

meio de produção. Se os meios de produção são propriedade privada, isto significa que são 

exclusivos da classe dominante, da burguesia, dos capitalistas. Se o saber é força produtiva 

deve ser propriedade privada da burguesia. Na medida em que o saber se generaliza e é 

apropriado por todos, então os trabalhadores passam a ser proprietários de meios de produção. 

(Saviani, 1994, p. 160) 

Nesta sociedade, baseada no conhecimento, a informação, ou melhor, o acesso a ela, está 

tornando-se tão importante quanto a posse de terra ou capital. 

O poder, que na sociedade pós-Revolução Industrial concentrava-se em quem detinha os 

meios de produção, está se deslocando, na sociedade informática, na sociedade do 

conhecimento, para quem detêm o conhecimento já que este, como foi dito anteriormente está 

alicerçando a mesma. Este poder está, por assim dizer, mudando a sua forma, tendo sua 

origem transformada. O que está havendo é uma revolução na própria natureza do poder. 

Levando em consideração que o tripé do poder é formado por força, riqueza e conhecimento, 

ou em outras palavras, músculo, dinheiro e inteligência, nota-se atualmente que músculo/força 

e dinheiro/riqueza estão perdendo seu espaço no cenário do poder para o binômio 

“inteligência/conhecimento”. O que está redefinindo o poder é justamente o acesso ao 

conhecimento, à informação, causando o powershift, ou seja; “uma revolução na própria 

natureza do poder”. Tofler (1995, p. 27 - 28) 
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É importante analisar com certo ceticismo esta nova sociedade do conhecimento e 

perceber, por exemplo, que a mesma não está sendo construída para redimir a humanidade das 

mazelas que a sociedade industrial causou; não se pode esquecer que o poder que vem a 

reboque do conhecimento deriva do fato da informação ter se transformado em um dos fatores 

determinantes que aguça desigualdades sociais existentes e cria outras tantas. 

Assim, engana-se quem pensa que a sociedade do conhecimento traz consigo soluções dos 

problemas que cria, muito menos daqueles já preexistentes. Não seria injusto dizer que das 

desigualdades existentes, nenhuma cresce tanto quanto a do acesso à informação. 

Cabe aqui uma pergunta: se a informação e, consequentemente, o conhecimento advindo 

dela tende a crescer e, a este fato, não está atrelado o aumento de benefícios para a maioria 

das pessoas, quais serão as perspectivas futuras em relação à hegemonia do 

conhecimento/informação, para a sociedade em geral? 

Em princípio, estas perspectivas não parecem boas; afinal “a sociedade informática não 

garante automaticamente o paraíso”. (Schaff, 1995, p. 150) 

Schaff anuncia que “em vista das alarmantes manifestações deste processo - o perigo da 

guerra, as depressões econômicas e o desemprego (...), as pessoas se vêem cada vez mais 

tomadas pelo pânico diante das respostas inseguras a esta pergunta.” (Schaff, 1995, p. 15) 

Há que se levar em consideração o fato de que todo o movimento que se tem feito para a 

modernização da economia tem refletido uma necessidade de uma preparação mais fina e 

especializada para o acesso aos “bons empregos”. Para os excluídos desta preparação fina e 

especializada, restarão os empregos de terceira classe e renda de quarta. Por outro lado, há 

muita coisa por fazer; no dinamismo, na dialética da história existirão, com certeza, brechas 

para um futuro, para um sonho possível e, quem sabe, pondo um ponto final nos nossos 

pesadelos. 

Tomando como verdadeiro o fato que a tecnologia está começando a redefinir a maneira 
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como o homem fala com seus semelhantes, como ele se comunica, o que ele sabe e o que ele 

é; é preciso redefinir este homem. Acreditamos que ele deverá ser, antes de tudo, feliz; 

comprometido com ideais, criativo, crítico, integrado no “espaço/tempo” virtual criado pela 

tecnologia, sem perder de vista soluções dos problemas relativos ao seu contexto. Ele deve 

dominar a tecnologia, tirar proveito dela, para “virar o jogo” a seu favor e a favor da 

sociedade em que está inserido, transformando o mundo concreto, social, individual e também 

o virtual; encontrando, por assim dizer, um caminho para a sua cidadania. 

Essa perspectiva de homem descrita anteriormente vai ao encontro da imagem de homem 

descrita por Schaff; o homo universalis: “Homo universalis, é aquele que está munido de uma 

instrução completa e em condições de mudar de profissão e, portanto, também de posição no 

interior da organização social do trabalho.” (Schaff, 1995, p. 125) 

Este homo universalis é também um homo estudioso, um homem que se apropria do 

conhecimento engendrado pela sociedade e que assim, pode resolver problemas de forma 

consistente, pragmática e inteligente, com consciência dos produtos de sua cultura e 

principalmente do seu poder de transformação. 

Nesse sentido Schaff coloca que “o computador é um produto do homem, portanto é parte 

da sua cultura. Esta tecnologia está destinada a revolucionar o processo de formação da 

cultura e hoje já testemunhamos o início desta revolução. O computador servirá a muitos fins: 

como supermemória artificial que aliviará bastante a carga de memória humana hoje 

necessária, tornando assim muito mais fácil o processo de ensino; como executor, com uma 

rapidez surpreendente, de operações combinatórias, como idealizador de novos métodos de 

conhecimento humano em muitas disciplinas, incluindo aquelas que no início se acreditava 

estar fechadas às técnicas informáticas (investigação histórica, jurisprudência); como fator de 

um processo mais ágil de aprendizado e de verificação dos conhecimentos do aluno, também 

por meio do método da „conversação‟ com a máquina, etc.” (Schaff, 1995, p. 73) 
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Partindo do princípio que ninguém transforma aquilo que não conhece; conhecer e, por 

conseguinte, dominar o computador e outras tecnologias como uma forma de incrementar a 

formação deste homem e vislumbrar transformações, parece ser uma idéia pertinente. 

De acordo com o que foi apresentado anteriormente, não seria prematuro supor que o 

homem deverá ser “reconstruído”, para poder construir o seu próprio conhecimento, tomando 

para si a consciência do seu próprio poder. E aí fica a pergunta: que caminhos, formações e 

informações são necessárias para que o homem possa se construir ou reconstruir a si próprio e 

a seu próprio conhecimento, coadunados com seu tempo? Nesse ponto ainda não temos as 

respostas, temos sim, hipóteses de elaboração de possíveis respostas, mas uma coisa é certa: 

esta “construção” não pode referendar a manutenção do status quo, muito menos abraçar a 

tecnologia como mais um modismo. 

3.3. Situação atual do ensino público 

Muito se fala sobre a precariedade do ensino público brasileiro. Wreford (2003, p 5) cita 

as principais barreiras para o progresso do ensino: 

 Falta de uma formação eficaz do professor para a prática na sala de aula. 

 Salários baixos e poucos incentivos para melhorar a qualidade de instrução, o que 

resulta em cargas de trabalho excessivas, faltas dos professores às aulas e baixo 

estímulo. 

 As leis e normas sobre emprego de professores que permitem um excesso de faltas. 

 Falta de livros e de recursos didáticos, sobretudo no Ensino Médio. 

 Toda a sociedade anseia por melhorias e o discurso político em época de campanha acaba 

se tornando repetitivo: “vamos investir em educação”. Onde está o problema na educação 

pública brasileira? 

Manter a escola é obrigação do Estado e aos governantes cabe proverem seu 

financiamento. As escolas públicas têm suas instalações na maioria das vezes precárias, sem 
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bibliotecas, sem laboratórios, e em algumas cidades interioranas, são construções 

improvisadas. Obviamente existem exceções, já que algumas escolas públicas podem ser 

consideradas como modelo, oferecendo ensino de qualidade em diferentes níveis. 

Muitos são os programas e as ações criadas pelo Governo Federal, através do Ministério 

da Educação (MEC). Estas ações visam atender a Educação Superior, a Educação Básica, a 

Educação Profissional, a Educação Especial, a Educação a Distância e a Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade. O site do Ministério da Educação apresenta de 

forma detalhada todos estes programas e ações de forma detalhada, separados por área de 

interesse: Professores e Diretores, Pais e familiares, Estudantes, Governo, Imprensa e 

Fornecedores, conforme mostra a Figura 1 abaixo:  

 
Figura 1 – Site do Ministério da Educação (MEC) e as diferentes ações realizadas 

Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_pea 

 

Em 2007, o MEC criou um instrumento de avaliação chamado IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) que visa medir a qualidade da educação através de 
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uma nota de zero a dez este nível de Ensino. A partir de dados obtidos no ano de 2005, foi 

feita uma comparação com os dados de 2007 e a cada dois anos são feitas novas avaliações a 

fim de se buscar melhorias efetivas no Ensino Básico brasileiro. A meta é alcançar o índice 

6,0 no ano de 2022 como a média nacional, que em 2007 marcava uma média de 4,2 (MEC, 

2010). 

Como esta pesquisa está voltada para o ensino público da cidade de São Paulo, é relevante 

a apresentação de alguns dados referentes aos Indicadores Demográficos Educacionais desta 

cidade, obtidos pelo MEC no ano de 2007. A Tabela 1 apresenta o IDEB referente ao Ensino 

Fundamental da cidade de São Paulo no ano de 2007, bem como as metas esperadas. 

 

 IDEB observado 

em 2007 

Meta do IDEB 

para 2007 

IDEB observado 

em 2007 

Meta do IDEB 

para 2007 

Anos iniciais do 

Ensino Fundamental 

Anos finais do 

Ensino Fundamental 

Rede  

pública estadual 
4,6 4,7 3,8 3,8 

Rede  

pública municipal 
4,3 4,1 3,9 4,1 

 Tabela 1 – IDEB referente ao Ensino Fundamental da cidade de São Paulo em 2007 

Fonte: http://ide.mec.gov.br//2008/gerarTabela.php 

 

 

A Tabela 2 apresenta o desempenho dos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio 

para os concluintes das escolas da cidade de São Paulo em 2007, bem como o comparativo 

com a rede privada da mesma  cidade e ano. 

 

 

Nível 
Média da prova 

objetiva 

Média Total 

(Redação e Prova 

Objetiva) 

Média da prova 

objetiva com 

correção de 

Média Total 

(Redação e Prova 

Objetiva) com 
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participação correção de 

participação 

Rede Estadual  44,69  48,41  44,04  47,94 

Rede Municipal  48,01  50,70  47,61  50,42 

Rede Privada  67,13  64,23  66,78  64,00 

Tabela 2 – Notas obtidas no Exame Nacional de Ensino Médio na cidade de São Paulo no 

ano de 2007 pela rede pública e o comparativo com a rede privada 

Fonte:  http://ide.mec.gov.br//2008/gerarTabela.php 

 

Apesar de alguns índices mostrarem que as “coisas estão caminhando bem”, muitos alunos 

saem do 4º ano do Ensino Fundamental I sem saber ler e escrever (Castro, 2007, p. 2). Para a 

autora, o ensino público atual necessita de “intervenções cirúrgicas” a fim de se fazer com que 

os alunos aprendam e para fazer com que as escolas funcionem:  a rotina da escola é 

permeada de violência, ausência de professores, desorganização interna e falta de 

funcionários).  

 Castro (2007, p. 3-4) levanta alguns pontos estratégicos para melhoria gradual da 

educação: 

 Financiamento e prioridade do investimento; 

 Revisão das carreiras, formação e incentivos aos professores; 

 Reorganização dos sistemas de ensino com ênfase na gestão da escola e da 

aprendizagem; 

 Currículo, metas de aprendizagem, avaliação e alfabetização. 

 

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional afirma que a educação se constitui 

um direito fundamental e essencial ao ser humano, bem como a Declaração dos Direitos 

Humanos, afirma que toda pessoa tem direito à educação. Pode parecer contraditório, mas ao 

mesmo tempo em que convivemos com grandes avanços tecnológicos, com a globalização, 

com a Internet e a modernização em diversos segmentos culturais e econômicos, grande parte 

da população ainda não tem acesso à educação, e se tem acesso, infelizmente, não é uma 

educação efetiva, de qualidade, que promove a dignidade, que cria oportunidades reais de 
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crescimento pessoal e profissional. 

 

3.4. Inclusão Social e Digital 

Os artigos da Declaração dos Direitos Humanos
3
 deixam bem claro que “todos são 

iguais” e que “têm os mesmos direitos”, porém, os dados da realidade brasileira e mundial 

nos mostram que a igualdade entre as pessoas é muito mais um desejo, do que uma 

realidade. Esta igualdade tão sonhada, provavelmente só será alcançada com profundas 

transformações sociais e políticas em todo o mundo. 

Como o foco deste estudo concentra-se no Brasil, focaremos os exemplos e os dados 

para a situação nacional. O tema “inclusão social” nos remete a refletir em quantas 

pessoas são excluídas de diferentes situações: 

 Quantas pessoas não frequentam a escola? 

 Quantas pessoas não têm acesso a um sistema de saúde digno? 

 Quantas pessoas não têm uma casa decente para morar? 

 Quantas pessoas não têm acesso ao saneamento básico? 

 Quantas pessoas não têm a oportunidade de se qualificar adequadamente para o 

mercado de trabalho? 

 Quantas pessoas não têm acesso às informações que circulam pelo mundo e 

acabam ficando alheias a tudo? 

 Quantas pessoas, deficientes físicas, ficam sem oportunidades de conviver em 

sociedade e levar uma vida comum? 

 

Certamente estes números não existem com precisão. Gerar igualdade de 

oportunidades pode ser impossível para muitos, mas é a esperança de grande parte da 

população que se vê excluída de uma série de direitos básicos e elementares. 

Não se trata aqui de ignorar as diferenças. Elas são fundamentais na formação dos 

indivíduos, conforme Barth (1990, p. 515-515), muito bem coloca: “As diferenças 

                                                
3 Declaração dos Direitos Humanos – disponível  no site da Organização das Nações Unidas do Brasil. 

http://www.onu-brasil.org.br/documentos_direitoshumanos.php 
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representam grandes oportunidades de aprendizado. As diferenças oferecem um recurso 

grátis, abundante e renovável... o que é importante nas pessoas – e nas escolas – é o que é 

diferente, não o que é igual.” 

O termo “Inclusão Social” é bastante amplo e carrega em si uma série de programas e 

políticas públicas de inserção de indivíduos excluídos de algum setor da sociedade. De 

fato, o Governo Federal tem realizado diversas ações, como a Bolsa Família, como a Lei 

de inserção de deficientes físicos nas empresas, como a promoção automática de 

estudantes, a cota de vagas para negros, etc. 

O que precisa gerar reflexão é: até que ponto estes programas são realmente efetivos? 

Até que ponto, promover um aluno automaticamente para a série seguinte o insere na 

sociedade, se o mesmo não sabe ler e escrever corretamente? Até que ponto a Bolsa 

Família insere uma pessoa na sociedade, se uma mãe de família prefere não ter registro 

em sua carteira profissional, para não perder o benefício? Muito mais do que “dar” 

oportunidades, é preciso fazer com que os cidadãos tenham condições de buscarem suas 

próprias oportunidades de crescimento pessoal e profissional.  

Existe certamente uma estreita ligação entre o nível de educação de uma nação e seu 

crescimento. Entenda-se crescimento, como crescimento em todos os aspectos: sociais, 

econômicos, culturais, tecnológicos e tantos outros mais. Infelizmente, o Brasil não tem 

permitido aos seus cidadãos, uma educação efetiva, uma educação inclusiva, que dê 

oportunidades e que gere igualdade no acesso ao patamar tecnológico em que o mundo 

está inserido.   

A educação é um dos fatores que permitem a inclusão do indivíduo na sociedade. 

Juntamente com a igualdade econômica e política, a igualdade no acesso à educação e à 

informação formam as bases da Inclusão Social. Baseando-se nestes princípios, é fácil 

perceber a importância da educação e de seus instrumentos na democratização dos saberes 
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e na consequente produção de conhecimento e riquezas para um país.  

O cenário do Brasil nos mostra que 10,5% da população acima de 10 anos, é 

analfabeta e o rendimento médio mensal da população acima de 10 anos é de R$532,00
4
. 

Estes dados são de 2005 e em função do salário mínimo vigente na ocasião, esta média 

representava 1,7 salários mínimos por pessoa. Apesar dos dados não serem recentes, sabe-

se que não são muito diferentes dos dados de hoje. O caso do Brasil é antes de tudo, um 

quadro de exclusão social. As carências vão além do acesso à informação, à Internet e à 

tecnologia. A população brasileira precisa ser incluída socialmente, e depois, como uma 

consequência natural, ser incluída na Sociedade da Informação.  

“A sociedade da informação não é um modismo. Representa uma profunda 

mudança na organização da sociedade e da economia, havendo quem a 

considere um novo paradigma técnico-econômico. É um fenômeno global, 
com elevado potencial transformador das atividades sociais e econômicas, 

uma vez que a estrutura e a dinâmica dessas atividades inevitavelmente 

serão, em alguma medida, afetadas pela infra-estrutura de informações 

disponível.” (Livro Verde: 2001)  

 

De acordo com Castells (2000), a Sociedade da Informação possui as seguintes 

características: a informação é a principal matéria-prima; os efeitos da tecnologia têm 

grande penetrabilidade, já que estão presentes em praticamente todas as atividades 

humanas; predomínio da lógica de redes; flexibilidade e crescente processo de conversão 

das tecnologias (conversão digital). 

Silva et al (2005, p. 30) afirmam que inclusão digital é uma necessidade inerente deste 

século que  

“como ponto de partida do conceito de inclusão digital, o acesso à 

informação que está nos meios digitais e, como ponto de chegada, a 

assimilação da informação e sua reelaboração em novo conhecimento, tendo 

como consequência desejável a melhoria da qualidade de vida das pessoas.” 

 

Os autores ainda afirmam: 

“Se a inclusão digital é uma necessidade inerente desse século, então isso 

                                                
4 Fonte: IBGE 
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significa que o "cidadão" do século XXI, entre outras coisas, deve considerar 

esse novo fator de cidadania, que é a inclusão digital. E que constitui uma 

questão ética oferecer essa oportunidade a todos, ou seja, o indivíduo tem o 
direito à inclusão digital, e o incluído tem o dever de reconhecer que esse 

direito deve ser estendido a todos. Dessa forma, inclusão digital é um 

processo que deve levar o indivíduo à aprendizagem no uso das TIC‟s e ao 

acesso à informação disponível nas redes, especialmente aquela que fará 
diferença para a sua vida e para a comunidade na qual está inserido.” (Silva 

et al, 2005, p 32)  

 

Mais uma vez, passa pelo Governo Federal, a responsabilidade de promover 

programas e ações que permitam a democratização no acesso à informação e no uso das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC‟s). O Observatório Nacional de Inclusão 

Digital (ONID) é uma parceria do Governo Federal e da sociedade civil organizada que 

atuam na coleta, sistematização e disponibilização de informações para o 

acompanhamento e avaliação das ações de inclusão digital no Brasil. Para isso, existe um 

site que realiza o cadastro e divulga um mapa da inclusão digital em todo o Brasil. 

Esta iniciativa é muito interessante e pode ser muito útil em diversas outras ações 

públicas, que façam uso do computador e da Internet. A Figura 2 abaixo mostra o site do 

ONID que traz o mapa dos Telecentros no Brasil. 

O que podemos concluir, é que não basta ter o acesso ao computador. È necessário 

saber usá-lo e de forma a melhorar a qualidade da vida do indivíduo. Computadores mais 

baratos são necessários, bandas de acessão à Internet mais larga e a custo baixo são 

necessárias, mas são necessários também, professores bem preparados nas questões 

tecnológicas e programas de incentivo ao uso do computador e da Internet no sistema 

educacional. 
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Figura 2 – Site do Observatório Nacional de Inclusão Digital 

Fonte: http://www.onid.org.br/mapa 

 

O Governo Federal mantém um site específico para os seus programas de Inclusão Digital. 

O site serve para divulgar as principais ações como o GESAC (Governo Eletrônico Serviço de 

Atendimento ao Cidadão), o Projeto computadores para a Inclusão, Maré – Telecentros da 

Pesca, ProInfo – Programa Nacional de Informática na Educação e Quiosque do cidadão. A 

Figura 3 a seguir mostra a página principal deste site: 

As chamadas lan houses também configuram como elementos integradores da população 

excluída do universo digital à Internet. É muito comum encontrar em comunidades carentes 

pequenas casas abrigando 3 ou 4 computadores que são usados comercialmente como lan 

houses. Muitos jovens passam horas nestes ambientes jogando e usando a Internet, já que não 

possuem computadores em suas residências. Assim, as lan houses passam a exercer um 

importante papel social, na medida em que permitem a conexão de mais brasileiros à Internet. 

De acordo com última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as lan houses concentram mais de 

35% dos acessos à Internet no Brasil. As lan houses estão no segundo lugar no ranking de 

locais de acesso, ultrapassando o local de trabalho, que antes ocupava a segunda posição. 
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Figura 3 – Site do Portal da Inclusão Digital do Governo Federal 

Fonte: http://www.inclusaodigital.gov.br/inclusao/ 

 

 

3.5. Internet e Ensino Público 

A Internet oferece uma vasta gama de possibilidades de ferramentas educacionais. 

Dependo da forma como for trabalhada pelos professores, os alunos poderão vivenciar 

experiências riquíssimas e inovadoras. As inovações vão surgindo e os professores muitas 

vezes não conseguem acompanhar a velocidade dos diferentes instrumentos que vão surgindo. 

Não se pode esquecer que a Internet veio para ficar e que não se trata mais de uma questão 

de escolha. A Internet está presente na vida dos jovens e portanto, deve estar presente na 

rotina escolar. A única questão que deve ser discutida é: “qual é o melhor uso que deve ser 

feito da Internet, para que os alunos tenham ganhos e melhore a qualidade do ensino?” 

Ferraz (2204, p. 22), também compartilha desta opinião: 

“A educação precisa adaptar-se às novas necessidades da sociedade diante dos 
avanços tecnológicos, bem como assumir um papel de ponta na nova ordem 

que se faz presente com o advento das novas tecnologias de informação e 

comunicação ou novas tecnologias do ensino. Para isso, acreditamos que 
alunos e professores, atuantes no problema, devam se postar como agentes no 

processo, adquirindo novas competências e, assim, proporcionando que a 
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Internet venha a se tornar mediadora efetiva de uma nova forma de 

construção do conhecimento.” 

 

Em um país onde o sistema de educação ainda encontra sérios problemas, muitos falam 

com euforia que a Educação a Distância (EAD) pode resolver diversas questões da 

universalização do ensino. De fato, a Internet com seus diversos instrumentos de comunicação 

como chats, e-mails, fóruns e listas de discussão e seus Ambientes Virtuais de Aprendizagem, 

tem permitido que espaço e tempo sejam redimensionado em função da necessidade de alunos 

e professores, que estabelecem conexões virtuais e uma nova forma de ensinar e aprender. A 

questão fundamental nisso tudo é se de fato, aprendem. 

Centrando-se nas possibilidades que a Internet permite, uma das mais importantes, é a 

aprendizagem poder acontecer de forma colaborativa, ou seja, os alunos podem aprender uns 

com os outros. Silva et all (2009 p. 5847), apresenta 3 possibilidades de trabalhos 

colaborativos: 

 Colaboração em relação com o computador (um ou mais alunos trabalham num 

mesmo computador); 

 Colaboração baseada numa rede local (um ou mais alunos, trabalham em vários 

computadores no mesmo lugar); 

 Colaboração no ciberespaço, baseada numa rede alargada (um ou mais alunos, 

trabalham em computadores geograficamente distantes). 

 

O site Edu2.0
5
, é uma wiki 

6
que contempla um repositório de recursos da Web 2.0 que 

podem ser usados em atividades e projetos educacionais. Por ser uma wiki, os professores 

podem compartilhar experiências bem sucedidas e divulgar práticas inovadoras da Internet em 

sala de aula. De acordo com o site, a Web 2.0 colabora com a educação em 4 aspectos:  

 Acessar os conteúdos 

 Criar conteúdos 

 Reunir (compilar) conteúdos 

 Conectar conteúdos 

O aluno, além de poder buscar conteúdos publicados, pode ser o criador de seus próprios 

                                                
5 Acesso disponível em http://edu20.wikidot.com/edu2-0 
6 Modalidade de software colaborativo que permite a edição coletiva de documentos 
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conteúdos multimídia: textos, imagens, vídeos, sons, etc. Enfim, a Internet permite que a 

criatividade do aluno seja colocada “à prova”, basta que ele seja estimulado para isso. Desta 

forma, o aluno passa a ter uma postura ativa e autoral na Internet.  

A Tabela 3 mostra quais são os principais recursos da Internet que podem ser usados em 

sala de aula: 

Blogs Página dinâmica da Internet que permite a inserção 

de textos curtos em ordem cronológica reversa. São 

fáceis de criar e permitem a inserção de links e 

imagens.  

Exemplo de uso: registro e divulgação de 

atividades. 

Wikis Modalidade de software colaborativo que permite a 

edição coletiva de documentos. 

Exemplo de uso: publicar trabalhos de alunos 

PodCast São pequenos arquivos contendo programas de 

rádio em formato MP3 (MPEG 1 Layer-3). 

Exemplo de uso:  criar uma rádio da escola 

Editores de Texto on Line Processador de texto que pode ser acessado 

diretamente da Internet. 

Exemplo de uso: concluir pesquisa que já está em 

andamento 

Feeds São os chamados “alimentadores” de notícias (de 

qualquer natureza) que permitem que cheguem ao 

internauta sem que o mesmo se dirija ao site que a 

originou. 

Exemplo de uso: acompanhar a atualização dos 

blogs dos alunos 

Geradores de Histórias em Quadrinhos Editores on line de histórias que permitem a criação 

de cenários, personagens e tiras completas. 

Exemplo de uso: criar histórias que refletem uma 

temática qualquer 

Imagens Existem sites que armazenam fotografias e que 

também permitem a edição e o compartilhamento 

de imagens. 

Exemplo de uso: criar ilustrações para trabalhos 

Linhas do Tempo Editor gráfico que permite a inserção de datas e 

textos que representem uma determinada linha do 

tempo. 

Exemplo de uso: criar linha do tempo para uma 

determinada época da história 

Organizadores Gráficos Permitem a estruturação do pensamento através de 

imagens e representações simbólicas (mapas 

conceituais, mapas, mentais, etc.) 

Exemplo de uso: avaliar o entendimento dos 

alunos 
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Slides Apresentador de slides que pode ser acessado 

diretamente da Internet 

Exemplo de uso: exibição de resultados de 

pesquisas 

Social Bookmarking São sistemas que marcam os sites favoritos dos 

internautas através de tags (etiquetas).  

Exemplo de uso: criar uma seleção de sites para 

pesquisa de determinado assunto 

Videos Existem sites que armazenam e compartilham os 

vídeos produzidos pelos internautas. 

Exemplo de uso: introduzir temas de investigação 

Calendários Sites que montam calendários mensais/anuais com 

imagens e textos. 

Exemplo de uso: criar cronogramas 

Tabela 3 – Recursos digitais da Internet para a educação 

Fonte: adaptado de http://edu20.wikidot.com/edu2-0 

 

A Tabela 3 nos mostra que as possibilidades vão muito além das capacidades de muitos 

professores, principalmente quando falamos de escolas públicas. De que adiantam tantos 

recursos se professores não estão devidamente preparados, se os laboratórios não estão 

devidamente equipados e se não são efetivamente usados? 

Professores e alunos certamente utilizam o computador e a Internet, mas não 

simultaneamente, para a atividade de ensino-aprendizagem: 

 “Enquanto os professores se utilizam profissionalmente do computador 
majoritariamente para executar atividades de ordem técnica individual para 

planejamento, organização e sistematização de informações, os alunos o 

utilizam prioritariamente numa rede de compartilhamentos de informações 
com atividades lúdicas” (Tono e Freitas, 2008, p 7). 

 

 

Os alunos precisam enxergar os valores naquilo que fazem. Usar por usar, não faz muito 

sentido. Cabe aos professores dominarem as técnicas que, associadas às ações pedagógicas 

podem transformar o processo educativo. O simples fato de se usar um recurso tecnológico 

como a Internet em sala de aula, pode simplesmente transformar a tradicional “lousa e giz” 

em um formato “hightech”.  

A Fundação Victor Civita realizou em 2009 uma pesquisa com 400 escolas públicas de 13 

capitais brasileiras com o objetivo de mapear o uso do computador e da Internet nas escolas 
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públicas e Investigar as modalidades de uso do computador e da Internet em situações 

educacionais de Ensino Fundamental e Médio, conforme mostra a Figura 4. 

Pode-se perceber que foram pesquisadas as principais capitais brasileiras e, portanto, 

espera-se um elevado nível de informatização tanto das escolas, como dos alunos e dos 

professores.  

Um dos itens investigados é a questão da infraestrutura das escolas, que envolve desde a 

quantidade de equipamentos e aparatos tecnológicos, até a quantidade de computadores, 

laptops, impressoras e os locais onde são mantidos todos estes equipamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4 – Abrangência da pesquisa do uso da Internet nas Escolas Públicas 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/estudo-computador-internet.pdf 
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A Figura 5 apresenta uma parte dos resultados para a questão da infraestrutura: 

Figura 5 – Recursos e infraestrutura das escolas públicas pesquisadas 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/estudo-computador-internet.pdf 

 

Complementa-se estes dados com a informação de que apenas 17% das escolas não 

contam com banda larga para o acesso à Internet. Olhando para estes dados, pode parecer que 

as escolas estão todas muito bem equipadas. Mas quando se analisam os locais onde há 

computadores funcionando normalmente na escola (Figura 6), percebe-se que não existe uma 

coerência entre a infraestrutura e a qualidade do uso que se faz desses recursos. 
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Figura 6 – Locais onde há computadores funcionando normalmente na escola 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/estudo-computador-internet.pdf 

 

Note que apenas 4% dos computadores estão em sala de aula. Isso significa que o aluno 

depende do laboratório de informática e da biblioteca para ter acesso aos computadores. 

 Outro dado importante levantado, diz respeito à formação dos professores na questão do 

uso da Internet e da tecnologia. Este dado é preocupante, já que 74% dos professores 

entrevistados disseram que tem pouca formação ou nenhuma formação para o uso do 

computador e da Internet em sala de aula. Apenas 11% responderam que estão muito bem 

preparados para esta atividade. 

 Já a frequência de uso dos computadores nos mostra que a prioridade não são os 

alunos, já que a menor parte do tempo é destinada à eles (Figura  7): 
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Figura 7 – Frequência de uso dos computadores e da Internet 
Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/estudo-computador-internet.pdf 

 

Alguns outros dados são interessantes e revelam que realmente não basta investir em 

infraestrutura: 18% das escolas têm laboratório de informática e não trabalham com os alunos; 

o local onde os professores passam a maior parte do tempo em contato com o computador é 

na sala dos professores (50%). 

E o que fazem os professores com os alunos nos laboratórios? Que recursos utilizam no 

pouco tempo que passam com seus alunos? A Figura 8 mostra os índices de utilização dos 

principais softwares.  
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Figura 8 – Programas mais utilizados pelos professores 

Fonte: http://revistaescola.abril.com.br/fvc/pdf/estudo-computador-internet.pdf 

 

Dentre as opções apresentadas, apenas 1 ou 2 fazem uso da Internet como ferramenta. 

Chega-se, então, à conclusão que: as escolas estão equipadas com banda larga, com 

computadores, porém, não tem professores devidamente preparados e por este motivo, fazem 

apenas o uso de softwares simples e não criam projetos mais complexos que envolvam 

recursos mais avançados da Internet. 

 

4. Pesquisa de campo 

Como um dos principais objetivos do projeto, foi feito um levantamento do tipo de uso 

que é feito da Internet pelos indivíduos que pertencem aos níveis de Ensino objeto deste 

estudo, através da aplicação de questionário, com o intuito de se conhecer a realidade de uso 

para se propor caminhos adequados.  
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4.1. Metodologia empregada na pesquisa 

Esta pesquisa utilizou a metodologia de uma survey. Segundo FORZA (2002), as surveys 

podem ser de três tipos, a saber: exploratória, quando o objetivo é adquirir conhecimentos 

preliminares sobre determinado tópico; confirmatória, quando já há conhecimento teórico 

sobre o tópico e descritiva, cujo objetivo é descobrir a relevância de determinado fenômeno e 

sua distribuição na população pesquisada. Neste contexto, o presente estudo pode ser 

considerado uma survey exploratória uma vez que, embora exista conhecimento teórico sobre 

o tema, em relação ao objeto específico deste trabalho – o comportamento da criança e do 

adolescente em relação à Internet – não se encontram estudos de campo no Brasil. 

Foi realizada uma pesquisa com os alunos do 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II 

e da 1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio da Escola Estadual Romeu de Moraes Para a realização 

da pesquisa foi elaborado como instrumento de pesquisa um questionário composto de vinte 

questões, apresentado no Anexo B. Como houve alunos que não responderam ao questionário 

por motivo de recusa ou ausência na aula, a amostragem pode ser considerada probabilística, 

porém quase aleatória (BOLFARINE; BUSSAB, 2005).  

As variáveis de interesse são: o sexo do aluno, sua idade, curso, número de acessos à 

Internet por semana, existência de computador em casa, existência de computador no quarto 

do aluno, liberdade de acesso à Internet, local da casa em que está o computador utilizado 

com maior frequência, se os acessos são feitos junto com os pais, local de onde o aluno 

costuma fazer a maior parte dos acessos, tempo médio por conexão durante a semana e no fim 

da semana, horários durante a semana e nos fins de semana em  que costuma realizar os 

acessos à Internet, usos da Internet, conhecimento de que existem crimes e perigos associados 

ao uso da Internet, como ficou sabendo da existência destes crimes e perigos, se durante seus 

acessos a Internet já passou por alguma situação que lhe causou medo ou sensação de perigo 

ou ainda sensação de que algo não era correto, se já se fez passar por outra pessoa durante 
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algum de seus acessos à Internet, se já acessou algum site que tem conteúdo não 

recomendado, por exemplo: conteúdo pornográfico, racista, etc., em caso da resposta anterior 

ser positiva, de onde foram feitos esses acessos e se na escola existe alguma matéria que fale 

sobre o bom e o mau uso da Internet.  

O questionário foi aplicado pelos professores das diferentes disciplinas oferecidas pela 

escola, no horário normal de aula, no mês de outubro de 2009, em salas de aula da Escola 

Estadual Romeu de Moraes, depois da aprovação do projeto da pesquisa pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Presbiteriana Mackenzie e devidamente 

assinados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e a Carta de Informação à 

Instituição bem como recebida a autorização da direção do Colégio. Os pais dos alunos 

receberam da escola um comunicado pedindo a autorização para seu filho participar da 

pesquisa, conforme apresentado no Anexo C. Só participaram os alunos que trouxeram a 

autorização devidamente assinada. 

Foi orientado que se comunicasse aos participantes da pesquisa que seria preservado o 

anonimato dos respondentes. Cada turma depositou os instrumentos de pesquisa em um único 

envelope, de forma aleatória. Tal procedimento garantiu o anonimato de resposta e o não 

constrangimento no caso de recusa em participar da pesquisa, uma vez que ninguém verificou 

se o questionário depositado estava ou não preenchido.   

Depois de realizada a pesquisa, os dados foram tabulados, consolidados e foi realizada 

uma análise estatística dos dados por meio de análise descritiva das vinte variáveis já 

mencionadas construindo-se gráficos e tabelas.  

Após a análise descritiva, foram realizados testes de independência. A fim de testar se 

existe independência entre um par de variáveis aleatórias, utilizou-se o teste Quiquadrado com 

grau de liberdade (g.l.) igual a (l – 1)(c – 1) com l e c respectivamente iguais ao número de 

níveis da 1ª e da 2ª variável (número de linhas e número de colunas).  
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Calcula-se: Quiquadrado observado =  
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 com oij igual ao valor 

observado da célula ij e eij igual ao valor esperado da célula ij calculado por meio do produto 

das marginais da observação oij dividido pelo tamanho da amostra. 

Quando a tabela de contingência dos dados não for 2 X 2 a prova Quiquadrado pode ser 

aplicada somente se o número de células com frequência esperada menor que cinco for no 

máximo 20% do total de células e se nenhuma célula tiver frequência esperada menor que um. 

Se essas condições não forem satisfeitas pelos dados na forma em que foram coletados 

originalmente, o pesquisador deve combinar categorias de modo a aumentar as frequências 

esperadas nas diversas células. Se em uma tabela 2 X 2 não for possível se realizar o teste de 

independência Quiquadrado, deve-se utilizar o teste não paramétrico de Fisher. (CONOVER, 

1999; MONTGOMERY; RUNGER, 2009). 

Com o objetivo de verificar a consistência interna das respostas obtidas quanto ao uso da 

Internet, calculou-se o coeficiente alfa de Cronbach, que expressa a consistência interna das 

medidas e avalia a confiabilidade da pesquisa ou da análise dos itens na medição de um 

mesmo construto. O coeficiente varia de 0 a 1. Valores altos sugerem elevada consistência 

interna. Valores a partir de 0,70 são considerados aceitáveis, embora a literatura muitas vezes 

cite valores inferiores a este. Quando o valor do coeficiente alfa de Cronbach é aceitável, há 

sugestão de que ao menos alguns dos itens medem o mesmo construto. (SANTOS, 1999).   

Para todos os testes de hipótese foram calculados seus respectivos níveis descritivos 

(valor-P) e foi utilizado um nível de significância de 5%, portanto as hipóteses foram 

rejeitadas quando seus respectivos níveis descritivos foram menores que 0,05. A análise dos 

dados foi realizada com a utilização do programa Minitab. 

 

 



40 

 

4.2. Resultados e discussão 

4.2.1. Identificação da amostra 

Este estudo foi respondido por 822 estudantes, dos quais 49,03% da amostra eram do sexo 

feminino e 50,97% do sexo masculino, sendo que na ocasião da aplicação dos questionários 

68,13% deles estavam cursando o ensino fundamental e 31,87% cursavam o ensino médio. A 

amostra se compõe de pessoas entre 10 e 23 anos, na seguinte proporção: 0,98% com 10 anos; 

15,44% com 11 anos; 17,52% com 12 anos; 14,58% com 13 anos; 14,22% com 14 anos; 

12,87% com 15 anos; 13,97% com 16 anos; 8,09% com 17 anos; 1,84% com 18 anos; e 

0,25% com 19 anos; e 0,25% com 23 anos. Deste modo, trata-se de um grupo homogêneo 

quanto à distribuição sexual dos respondentes, composto por púberes e adolescentes, 

predominantemente cursando o ensino fundamental, conforme as tabelas e gráficos a seguir 

indicam. A Tabela 4 e o gráfico 1 apresentam a distribuição da amostra por gênero. 

Tabela 4 – Frequência e porcentagem da variável sexo 

Sexo Respondentes Percentual

Feminino 403 49,03

Masculino 419 50,97  

 

feminino

masculino

Categoria

51,0%
49,0%

sexo

 
Gráfico 1 – Caracterização da amostra por gênero 
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A Tabela 5 e gráfico 2 e o gráfico 3 e Tabela 6 a seguir apresentam respectivamente a 

distribuição da amostra por curso e por idade.  

Tabela 5 – Frequência e porcentagem da variável escolaridade 

Curso Respondentes Percentual

Ensino Fundamental 560 68,13

Ensino Médio 262 31,87  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Caracterização da amostra por curso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Caracterização da amostra por idade 
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Tabela 6 – Frequência e porcentagem da variável idade 

Idade Respondentes Percentual

10 8 0,98

11 126 15,94

12 143 17,52

13 119 14,58

14 116 14,22

15 105 12,87

16 114 13,97

17 66 8,09

18 15 1,84

19 2 0,25

23 2 0,25  
 

4.2.2. Condições e comportamentos em relação ao uso da Internet 

Entre os estudantes pesquisados, 54,29% afirmam manter 5 ou mais acessos semanais à 

Internet, 28,06% dizem acessar a rede internacional de computadores entre 2 e 5 vezes por 

semana, 15,93% acessam 1 vez por semana e apenas 1,72% da amostra não acessa a 

Internet.  O gráfico 4 apresenta tal distribuição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Caracterização da amostra por número de acessos 
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Dos que declararam ter acesso semanalmente à Internet, 13,28% declaram não ter 

computador em casa, enquanto a maioria de 86,72% possui computador em sua residência. 

Destes, 53,51% afirmam ter computadores dentro do quarto enquanto 46,49% não apresentam 

tal condição. Em relação à liberdade que o jovem encontra em sua casa para realizar seus 

acessos à Internet, 27,79% afirmam não gozar desta condição enquanto a maioria de 72,21% 

das respostas afirma que o jovem tem liberdade para acessar a Internet em sua casa. Estas 

distribuições estão ilustradas no gráfico 5 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – Caracterização da amostra por posse do computador e liberdade de acesso. 

 

O lugar da casa mais frequentemente indicado como o utilizado para estes acessos 

entre a amostra foi o quarto, o espaço mais particular do púbere ou adolescente em sua 

moradia, com 49,93% de sinalização. Contudo, 33,14% dos estudantes responderam que 

acessam a Internet na sala e 5,31% no escritório ou áreas sociais da residência. Outros 11,62% 

dos entrevistados apontaram outros diversos locais da casa para realizarem seus acessos à 

Internet, sendo os mais reincidentes o quarto dos pais e dos irmãos.  Tais dados são 

apresentados no gráfico 6. 

casa quarto

liberdade

não

sim

Categoria

86,7%

13,3%

53,5%

46,5%

72,2%

27,8%

computador



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 – Caracterização da amostra por local de acesso em casa 

Quando solicitados sobre a presença dos pais nestes acessos à Internet, 42,06% 

declaram que os pais nunca estão presentes, 56,45% dizem que às vezes os pais os 

acompanham e apenas 1,49% respondem que os pais estão sempre presentes quando acessam 

a Internet. Tal distribuição é ilustrada no gráfico 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Caracterização da amostra quanto ao acesso junto aos pais 
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Em relação aos locais de onde mais acessam a Internet, a maioria de 79,53% dos 

entrevistados afirma realizá-la na própria residência. Por fim, 8,31% utilizam mais 

frequentemente lan house ou ciber café, 6,45% o fazem na casa de amigos e 3,72% afirmam 

que o lugar de onde mais acessa a Internet é a escola. Houve 1,99% dos entrevistaram que 

assinalaram acessar a Internet mais frequentemente de outros lugares, sendo local de trabalho, 

telecentros, bibliotecas e espaços públicos os mais citados. 

Sendo assim, a maioria dos púberes e adolescentes desta amostra acessa semanalmente 

a Internet por mais de cinco vezes, possui computador na própria residência e em seu próprio 

quarto, e consideram-se com liberdade para fazê-lo em suas casas. O lugar de onde mais 

fazem acessos é a própria casa e o próprio quarto, tendo na maioria dos casos os pais 

aleatoriamente presentes.  

Sobre o tempo médio de duração de cada acesso realizado pelos entrevistados durante 

a semana, 28,48% declara permanecer conectada a rede mais de 4 horas em cada acesso, e o 

mesmo percentual o faz entre 1 e 2 horas. São 25,35% de entrevistados os que declararam 

permanecer entre 2 e 4 horas em cada acesso e, por fim, 17,69% deles afirmaram permanecer 

menos de 1 horas em cada acesso realizado durante a semana.  

Já aos fins de semana, há uma alteração significativa no tempo de permanência desses 

jovens em cada conexão realizada: a maioria de 40,55% afirma permanecer mais de 4 horas 

conectado em cada acesso, seguido por 23,68% que permanecem entre 2 e 4 horas em cada 

conexão, 19,14% que ficam entre 1 e 2 horas em cada acesso realizado e 16,62% que ficam 

menos que uma hora nos acessos realizados aos fins de semana. Tais distribuições são 

apresentadas no gráfico 8.  
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Gráfico 8 – Caracterização da amostra quanto ao tempo médio de conexão 

 

Durante os dias úteis, são 20,25% dos entrevistados declaram realizar seus acessos à 

Internet pela manhã. O período da tarde é indicado como utilizado por 32,23% dos 

entrevistados, o período da noite também é significativamente utilizado por 51,21% dos 

entrevistados e pela madrugada apenas 5,99% dos entrevistados declaram realizar seus 

acessos durante a semana. O gráfico 9 a seguir ilustra em que porcentagem as conexões são 

realizadas em cada período durante a semana. 
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Gráfico 9 – Caracterização da amostra quanto ao período que realiza os acessos durante a 

semana 

 

Já aos fins de semana, o percentual de entrevistados que realizam sua conexão à 

Internet durante a madrugada aumenta para 18,41%, bem como os que a realizam à tarde 

aumenta para 46,68%. Contudo, o período noite passou a ter um número menor para os 

acessos à Internet, apresentando 42,71% de jovens, assim como o período da manhã, que 

passa a ter um percentual de 12,92% desta amostra acessando a rede nos fins de semana. O 

gráfico 10 ilustra em que porcentagem as conexões são realizadas em cada período durante o 

fim de semana. 
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Gráfico 10 – Caracterização da amostra quanto ao período que realiza os acessos de fim de 

semana 

 

Sobre o tipo de uso realizado com a Internet bem como em relação à frequência deste, 

78,15% declararam usar a Internet para baixar músicas. Os games são os objetivos do uso da 

Internet para 76,93% da amostra. A realização de pesquisas é o objetivo de acesso à Internet 

para 74,56% desta amostra. O uso do You Tube foi declarado por 70,57% da amostra. A 

utilização da Internet para verificação de e-mails soma 62,47% da amostra. Deste modo, 

pode-se observar que a maioria dos entrevistados utiliza a Internet para baixar músicas, jogar, 

realizar pesquisas, acessar o You Tube e verificar suas mensagens eletrônicas. 

São 54,99% os que declaram acessar a Internet para acessar ou baixar fotos. As 

notícias são objetivo de 48,63 % dos entrevistados. Salas de bate papo são utilizadas por 

44,14 % da amostra. Entre os entrevistados, 42,39% também usam a Internet para fazer 

compras. Ou seja, a maioria dos entrevistados não utiliza a Internet para ver notícias, entrar 

em salas de bate papo ou fazer compras. 

Os objetivos mais expressivos entre esta amostra, entretanto, foram o MSN e o Orkut: 
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a maioria de 85,41% dos entrevistados declarou usar Internet para conversar no MSN, e 

83,15% o faz com finalidade de acessar o Orkut. 

Apenas cerca de 8,35% desta amostra assinalou fazer uso diferente dos anteriormente 

analisados. No entanto, a maior parte dos que assinalaram fazer outro uso na Internet, apenas 

1,23% da amostra total, indicou que tal uso é o acesso de conteúdo pornográfico. Tem-se que 

19 alunos da amostra (2,34%) tem 18 anos ou mais, contudo só um dentre eles respondeu 

utilizar a rede para ter acesso à conteúdo pornográfico, revelando que este uso é feito 

principalmente por alunos menores de idade. Entre esta minoria que indicou fazer outros usos 

da Internet, também se destacam os usos para sites de relacionamento, leitura de mangá, 

fofoca sobre a vida de famosos e celebridades, pesquisas no Google e diferentes usos de 

games; mas cada um destes usos tem entre 0,36% e 0,90% de indicação na amostra total. O 

gráfico 11 mostra a os diversos usos da Internet.  
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Gráfico 11 – Caracterização da amostra quanto aos usos da Internet 

 

Nesse sentido, pode-se dizer que a maioria desta amostra (28,48%) permanece mais de 
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4 horas em cada conexão feita à rede nos dias úteis e só a minoria do grupo permanece menos 

que 1 hora no mesmo período: 17,69%. Aos fins de semana, a maioria de 40,55% permanece 

mais de 4 horas por acesso feito e boa parte (23,68%) fica entre 2 e 4 horas conectada à rede 

em cada acesso.  

Seja nos fim de semana, seja nos dias úteis, os períodos mais utilizados para 

realizarem seus acessos foram à tarde e a noite; contudo, as madrugadas dos fins de semana 

têm a utilização de 18,41% destes estudantes.  

Os principais usos da Internet aqui encontrados foram para sites de relacionamento e 

MSN, ainda que também seja relevante o uso para baixar músicas, fazer pesquisas, ver vídeos, 

e para games. Pouco mais da metade da amostra utiliza também para ver seus e-mails e baixar 

fotos, e menos da metade deste grupo usa a rede para fazer compras, ver noticias e entrar em 

salas de bate papo. 

Em relação ao conhecimento de crimes e perigos relacionados ao uso da Internet, 

apenas 1,12% da amostra declarou desconhecer tal realidade, enquanto a grande maioria em 

98,88% afirmou conhecer tal fato. Destes, 93,54% o sabem através dos meios de comunicação 

de massa, 50,13% pela família, 22,66% através da escola e 18,35% pelos amigos. Apenas 

3,67% ouviram sobre tais perigos através da Igreja. No que se refere à fonte da informação, 

que poderia ser assinalada simultaneamente entre as possibilidades, é importante notar que 

mesmo sendo uma amostra de estudantes, a maioria de 77,34% afirma não ter recebido a 

informação de a Internet estar associada a crimes e perigos através da escola. O fato de 

96,33% dos estudantes não ter recebido tal informação através da igreja pode tanto decorrer 

do fato destes jovens não serem participantes assíduos de suas pertenças religiosas, como 

pode denotar a falta de discussão deste tema em campo religioso. De todo modo, os meios de 

comunicação em massa foram as principais fontes do conhecimento de que há a possibilidade 

de a Internet associar-se a perigos entre esta amostra. Mesmo dentro das famílias, onde a 
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amostra em sua maioria declara ter acesso à Internet, quase metade dos estudantes não 

receberam qualquer orientação sobre os riscos que a Internet pode oferecer a eles. O gráfico 

12 apresenta os meios pelos quais os alunos tomaram conhecimento ficou sabendo da 

existência destes crimes e perigos 

 

Gráfico 12 – Caracterização da amostra quanto aos meios pelos quais os alunos tomaram 

conhecimento da existência de perigos e crimes na Internet 

 

Alguns dos entrevistados, cerca de 1%, apontaram outras fontes de conhecimento 

desta associação, o que configura pessoas que mencionaram o conhecimento de pedófilo na 

rede, conhecer os perigos por experiência própria, terem aprendido em cursos de informática, 

em livros, com pessoas desconhecidas. Alguns se dizem espertos, praticantes e autodidatas, e 

que aprenderam sobre os perigos por conta própria; tais informações nos levam a pensar que 

este pequeno percentual já esteve, de fato, em risco no uso da Internet.  

Sobre já terem passado por alguma situação que lhe causou medo, sensação de perigo 

ou a sensação de que algo não era correto, 26,41% do grupo já vivera tal experiência, número 

que torna o fato significativo. Quanto a já se fazer passar por outra pessoa durante algum de 
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seus acessos à Internet, a maioria de 72,15% da amostra afirma nunca ter vivido a 

experiência.  

Quanto a terem acessado algum site que tem conteúdo não recomendado, como 

conteúdo pornográfico ou racista, boa parte já o fez, fato relatado em 37,28% das respostas. 

Entre estes, e podendo apontar mais de um local de uso da Internet para fazer tal acesso, 

70,71% relatam que o fizeram de suas próprias casas, e 30,64% da casa de parentes ou 

amigos. Apenas 13,47% apontam a escola como o local para o acesso não recomendado, 

24,92% aponta a lan house e 3,03% de outros lugares.  

O gráfico 13 resume situações e sentimentos que envolveram o uso da Internet e o 

gráfico 14 os locais de onde foram feitos os acessos a sites que tem conteúdo não 

recomendado. 

 

Gráfico 13 – Caracterização da amostra quanto ao conhecimento da existência de perigo, 
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Gráfico 14 – Caracterização da amostra quanto aos locais dos quais foram realizados os 

acessos a sites que tem conteúdo não recomendado. 

   

A maioria da amostra (86,83%) não reconhece alguma matéria escolar que discuta o 

uso da Internet. Curiosamente, a informação da direção escolar ao nosso grupo de 

pesquisadores é que o tema não é objetivo de alguma disciplina específica, mas 13,17% dos 

estudantes afirmam ter discutido tais problemáticas nas disciplinas escolares. Tal fato pode 

indicar que o professorado da rede pública, ainda que em sua minoria, tem se dedicado ao 

tema, ainda que não configure o conjunto dos objetivos específicos de sua disciplina. 

Contudo, a urgência de um trabalho escolar direcionado para este objetivo é evidente. O 

gráfico 15 retrata tal situação. 

em casa na escola

em Lan House/Ciber Café em casa de amigos/parentes

não

sim

Categoria

70,7%

29,3%

13,5%

86,5%

24,9%

75,1%

30,6%

69,4%

onde foram realizados acessos à conteúdos não recomendados



54 

 

não

sim

Categoria

13,2%

86,8%

existência de matéria sobre o uso da Internet

 

Gráfico 15 – Caracterização da amostra quanto à existência de matéria sobre o uso da Internet 

 

Por fim, os participantes desta pesquisa estão distribuídos nas seguintes séries: 20,56% 

na 5ª série do EF; 18,61% na 6ª série; 13,50% na 7ª série; 15,45% na 8ª série do EF; 13,50% 

na 1ª série no EM; 12,53% na 2ª série; e 5,84% na 3ª série do EM. Ou seja, a maior 

concentração desta amostra encontra-se no EF, e pode-se observar que a queda percentual de 

alunos matriculados no EM é gradual e constante. Tal distribuição é apresentada no gráfico 

15. 
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Gráfico 15 – Caracterização da amostra quanto à turma 

 

 

4.2.3. Análise Comparativa dos Resultados: A Dependência entre as Variáveis 

De acordo com o teste Alpha de Cronbach, que valida e consolida os resultados aqui 

obtidos, realizado para esta amostra e anteriormente explicado na metodologia deste trabalho, 

o grupo estudado apresenta-se com comportamentos próximo do homogêneo, ou seja, pode 
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para o acesso à Internet. Há coerência nas respostas, que demonstram que o grupo pertence ao 
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dependências entre os usos da Internet feitos pela amostra, ou seja, analisaremos se as 

variáveis aleatórias são independentes ou dependentes uma da outra, a fim de indicar aspectos 

de uso que possam ajudar a predizer outros comportamentos na rede, ou mesmo encontrar um 

padrão de comportamento entre a amostra que possa servir de suporte para comparação com 

outros perfis de estudo. 

No sentido de estabelecer as relações de uso com as demais categorias de análise desta 
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fatores e variáveis pesquisados. 

 

a) Frequência semanal de acessos e sua relação com as demais variáveis 

Nesta amostra, houve dependência entre o gênero do sujeito e a frequência semanal de 

seus acessos à Internet: os alunos do sexo masculino declaram fazer mais de cinco acessos à 

Internet por semana em maior proporção que as estudantes do sexo feminino (P = 0,011). Este 

dado pode tanto indicar um comportamento mais arrojado dos meninos e rapazes da amostra 

em relação às estudantes do sexo feminino quanto à frequência de uso da Internet, como 

também pode suscitar uma dúvida: do ponto de vista do aspecto psicológico, é comum a 

expressão da competitividade e agressividade exacerbada pela puberdade e adolescência na 

forma de “acrescentar vantagem” no discurso sobre os próprios feitos. Seria este o caso da 

nossa amostra? 

Encontramos relação de dependência também entre a alta frequência semanal de 

acessos na Internet (mais de cinco vezes) com o curso em que o estudante encontra-se 

matriculado (P = 0,000). Ou seja, estudantes do ensino médio fazem mais de cinco acessos 

semanais à Internet do que proporcionalmente o fazem os estudantes do ensino fundamental 

II. Este dado pode indicar que os estudantes do ensino médio apresentam mais condições de 

acesso que os do ensino fundamental. Embora a idade não esteja sendo um fator determinante 

para predizer o acesso superior a cinco vezes semanais, a variável curso nos ajuda neste 

sentido: talvez a proximidade ao vestibular, o aumento do número de trabalhos escolares ou a 

ampliação da rede de amizades – fatos comuns no ensino médio e que não se restringem a 

diferença de idade com o ensino fundamental – estejam motivando o maior número de 

acessos à maioria deste grupo. 

 Do mesmo modo, foi observada relação entre o número de acessos e a faixa etária (P 

= 0,012), sendo estas variáveis dependentes nesta amostra: o fator da idade está diretamente 
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ligado à frequência de acessos semanais. Os alunos com 17 anos ou mais fazem, 

proporcionalmente, mais de 5 acessos à Internet com maior frequência – algo que nos parece 

coerente com a autonomia e liberdade conquistada com a idade e amadurecimento que esta 

lhes traz. 

Coerente com o esperado, houve relação de dependência entre a variável ter 

computador em casa e acessar a Internet com frequência superior a 5 vezes por semana (P = 

0,000): os estudantes que não possuem o equipamento na própria residência fazem mais de 

cinco acessos semanais proporcionalmente em menor frequência que os que o possuem. Ainda 

se observa nesta amostra que os que fazem a maior parte de seus acessos em outros locais que 

não a própria residência proporcionalmente fazem, em relação aos demais, mais de cinco 

acessos semanais em menor frequência (P = 0,000). Nestes casos, obviamente a presença do 

computador – instrumento fundamental para o acesso à Internet - na residência é o fator 

facilitador responsável pela relação de dependência entre as variáveis.  

O mesmo fato se repete na análise comparativa entre as variáveis de frequência de 

acesso superior à 5 vezes por semana e não ter computador no quarto: os alunos que não o 

possuem em seu próprio quarto fazem mais de cinco acessos semanais com menor frequência 

proporcional em relação aos que possuem. Assim, também se confirmou nesta análise que os 

que declaram fazer seus acessos mais do próprio quarto que de outros lugares da casa foram 

os que proporcionalmente mais assinalaram acessar a rede por mais de 5 vezes na semana (P = 

0,000). 

Dentro da amostra também pode-se afirmar que os estudantes que declararam não ter 

liberdade em acessar a Internet quando querem acessam mais de cinco vezes por semana em 

menor frequência proporcional que aqueles que tem liberdade (P = 0,000). Esses dados 

indicam que a frequência do uso semanal está ligada ao limite estabelecido pelos pais do 

entrevistado tanto quanto pela presença destes enquanto eles fazem seus acessos à rede.  
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Sendo assim, podemos afirmar que ter computador em casa e no quarto, e fazer a 

maior parte dos acessos à Internet destes dois espaços, com liberdade oferecida pela família 

são fatores de incentivo à alta frequência de acessos semanais neste grupo de estudantes. Ou 

seja, os dados indicam que o computador no quarto leva a uma condição de privacidade 

facilitadora à ampliação do número de acesso à Internet mais que qualquer outro espaço da 

casa. 

Entre as variáveis de fazer mais de cinco acessos à Internet por semana e ter acesso à 

rede junto aos pais, observa-se aproximadamente a mesma proporção nesta amostra, o que 

indicaria que não há dependência entre elas. Contudo, o nível descritivo foi muito próximo a 

5% (P = 0,076), e que um aumento no tamanho da amostra em outra pesquisa poderia revelar 

alguma tendência de comportamento. De todo modo, este dado indica, a princípio, que a 

presença dos pais no momento do acesso à Internet não influencia para a frequência de acesso 

destes estudantes: os que acessam com grande frequência o fazem com os pais em proporção 

similar aos que acessam em menor frequência semanal. Ou seja, os pais destes estudantes 

podem estar inclinados a ter comportamento semelhante aos filhos no que se refere à esta alta 

frequência de acessos. 

Em relação ao uso que a Internet tem para a amostra, observou-se relação de 

dependência entre fazer mais de cinco acessos semanais e baixar músicas na rede (P = 0,000), 

fazer compras (P = 0,001), frequentar comunidades de relacionamento como o Orkut (P = 

0,006), enviar e receber e-mails ( P = 0,006), comunicar-se por MSM (P = 0,000), enviar e ver 

filmes, como no You Tube (P = 0,000), ler notícias jornalísticas ( P = 0,000), usar sala de bate 

papo (P = 0,001), e ver fotos em blogs ou fotoblogs (P = 0,002). 

Neste sentido, foi observado que os alunos que não baixam música na Internet, bem 

como os que não a utilizam com finalidade de realizar comprar, os que não frequentam 

comunidades do tipo Orkut, os que não enviam e recebem e-mails, os que não se comunicam 
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com amigos pelo MSM, os que não enviar e ver filmes em sites como o You Tube, não lêem 

notícias jornalísticas, não acessam fotos e nem utilizam salas de bate papo são os que fazem 

mais de 5 acessos semanais à Internet em menor frequência proporcional que os demais. Este 

dado pode indicar que tais interesses de uso na Internet sejam agentes motivadores à maior 

frequência de acessos semanais à rede para esta amostra. Sendo assim, os resultados indicam 

que quem acessa a Internet mais de cinco vezes por semana são proporcionalmente mais os 

que fazem tais usos da rede. 

No que se refere a fazer uso da rede para realizar pesquisas em comparação aos que 

acessam mais de 5 vezes por semana à Internet, encontramos a mesma proporção comparativa 

(P = 0,735). Ou seja, fazer mais ou menos que cinco acessos semanais à rede não é uma 

variável que possa predizer se a estão utilizando para fazer mais ou menos pesquisas 

escolares, pois ambos os grupos declaram utilizar a rede para a pesquisa de forma 

proporcional.  

Fato semelhante ocorre na comparação entre frequência superior a 5 acessos e uso da 

rede para jogar games (P = 0,100): os dois grupo o fazem em proporção semelhante, porém o 

nível descritivo deste fator aproxima-se de 5%, e uma amostragem mais abrangente poderia 

elucidar relações de dependência entre as variáveis. 

Sobre a comparação entre a frequência de acessos superior a 5 semanais e relatos de 

sentimento de medo ou perigo durante o uso da Internet, não foi encontrada dependência das 

variáveis (P = 0,889): tanto os que acessam nesta frequência como os que acessam em 

frequência inferior tiveram situações de medo ou perigo na mesma proporção. 

Este dado pode denotar que a grande frequência de acessos semanais expõe a criança 

ou o adolescente às situações de risco; por outro lado, podemos supor também que o fato de 

manter alta frequência de acessos semanais à Internet amplia a intimidade do usuário com o 

ambiente virtual, desenvolvendo nele condições de discernimento sobre como se relacionar e 
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proteger, evitando situações ou sítios conhecidamente mais perigosos. Contudo, existe ainda a 

possibilidade de tal independência existir pelo motivo totalmente oposto: o grande número de 

acessos semanais à rede pela criança e adolescente gera uma condição de familiaridade com 

as situações de risco, que leva o leva a se acostumar com elas bem como ao embrutecimento 

dos afetos, levando-o a certa indiferença ou desprezo pelo que pode significar perigo. Outra 

possibilidade de tal independência de variáveis é a ingenuidade natural às pessoas dessas 

faixas etárias, potencializadas pela “arrogância” juvenil de que “se conhece e sabe de tudo”: 

as duas características, sobretudo quando associadas, poderiam ser motivadoras de certo 

despreparo para o reconhecimento de uma situação de risco, que levaria aqueles que acessam 

mais a não percebê-la ou reagir a ela com o sentimento de medo ou receio. Os limites desta 

pesquisa não permitem que se chegue a uma conclusão definitiva a este respeito, contudo 

apresenta um valor científico agregado ao apontar este hiato que sugere o aprofundamento da 

investigação desta questão. 

Por outro lado, os dados colhidos demonstram que há relação de dependência entre os 

que fazem uso com tal frequência semanal e fazer passa-se por outra pessoa na rede (P = 

0,000): os que já se passaram por outra pessoa durante algum acesso à Internet fazem, em 

maior proporção que os demais, mais que 5 acessos semanais. Do mesmo modo ocorre com 

relação ao acesso de sites impróprios ou de conteúdo não recomendado: os alunos que 

declaram já terem acessado sites deste tipo também tem tal frequência de acesso em 

proporção maior que os que acessam a rede menos que cinco vezes por semana (P = 0,000).  

 

b) Possuir computador no quarto e sua relação com as demais variáveis 

A amostra apresentou relação de dependência entre a variável do gênero dos 

estudantes e a fato de terem computador no quarto (P= 0,001), o que significa que um aspecto 

depende do outro neste caso. Ou seja, os alunos do sexo masculino declaram ter computador 
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no quarto em maior frequência que os do sexo feminino – fato que pode ser um indicativo da 

reprodução do machismo histórico da sociedade brasileira, que oferece maior liberdade ao 

gênero masculino que ao feminino. 

A amostra apresenta independência entre o fato a criança ou adolescente ter o 

computador no quarto e os pais estarem presentes no momento dos acessos que realizam a 

Internet (P = 0,933), o que demonstra que os pais que participam desta atividade da vida dos 

filhos, mesmo que esporadicamente, o fazem mesmo que o computador esteja na intimidade 

do quarto do filho, e que os pais que não acompanham esta atividade em algum momento, não 

o fazem mesmo que o computador esteja em um espaço coletivo da casa. Este dado é 

relevante por demonstrar que a presença dos pais nesta atividade independe do fato do 

computador localizar-se no espaço mais privado do filho na casa, estando mais ligada, 

provavelmente, ao interesse dos pais em acompanhar tal atividade dos filhos: o computador 

no quarto não é impedimento para a participação dos pais aos acessos dos filhos à Internet. 

Não se detectou independência de relação entre ter computador no quarto e ter 

liberdade de acessar a Internet quando se quer (P = 0,001): os estudantes que não tem 

computador no quarto apresentam liberdade de acesso à Internet proporcionalmente em menor 

frequência. Ou seja, aqui se estabelece uma relação em que a facilidade de acesso pode ser 

decorrente da privacidade de uso do equipamento. 

Outra relação de dependência observada na amostra estudada está entre ter o 

computador no quarto e permanecer conectado à rede nos dias de semana por mais de 4 horas 

(P = 0,000): se o aluno não tem computador no quarto, passa conectado à rede por este 

período proporcionalmente em menor frequência em relação aos que têm. Contudo, o mesmo 

período de conexão observado nos finais de semana apresenta independência com o fato da 

criança ou adolescente ter computador no quarto, pois os dois grupos o fazem 

aproximadamente na mesma proporção (P = 0,117). 
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Não apresentaram relações diretas com o fato de o computador estar presente no 

quarto da criança ou adolescente a permanência da conexão nos dias úteis no período da 

manhã (P = 0,857), da tarde (P = 0,373) ou da noite (P = 0,671): os que têm e os que não têm 

computador no quarto apresentam tais comportamentos na mesma proporção. Portanto, o 

limite ao uso neste período não está diretamente ligado à localização do computador na casa, 

mas às dinâmicas disciplinares da família. 

 Contudo, ter o computador no quarto parece favorecer o uso da Internet no período da 

madrugada nos dias de 2ª a 6ª feira (P = 0,013): os que não tem o computador no quarto 

acessam proporcionalmente a Internet neste período em menor frequência em relação aos que 

têm. 

Ter computador no quarto não parece ter relação de dependência com o fato de o 

estudante realizar seus acessos à Internet nas manhãs de fim de semana (P = 0,379), à tarde (P 

= 0,990) ou à noite (P = 0,972), já que a análise dos dados desta amostra indica que os que 

têm e os que não têm computador no quarto fazem acessos nestes períodos de forma 

proporcionalmente similar. Porém, mais uma vez nota-se um diferencial de dependência em 

relação a ter o equipamento no quarto e fazer acessos de madrugada no fim de semana (P = 

0,040): os que não o possuem no quarto acessam no período da madruga dos fins de semana 

em menor frequência que os que aí o possuem. 

Em relação à finalidade de uso dos acessos realizados à Internet, a amostra indica que 

há relação entre ter computador no quarto e baixar músicas (P = 0,047), bem como fazer 

compras (P = 0,044): os que não tem computador no quarto baixam música e fazem compras 

na Internet em menor proporção em relação aos que têm. 

Contudo, a amostra sugere independência de relação entre ter o computador no quarto 

e fazer uso da Internet para frequentar comunidades como o Orkut (P = 0,647), fazer 

pesquisas escolares (P = 0,601), enviar e receber e-mails (P = 0,256), enviar e assistir filmes 
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em sites como o You Tube (P = 0,674), comunicar-se pelo MSN (P = 0,503), ler notícias 

jornalísticas (P = 0,198), jogar games (P = 0, 323) e ver fotos (0, 990). Ou seja, o fato de ter 

computador no quarto não pode predizer o uso mais ou menos frequente para estes fins dentro 

desta amostra. Ter o computador no quarto não facilita, motiva ou prejudica o uso da rede 

com estas finalidades, o que indica que os que fazem tal uso da Internet o farão tendo o 

computador no quarto ou não; aqueles alunos que manifestaram tais interesses em seus 

acessos na Internet acessam a rede com ou sem tal condição, bem como os que dispõem do 

equipamento no quarto não estão proporcionalmente mais propensos que os demais para fazer 

uso da Internet com estes propósitos – ou mesmo ou refutá-los.  

A amostra apresenta, ainda, relação de independência entre ter o computador no quarto 

e usar a Internet com finalidade de acesso em salas de bate papo (P= 0,102), o que levaria à 

conclusão de ambos grupos fazem tal uso de forma proporcional. Porém, é necessário notar 

que o nível descritivo foi muito próximo a 5%, e que um aumento no tamanho da amostra em 

outra pesquisa poderia revelar alguma tendência de comportamento neste sentido. 

Verifica-se independência de relação entre o fato de o estudante ter o computador no 

quarto e ter sentido ou vivido alguma circunstância que lhe tenha gerado medo em seus 

acessos (P = 0,690). Ou seja, o fato de ter o equipamento no quarto não determina o 

conhecimento ou a ignorância em relação aos perigos aos quais estão associadas à Internet, 

tampouco influencia na experiência de sentir medo em algum acesso. Contudo, uma vez que 

os dados apontam que os que gozam desta condição têm maior probabilidade de acessar mais 

que cinco vezes semanalmente, ou seja, estão proporcionalmente mais expostos ao maior 

número de acessos, seria interessante para a proteção deste grupo a associação destas 

variáveis de forma planejada e não aterrorizante, a fim de que, sobretudo os que têm maior 

probabilidade de realizar mais acessos, ficassem mais cientes dos perigos oferecidos pela 

rede. 
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Não se observa nesta amostra relação de dependência entre ter o computador no 

próprio quarto e ter passado por situação que causou medo, constrangimento ou sensação de 

perigo durantes os acessos à Internet (P = 0,185), pois os resultados obtidos demonstram que 

os dois grupos sofreram tais circunstâncias na mesma proporção. Para este grupo de alunos da 

escola pública, a ausência de computador no quarto não funciona necessariamente como via 

de diminuição ou até prevenção destas práticas e condutas por crianças e adolescentes que 

acessam a Internet. 

Por fim, no que tange à questão de ter computador no quarto, há relação com o fato de 

o estudante ter se passado por outra pessoa em seus acessos (P = 0,015), bem como ter feito 

acesso a sites pornográficos ou de outros conteúdos não recomendados (P = 0,000). Aqueles 

estudantes que não tem a privacidade do acesso à Internet em seu próprio quarto fazem tal uso 

da Internet em frequência proporcionalmente menor que os demais. 

 

c) A variável da liberdade para realizar acesso em casa e relação com demais fatores 

investigados 

No que se refere à liberdade que a amostra declarou possuir para realizar os acessos à 

Internet em sua casa, foi observada uma independência em relação à variável gênero: o gênero 

dos estudantes não influencia a liberdade que sentem para acessar a Internet em casa (P = 

0,062), dado que, neste caso em particular, pode denotar o significado de um processo 

educacional mais igualitário e menos sexista do que se vivenciou em gerações passadas em 

nossa cultura, bem como o fato de que as estudantes (sexo feminino), ainda que com 

computador no quarto em menor proporção que os meninos, não sintam que este fato seja 

crucial para limitar sua liberdade no uso da Internet. Como o nível descritivo está muito 

próximo de 5%, propõe-se a realização de futuras pesquisas com tamanho de amostra maior 

para confirmar esta independência ou a tendência de que, neste sentido, os homens tenham 
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maior liberdade que as mulheres. 

Já a idade é um fator de dependência quando comparada à liberdade de acesso no 

momento em que o estudante quiser (P = 0,000). Foi observado que alunos com 17 anos ou 

mais apresentam proporcionalmente em relação aos demais, maior liberdade em acessar a 

rede quando quiserem. Contudo, a presença dos pais durante os acessos é independente da 

liberdade em acessar a qualquer momento que quiser (P = 0,259), o que significa que entre os 

que têm e os que não têm liberdade, a presença dos pais durante o acesso realizado pela 

criança ou adolescente é proporcional; neste caso, a presença dos pais durante os acessos não 

é considerada pelo grupo pesquisado como limitadora ou restritiva da liberdade em acessar. 

Para esta amostra não há relação de independência entre ter liberdade para fazer os 

acessos à Internet e fazê-los a maior parte de dentro de casa (P = 0,000): ao contrário, os que 

fazem mais acessos de casa apresentam maior liberdade de fazê-lo quando quiserem. Do 

mesmo modo, aqueles que ficam em média mais de quatro horas conectados por acesso 

realizado proporcionalmente também têm mais liberdade de acesso à rede que os demais (P = 

0,000). 

Uma relação de dependência interessante é entre a liberdade para os acessos e os 

acessos realizados durante a semana no período matutino (P = 0,008): alunos que costumam 

acessar a Internet de 2ª a 6ª feira no período da manhã têm proporcionalmente menos 

liberdade de acessar a Internet no momento que quiser, o que indica que o pequeno número de 

estudantes que declarou realizar seus acessos à rede, preferencialmente neste período, o faz 

por não ter liberdade em outros períodos, como o da tarde ou da noite, em que o movimento 

de pessoas nas casas é geralmente maior. Uma questão relevante que foge ao limites desta pesquisa, 

mas que pode ser investigada em novas pesquisas sobre o tema é se aqueles que acessam neste período 

o fazem escondido dos pais. Do mesmo modo, alunos que não costumam acessar a Internet de 2ª a 6ª 

feira no período da noite têm proporcionalmente menos liberdade de acessar a Internet no momento 

que quiser (P = 0,000), o que pode ser uma confirmação à hipótese acima.  
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Em discordância com tais aspectos relacionais denotados, os alunos que costumam 

acessar a Internet aos fins de semana no período da manhã têm proporcionalmente similar 

liberdade de acessar a Internet no momento que quiser em relação aos demais (P = 0, 550). Do 

modo semelhante, os acessos realizados nas tarde de 2ª a 6ª feira são proporcionais para os 

que têm liberdade em acessar a rede quando quiseres como para os que não têm (P = 0,235).  

Houve relação de dependência entre ter liberdade e fazer os acessos nas madrugadas 

dos dias úteis (P = 0,005), já que os alunos que alunos que não costumam acessar a Internet de 

2ª a 6ª feira no período da madrugada têm proporcionalmente menos liberdade de acessar a 

Internet no momento que quiser. Outra relação entre variáveis no que tange a liberdade se 

refere à permanência superior a quatro horas em cada conexão de fim de semana (P = 0,000): 

os que podem permanecer neste tempo de acesso apontam ter proporcionalmente mais 

liberdade que os demais. 

Houve independência entre a variável ter liberdade para realização dos acessos e ficar 

conectado nas tardes de fim de semana (P = 0,963), ou ficar conectado nas noites de fim de 

semana (P = 0,473), o que significa que o fato de ter ou não liberdade para fazer suas 

conexões não prediz inclinações a respeito do uso da Internet nestes períodos, para esta 

amostra, pois ambos os grupos o fazem proporcionalmente. 

Já para quem faz os acessos nas madrugadas dos fins de semana, a análise dos dados 

aponta uma predisposição: os alunos que costumam acessar a Internet nas madrugadas dos 

fins de semana têm mais liberdade proporcional quando comparados com os que não têm tal 

hábito (P =0,000). 

A comparação entre a liberdade para os acessos e a finalidade de uso da Internet 

demonstra que entre os que têm mais liberdade é mais frequente que os demais o uso da 

Internet para baixar músicas (P = 0,000), enquanto que, para os que têm menor liberdade, o 

hábito de fazer compras pela rede é também proporcionalmente menor que os demais (P = 
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0,018). Do mesmo modo, alunos que não tem liberdade de acessar a Internet no momento que 

quiser costumam proporcionalmente enviar e receber menos e-mails (P = 0,048), se 

comunicar menos através do MSN (P = 0,004), e jogar mais games na Internet. (P = 0,015). 

Já não se vê a mesma relação para outros usos: os alunos que declaram ter liberdade de 

acesso à Internet quando querem a utilizam para acessar sites de relacionamento como Orkut 

(P = 0,494), fazer pesquisas escolares (P = 0,548), enviar e assistir filmes (P = 0,404), ler 

notícias de jornal (P = 0,398) e ver fotos (P = 0,318) tanto quanto os demais. Também houve 

independência de relação entre ter liberdade e usar a Internet para acessar salas de bate papo 

(P = 0,085); contudo, é importante notar que o nível descritivo foi muito próximo a 5% e que 

um aumento no tamanho da amostra em outra pesquisa poderá revelar alguma tendência de 

comportamento. 

Os alunos que declaram ter liberdade de acesso quando querem apresentaram 

conhecimento proporcional aos que não a têm no que se refere a crimes e perigos associados 

ao uso da Internet (P = 0,195), o que indica que a liberdade de acesso não é fator determinante 

par a que o estudante tenha ou não conhecimento dos risco aos quais pode se expor no uso da 

rede. 

Do mesmo modo, há independência de relação entre dispor de tal liberdade e ter 

passado por alguma situação que lhe causou medo ou sensação de perigo (P = 0,936). Ou seja, 

a maior liberdade ou maior exposição não é, em si, agente promotor de situações perigosas 

durante os acessos, já que os que não dispõem de tal liberdade passaram por estas situações 

em proporção equivalente. 

Contudo, dispor de liberdade para praticar os acessos quando quiser parece ter relação 

com o fato do estudante já ter se passado por outra pessoa na rede (P = 0,030): os alunos que 

não tem tanta liberdade o fizeram proporcionalmente em menor frequência que os que dela 

dispõem. A liberdade gozada pela criança ou adolescente no acesso à Internet também 
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manteve relação de dependência com o fato de acessar sites de conteúdos pornográficos ou 

impróprios: alunos que não têm liberdade para isso fizeram tais acessos proporcionalmente 

em menor frequência que os outros (P = 0,010). Do mesmo modo, há uma relação entre ter 

liberdade de acesso à Internet e, dentro do grupo que já acessou sites de conteúdo não 

recomendado, o fazer da própria casa (P = 0,001): os alunos que não tem essa liberdade e que 

acessaram algum site deste tipo, proporcionalmente o fizerem menos em casa que os demais. 

Ainda se verifica que a liberdade é fator relacionado entre os que fizeram acessos a sites não 

recomendados com a conexão a partir de Lan House ou Cyber café (P = 0,047): os alunos que 

não tem liberdade para acessar quando querem e que já fizeram acessos a sites de conteúdo 

impróprio costumam, proporcionalmente, terem feito mais deste tipo de estabelecimento. 

Assim, o alto nível de liberdade dada à criança e adolescente para acessar a rede 

quando escolher pode facilitar tanto sua possibilidade de ser passar por alguém que não é 

quanto acessar sites de conteúdo impróprio; porém a falta de liberdade não impede que 

busquem outros meios e locais para tal prática. Fica evidente, neste dado, a importância não 

apenas do controle ou do estabelecimento de regras para o acesso e uso da Internet, mas, 

sobretudo, a relevância de um trabalho de conscientização dos jovens estudantes sobre suas 

escolhas e as consequências das mesmas.  

Em proporção pequena, mas não desprezível para este estudo, foi apontado que há 

independência de relação entre ter liberdade de acesso, e fazer acesso a sites não 

recomendados de dentro da própria escola (P = 0,713): são poucos os que declaram fazê-lo, 

entre os que têm e os que não têm tal liberdade. Porém, dado curioso é que, em ambos os 

grupos, foram encontrados alunos que afirmam ter acessado sites deste tipo de dentro da 

própria escola, dado que sugere não só a falta de orientação efetiva de cunho moral e ético a 

estes estudantes, mas a falta de supervisão escolar durante à disponibilização dos recursos 

escolares – e que neste caso são públicos! 
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Semelhante surpresa foi encontrada quando a relação de independência de relação 

ocorre entre ter acesso com liberdade e fazer uso de sites impróprios a partir da casa de 

parentes e amigos (P = 0,410): os dois grupos o fizeram na mesma proporção, que, no caso é 

de cerca de um terço de cada grupo. Este é um dado que pode denotar falta de orientação e 

supervisão da família e dos adultos que cercam o estudante, em relação específica ao uso da 

Internet. 

Por fim, houve relação de dependência também entre o fato de gozar de liberdade para 

acessar quando quiser e o ano em que o estudante encontra-se matriculado na escola (P = 

0,000): os alunos do ensino médio demonstram, proporcionalmente em relação aos demais, 

terem mais liberdade para acessarem a Internet quando quiserem. 

 

d) A presença dos pais durante os acessos à Internet e demais variáveis 

Os resultados encontrados nesta pesquisa apontam que a presença dos pais durante os 

acessos das crianças e adolescentes na Internet ocorre proporcionalmente entre estudantes do 

sexo feminino e masculino (P = 0,833), bem como em relação à faixa etária (P = 0,146), o 

curso em que o estudante está matriculado (P = 0,155), o que significa que independente do 

gênero, idade ou se está no ensino fundamental ou médio, a presença dos pais durante a 

conexão à Internet nesta amostra é similar. No entanto, na análise qualitativa dos dados, 

observa-se que apenas pouquíssimos casos a presença ocorre com frequência, o que 

demonstra que esta equivalência de independência de variáveis denota que em todos os casos 

a presença dos pais é, geralmente, intermitente ou ausente. 

Em relação ao uso que a amostra faz nos acessos à Internet, a presença dos pais 

também configurou uma variável independente na maioria dos casos. A presença dos pais 

durantes os acessos é independente do uso da Internet pelo estudante para baixar músicas (P = 

0,677), fazer compras ( P = 0,567), frequentar comunidades como o Orkut (P = 0,279), fazer 
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pesquisas escolares (P = 0,490), enviar e receber e-mails (P = 0,696), comunicar-se através do 

MSN (P = 0,486), enviar e assistir filmes (P = 0,316), ler notícias jornalísticas (P = 0,460), ver 

fotos (P = 0,470), ou para fazer uso de salas de bate-papo (P = 0,503). Ou seja, se o estudante 

usa a Internet para estes fins ou não, o faz independentemente da presença dos pais, já que a 

proporção destes usos é equivalente entre aqueles que declaram que os pais sempre os 

acompanham em seus acessos tanto quanto os que a presença dos pais é variável, ou os que os 

pais nunca os acompanham nos acessos. Dado qualitativo importante é que, novamente 

observa-se que pouquíssimos pais acompanham sempre os acessos dos filhos à rede. 

Em relação ao uso, apenas foi encontrada relação de dependência entre a presença dos 

pais durante os acessos nos acessos realizados com finalidade de jogar games na Internet (P = 

0,003). Os alunos que sempre ou às vezes acessam a Internet com os pais utilizam 

proporcionalmente mais a rede para jogar games que os que nunca têm a presença dos pais 

nos acessos. Este dado nos leva a supor que este uso possa configurar um lazer em família. 

Não se observou na amostra dependência entre o acesso com a presença dos pais e o 

conhecimento do estudante quanto a crimes e perigos associados ao uso da Internet (P = 

0,504): a proporção dos que não sabem destes riscos é equivalentemente pequena entre os que 

fazem acessos acompanhados pelos pais sempre, às vezes ou os que nunca têm a presença dos 

mesmos. Ou seja, não é a presença dos pais durante os acessos fator determinante para este 

conhecimento nesta amostra. 

Do mesmo modo, há independência de relação entre a variável da presença dos pais 

durante os acessos à rede e o fato de a criança ou adolescente já ter se passado por outra 

pessoa na Internet (P = 0,475), o que indica que independente da presença frequente, relativa 

ou a ausência dos pais durante o acesso, a falsidade de identidade ocorreu de forma 

proporcional em todos os nos casos. Curiosamente, a presença ou ausência dos pais durante os 

acessos também é variável independente ao fato de a criança ou adolescente já ter acessado 
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site de conteúdo impróprio ou não recomendado (P = 0,095), o que também denota que com 

ou sem a presença dos pais o uso destes sites é proporcionalmente equivalente entre os 

grupos. É importante, contudo, notar que o nível descritivo foi muito próximo a 5% neste 

último caso, e que um aumento de amostragem poderia revelar alguma tendência específica 

de comportamento. 

Na divisão dos estudantes por série, foi observado que os matriculados na 5ª e 6ª 

etapas acessam a Internet com a presença dos pais em maior proporção que os demais alunos, 

enquanto que os matriculados na 7ª série apresenta uma inversão desta situação (P = 0,019).  

Nos resultados obtidos evidencia-se a dependência de relação entre a presença dos pais 

e o acesso a sites de conteúdo não recomendado a partir da própria casa (P = 0,013): 

curiosamente, os alunos que acessam a Internet com os pais, seja esporadicamente ou sempre, 

proporcionalmente acessam mais algum site deste tipo de casa que os que nunca têm a 

presença dos pais nas conexões. Este dado, uma vez que a probabilidade de acesso a sites não 

recomendados feitos em casa aumenta proporcionalmente no grupo em que os pais estão 

presentes, levanta a possibilidade de os acessos serem feitos com os próprios pais, o que nos 

parece preocupante: neste caso, que necessita de averiguação específica, no lugar de 

orientação moral e ética para o uso de tecnologias eletrônicas, estaríamos diante de uma 

formação descomprometida e ausente de valores sólidos para a construção de consciência 

voltada ao bem comum. 

Outro fato aparentemente paradoxal na análise comparativa dos dados é que os 

estudantes que nunca acessam a Internet com os pais proporcionalmente terem sofrido menos 

situações de constrangimento ou medo ou perigo quando comparados aos que apresentam esta 

companhia (P = 0,005): esta relação de dependência entre as variáveis pode sugerir que a 

presença dos pais alerte a criança ou adolescente das situações de risco, gerando o medo ou 

desconforto pela consciência diante do fato, enquanto que a ausência dos pais possa criar a 
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ilusão de independência ou autonomia, de segurança pessoal plena no jovem estudante, que 

estaria alienado à presença destas situações, ainda que saiba que estas coisas existam. 

Por fim, também foi observada dependência da relação entre o fato de acessar com os 

pais e conhecer a existência de crimes e perigos por meio deles ou da família (P = 0,003): 

alunos que nunca e que sempre acessam a Internet junto com seus pais, proporcionalmente, 

sabem menos da existência destes crimes e perigos por meio de pais e familiares, enquanto 

que os alunos que às vezes acessam a Internet junto com seus pais, proporcionalmente, sabem 

mais da existência destes crimes e perigos por meio de pais e familiares. Este interessante 

resultado denota que a presença intermitente dos pais aos acessos está relacionada ao trabalho 

educacional de orientação e formação da criança e do adolescente, construindo bases para o 

desenvolvimento de autonomia moral do estudante, enquanto que a ausência ou total 

permanência possam configurar desde controle vigiado (e destituído de confiança no 

desenvolvimento moral da criança) até o descaso com o que ocorre com o estudante nos 

meios virtuais ou ignorância dos próprios pais em como orientá-los neste sentido. 

 

e) Acessos realizados na maior parte em Lan House e relações com outras variáveis 

A intersecção dos dados colhidos demonstra que há independência de relação entre o 

fato de a maior parte dos acessos do estudante ter sido feito de Lan House ou Cyber Café e o 

fato de o estudante ser do sexo feminino ou masculino (P = 0,815): ambos os grupos o fazem 

na mesma proporção. Da mesma forma, o fator da faixa etária não faz relação de dependência 

com esta variável (P = 0,436), já que a proporção de uso da Internet neste tipo de 

estabelecimento é proporcional entre todas as idades pesquisadas. O curso em que o aluno 

está matriculado seja Fundamental II ou Médio também não pode predizer se o uso da Internet 

é majoritariamente feito em Lan houses, já que a proporção de utilização destes locais é 

proporcional entre os grupos ( P = 0,547). 
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Foi encontrada uma relação de dependência entre os alunos que fazem a maior parte 

de seus acessos de Lan House e a liberdade em fazer os acessos quando querem (P = 0,010): 

alunos que não têm liberdade de acessar a Internet no momento que quiser, 

proporcionalmente, fazem mais a maior parte de seus acessos à Internet de uma Lan-House ou 

Ciber-Café, o que leva a pensar que este tipo de local funcione como alternativa ou 

escapatória aos jovens que encontram limites ou proibições de acesso à Internet em suas 

famílias. 

Em relação ao uso que se faz à Internet, não foram observadas dependências de 

variáveis entre fazer o acesso na maioria das vezes de uma Lan House e conectar-se com 

finalidade de baixar músicas (P = 0,426), fazer compras (P = 0,300), frequentar sites de 

relacionamento como o Orkut (P = 0,185), enviar e assistir filmes em ambientes como o You 

Tube (P = 0,191), fazer pesquisas escolares (P = 0,126), enviar e receber e-mails (P = 0,161), 

ler notícias de jornal (P = 0,583), usar salas de bate papo (P = 0,830),  jogar games (P = 0, 

798) ou para ver fotos (P = 0,263). Neste sentido, pode-se afirmar que o uso majoritário da 

Internet em Lan House não predispõe ou indispõe à qualquer uma destas finalidades dentro 

desta amostra.  

Embora a relação entre o uso predominante da Internet em Lan House e o uso da rede 

para se comunicar através de MSN tenha denotado independente para esta amostra (P = 

0,051), o nível descritivo é bem próximo de 5%. Neste caso, recomenda-se uma futura 

pesquisa com um tamanho de amostra maior, a fim de confirmar ou não a tendência de que 

alunos que fazem a maior marte de seus acessos à Internet de uma Lan-House ou Ciber-Café, 

proporcionalmente, comunicam-se menos que os demais através do MSN. 

Dado relevante encontrado na análise comparativa é a dependência de relação entre a 

maior parte dos acessos serem feitos de Lan House e o conhecimento da existência de crimes 

e perigos associados ao uso da rede (P = 0,033):  alunos que fazem a maior parte de seus 



74 

 

acessos à rede destes estabelecimentos sabem da existência destes perigos proporcionalmente 

menos que os demais.  

Não foram observadas diferenças proporcionais entre os que fazem seus acessos mais 

de Lan House e os que fazem de outros locais no que se refere a ter vivido situação que gerou 

medo ou sensação de perigo, já que a proporção de incidência desta circunstância foi 

equivalente nos dois grupos (P = 0,315). 

Do mesmo modo, houve independência de relação entre fazer o maior número de 

acessos de Lan House e Cyber Café e já ter se passado por outra pessoa durante algum de seus 

acessos à Internet (P = 0,066). Porém como o nível descritivo é bem próximo de 5%, 

recomenda-se uma futura pesquisa com um tamanho de amostra maior a fim de confirmar ou 

não a tendência de que alunos que fazem a maior parte de seus acessos à Internet de uma Lan-

House ou Ciber-Café, proporcionalmente, passam-se proporcionalmente menos por outra 

pessoa. 

A proporção de incidência entre os que já fizeram uso de sites de conteúdo não 

recomendado entre os que fazem a maior parte dos acessos em Lan House e os que fazem de 

outro local é similar (P = 0,600), o que demonstra que este ambiente não estimula nem inibe 

este tipo de acesso. Ocorre semelhante coisa no que se refere ao ano que o estudante cursa: 

em todas as etapas a proporção de estudantes que fazem uso da Internet predominantemente 

de Lan House é similar (P = 0,781). 

 

f) Acessos realizados no período da madrugada aos Finais de Semana e a relação 

com outras variáveis 

Já sabemos que não é a maioria da amostra que utiliza este período para fazer seus 

acessos à rede, mas, observando o salto quantitativo da frequência de acessos realizados no 

período da madrugada dos dias úteis para o mesmo período aos finais de semana (triplica o 
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número de estudantes que acessam no período), anteriormente demonstrado e comentado, os 

dados desta categoria se tornam relevantes nesta análise. 

No que se refere à utilização da Internet nas madrugadas dos fins de semana, não se 

observa relação de dependência em relação a gênero (P = 0,331), uma vez que ficou 

demonstrado que entre os dois sexos tal uso ocorre aproximadamente na mesma proporção. 

Relação equivalente ocorre quanto à idade (P = 0,930) e curso em que o aluno se encontra (P 

= 0,608): independente de idade ou se está no ensino médio ou fundamental, a proporção de 

uso da Internet na madrugada dos fins de semana é similar. 

Do mesmo modo, não se observa relação de dependência entre os acessos realizados 

durante as madrugadas dos finais de semana e o uso da Internet para baixar músicas (P = 

0,421), fazer compras (P = 0,984), frequentar comunidades como o Orkut (P = 0,795), fazer 

pesquisas escolares (P = 0,216), enviar e receber e-mails (P = 0,986), se comunicar através do 

MSN (P = 0,187), enviar e assistir filmes (P = 0,593), usar salas de bate papo (P = 0,292, ler 

notícias de jornal (P = 0,617), jogar games (P = 0,835), ou ver fotos (P = 0,791). Neste caso, 

se pode afirmar que o uso da Internet neste período não pode predizer alguma finalidade 

particular de acesso para esta amostra. 

Também não é possível predizer, nesta amostra, que os alunos que acessam a Internet 

nas madrugadas dos fins de semana tenham inclinação maior ou menor para conhecer que 

existem crimes e perigos associados ao uso da Internet, pois a proporção de tal conhecimento 

nos grupos ocorreu na mesma proporção (P = 0,644). Semelhante a isto, o fato de ter passado 

por situação que gerou medo ou sensação de perigo nos acessos realizados não tem relação de 

dependência com o acesso ocorrido na madrugada de fim de semana, já que o fato ocorre em 

todos os grupos na mesma proporção (P = 0,667).  

No entanto, alunos que costumam realizar acessos à Internet neste período, 

proporcionalmente, alegam mais que os demais já terem se passado por outra pessoa durante 
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algum de seus acessos à Internet (P = 0,001), bem como já ter acessado sites de conteúdo 

impróprio ou não recomendado(P = 0,001): o uso neste período pode ser facilitador destes 

comportamentos eticamente inadequados no uso da Internet. Neste caso, a atenção deve ser 

redobrada ente os alunos do 7º ano do ensino Fundamental II: são os que, proporcionalmente, 

mais usam a Internet neste período. 

Destes usos, alguns são mais preocupantes em relação à periculosidade que oferecem 

em si, associadas ao acesso num período em que geralmente a maioria da família está 

dormindo e não pode ser vigilante ou fator de orientação. 

Estes fatos relacionados acima sugerem uma maior atenção dos responsáveis em 

relação aos acessos realizados neste período específico. O período analisado se demonstrou 

como o preferido entre os estudantes desta amostra que já cometeram tais atos arriscados para 

desenvolvê-los. 

 

g) Conhecimento dos perigos que a Internet oferece e a relação com as demais 

variáveis 

Em nossa amostra, alunos do gênero masculino alegaram proporcionalmente menos 

que as do gênero feminino saber da existência de crimes e perigos associados ao uso da 

Internet (P = 0,004). Já que as análises anteriores apontam um comportamento 

predominantemente arrojado e agressivo por parte dos alunos do sexo masculino nesta 

amostra, esta relação de dependência agora demonstrada torna-se preocupante, pois associa o 

comportamento impetuoso em relação aos acessos com a falta de conhecimento sobre os 

perigos possíveis de se passar durante os acessos, fragilizando ou aumentando a possibilidade 

de vulnerabilidade dos estudantes deste sexo durante seus acessos à Internet. 

Paradoxalmente, no que se refere à idade, alunos com mais de 17 anos alegam, 

proporcionalmente em menor número que os demais, conhecer a existência de crimes e 

perigos associados ao uso da Internet.  
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Não foram detectadas relações de dependência entre o fato de saber que estes crimes e 

perigos existem na realidade virtual e o curso em que o aluno estuda (P = 0,476), ter 

vivenciado circunstância de medo ou sensação de perigo durante os acessos (P = 0,705), já ter 

se passado por outra pessoa na rede (P = 0,125), ou ter acessado sites de conteúdo não 

recomendado (P = 0,733).  O que mais ressalta aqui é o fato de que tais comportamentos 

arriscados não estejam diretamente ligados ao conhecimento sobre os perigos, já que tal 

conhecimento não pode aqui predizer uma inclinação comportamental entre os grupos. 

Por fim, ter a matéria escolar que discutisse o bom e o mau uso da Internet não alterou 

significantemente a proporção de quem já sentiu perigo (P = 0,103). Mas vale notar que o 

nível descritivo foi muito próximo a 5%, e que um aumento no tamanho da amostra em outra 

pesquisa poderá revelar alguma tendência de comportamento. 

 

h) Conhecer sobre os perigos da Internet pela escola e relações relevantes 

Conhecer sobre tais perigos pela escola não apresenta relação de dependência com o 

curso (P = 0,939) ou com a idade do estudante (P = 0,986): estando no ensino médio ou 

fundamental II, tendo mais ou menos de 17 anos, a proporção dos que souberam sobre os 

perigos pela escola é relativamente a mesma entre eles – e sempre muitos poucos souberam 

por tal fonte. 

Sobre conhecer dos perigos que a Internet pode expor a pessoa por meio da escola, 

observa-se uma relação de dependência quando a variável é o gênero (p = 0,002). As Alunas 

alegam, proporcionalmente mais que os alunos, terem tido conhecimento da existência de 

crimes e perigos associados ao uso da Internet por meio da escola. Aqui retomam-se algumas 

informações: não há segregação de gênero nas classes nesta escola; a proporção entre meninos 

e meninas foi a mesma nesta amostra; a escola informou que não têm na grade curricular uma 

disciplina específica que discuta com os estudantes a questão do uso das tecnologia 

computacionais. Neste sentido, o resultado da intersecção acima realizada pode indicar que 
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estudantes do sexo feminino prestam mais atenção aos detalhes das aulas, percebendo com 

maior frequência comentários e orientações dos professores sobre conteúdos transversais ao 

objetivo específico da aula – na qual, provavelmente, tenham colhido tais informações sobre 

riscos na Internet. 

No entanto, há relações de dependência em relação à turma em que o estudante está 

matriculado (P = 0,000): alunos da 6ª série do ensino fundamental alegam, proporcionalmente 

mais que os outros, ter tido conhecimento da existência de crimes e perigos associados ao uso 

da Internet por meio da escola. Já os alunos da 7ª série do Ensino Fundamental alegam, 

proporcionalmente menos que os outros, ter tido conhecimento da existência de crimes e 

perigos associados ao uso da Internet por meio da escola. Este fato pode denotar que não haja 

uma política escolar direcionada especificamente a esta finalidade nas diferentes séries, mas 

que professores isolados nas diferentes séries possam estar trabalhando no sentido de realizar 

tal reflexão e orientação com os alunos. 

Outro fato observado é que alunos que dizem ter tido alguma matéria que fale sobre o 

bom e o mau uso da Internet também alegam, proporcionalmente, mais que os outros, ter tido 

conhecimento da existência de crimes e perigos associados ao uso da Internet por meio da 

escola (P = 0,017). Se, como apresentado anteriormente, foram poucos os que afirmam ter tal 

matéria, e estes são os que tiveram informações de tal cunho pela escola, o fato demonstra o 

espectro de poder de informação, orientação e prevenção que a instituição escolar pode 

representar. 

No que diz respeito a passar por situações de perigo ou que causaram medo, não foram 

estabelecidas relações de dependência com o fato de o aluno ter sabido da existência de 

crimes e perigos pela escola (P = 0,894). Os grupos têm este conhecimento por meio da escola 

aproximadamente na mesma proporção (pequena), não alterando a sensação de medo. 

O fato de saber pela escola dos crimes e perigos possíveis na Internet também não 
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apresenta relação com o fato de o estudante já ter se passado por outra pessoa na rede (P= 

0,893), ou ter acessado sites de conteúdo não recomendado (P = 0,060). Os grupos têm este 

conhecimento por meio da escola aproximadamente na mesma proporção (pequena) e este 

conhecimento não altera o comportamento. Contudo, neste último caso, vale notar que o nível 

descritivo foi muito próximo a 5%, e que um aumento no tamanho da amostra em outra 

pesquisa poderá revelar alguma tendência de comportamento.  

 

i) Ter vivido situações de medo nos acessos na Internet 

A situação de ter vivido circunstância de medo ou de perigo nos acessos realizados na 

Internet por esta amostra não apresentam relação ao gênero ao qual o estudante pertence (P = 

0,946), bem como em relação à idade (P = 0,489), ou mesmo em relação a ter na escola 

alguma matéria que fale sobre o bom e o mau uso da Internet (P = 0,752): em todos estes 

casos, a proporção de tal experiência nos grupos foi equivalente. 

No que diz respeito ao curso, também não se observa relação de dependência com a 

variável de ter vivido situações de medo nos acessos à rede ( P = 0,096). Do mesmo modo, 

houve independência de tal variável com o ano em que o aluno estuda na escola (P = 0,101). 

Porém, nestes dois casos, o nível descritivo foi muito próximo a 5%, e um aumento no 

tamanho da amostra em outra pesquisa poderá revelar alguma tendência de comportamento.  

Já em relação a outros aspectos, observa-se relações de dependência. Alunos que já se 

passaram por outra pessoa durante algum de seus acessos à Internet alegam, 

proporcionalmente mais em relação aos que não o fizeram, já ter passado por alguma situação 

que causou medo ou sensação de perigo ou ainda sensação de que algo não era correto (P = 

0,000). E ainda, alunos que já acessarem algum site que tem conteúdo não recomendado 

disseram, proporcionalmente em maior número que os que não acessaram este tipo de site, 

que já ter passado por alguma situação causadora de medo ou da sensação de perigo (P = 

0,000). Ou seja, os alunos que mais se expuseram a práticas e comportamentos questionáveis 
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do ponto de vista da ética são os que mais predispostos estão às situações amedrontadoras no 

uso da rede. Estes fatos evidenciam tanto o perigo e a insegurança desta conduta, quanto a 

necessidade de orientação e supervisão do comportamento das crianças e adolescentes na 

Internet.  

 

j) Ter se passado por outra pessoa 

O comportamento virtual de se fazer passar por outra pessoa não teve qualquer relação 

de dependência nesta amostra com o gênero do estudante (P = 0,392), ou com a faixa etária do 

mesmo (P = 0, 777). Do mesmo modo, esta variável não apresentou relação com o estudante 

reconhecer alguma disciplina escolar que discutisse o bom ou o mau uso das tecnologias 

computacionais (P = 0,164). Assim, deduzimos que o sexo, a idade ou a presença de uma 

disciplina escolar para orientação do comportamento na realidade virtual não são fatores 

determinantes para predizer a inclinação do sujeito a se passar por outro nas relações virtuais. 

Já ao que diz respeito ao curso, foi observado que alunos do ensino médio revelam, em 

maior proporção que os demais, já terem se passado por outra pessoa durante algum de seus 

acessos à Internet (P = 0,012). Também se observa dependência de relação quando se analisa 

tal variável com o ano escolar do estudante (P = 0,000): alunos da 5ª e 6ª série do Ensino 

Fundamental alegam, proporcionalmente menos que os demais, já ter se passado por outra 

pessoa durante algum de seus acessos à Internet enquanto que os alunos da 7ª e 8ª séries do 

Ensino Fundamental e da 1ª série do ensino médio alegam, proporcionalmente mais do que os 

outros, já ter se passado por outra pessoa durante algum de seus acessos à Internet. 

Por fim, foi observado ainda que alunos que já acessaram algum site que tem conteúdo 

não recomendado alegam, proporcionalmente mais que os outros, já ter se passado por outra 

pessoa durante algum de seus acessos à Internet (P = 0,000). 

 

k) Acesso a sites não recomendados 
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A respeito do acesso a sites não recomendados ou de conteúdo impróprio ao aluno, 

observa-se na amostra uma relação de dependência com o gênero (P = 0,000), em que os 

alunos do sexo masculino dizem em maior proporção que os do sexo feminino terem feito tal 

tipo de acesso na Internet. Neste caso, se a informação tenha sido dada de boa fé – e não 

apenas para satisfazer a necessidades de auto-afirmação da masculinidade, natural nesta faixa 

etária e reforçada pela visão popular de masculinidade ligada à sexualidade descomprometida 

ou à violência – pode-se afirmar que os alunos do sexo masculino, nesta amostra, têm maior 

chance de fazer tais acessos que as estudantes do sexo feminino. 

Outra relação observada é que alunos com 17 anos ou mais, proporcionalmente, 

alegam em maior proporção que os demais já ter acessado algum site que tem conteúdo não 

recomendado (P = 0,004). Coerente com tal informação são também os alunos do ensino 

médio que, proporcionalmente, dizem mais que os outros já terem acessado algum site deste 

tipo (P= 0,000).  

Em contrapartida, alunos da 5ª e 6ª série do Ensino Fundamental, proporcionalmente, 

alegam menos já ter acessado algum site que tem conteúdo não recomendado e, 

coerentemente a este dado, alunos da 8ª série do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª séries do 

Ensino Médio, proporcionalmente, alegam já ter acessado algum site que tem conteúdo não 

recomendado (P = 0,000). 

Por fim, alunos que dizem ter tido na sua escola alguma disciplina ou conteúdo que 

fale sobre o bom e o mau uso da Internet, proporcionalmente, alegam menos que os demais já 

ter acessado algum site que tem conteúdo não recomendado (P = 0,000), o que pode ser um 

indicativo que a orientação ética sistemática sobre o comportamento na Internet promova, 

efetivamente, um desdobramento comportamental no estudante, refletindo sua consciência 

sobre as ações. 
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5. Considerações Finais 

Em função do grande número de informações obtidas em nossa pesquisa de campo, 

bem como nas análises comparativas sobre as descritivas, a seguir apresenta-se a síntese dos 

resultados encontrados nesta amostra. 

 

5.1 Das análises descritivas: 

 

 a maioria desta amostra acessa semanalmente a internet por mais de cinco 

vezes, possui computador na própria residência e em seu próprio quarto, e 

considera-se com liberdade para fazê-lo em suas casas. O lugar de onde mais 

fazem acessos é a própria casa e o próprio quarto, tendo na maioria dos casos 

os pais aleatoriamente presentes.  

 a maioria dos entrevistados não utiliza a internet para ver notícias, entrar em 

salas de bate papo ou fazer compras. 

 pode-se observar que a maioria dos entrevistados utilizam a internet para 

baixar músicas, jogar, realizar pesquisas, acessar o You Tube, verificar suas 

mensagens eletrônicas, e baixar fotos.  

 Os objetivos de uso mais expressivos entre esta amostra, entretanto, foram o 

MSN e o Orkut: a maioria de 85,40% dos entrevistados declarou usar internet 

para conversar no MSN, e 83,10% o faz com finalidade de acessar o Orkut. 

 a maioria desta amostra (28,5%) permanece mais de 4 horas em cada conexão 

feita à rede nos dias úteis e só a minoria do grupo permanece menos que 1 hora 

no mesmo período: 17,7%. Aos fins de semana, a maioria de 40,6% permanece 

mais de 4 horas por acesso feito e boa parte fica entre 2 e 4 horas conectada à 

rede em cada acesso.  
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 Seja nos fim de semana, seja nos dias úteis, os períodos mais utilizados para 

realizarem seus acessos foram à tarde e a noite; contudo, as madrugadas dos 

fins de semana têm a utilização de mais de 18,4% destes estudantes.  

 Em relação ao conhecimento de crimes e perigos relacionados ao uso da 

internet, apenas 1,12% da amostra declarou desconhecer tal realidade, 

enquanto a grande maioria em 98,88% afirmou conhecer tal fato. Destes, 

93,54% o sabem através dos meios de comunicação de massa, 50,13% pela 

família, 22,66% através da escola e 18,35% pelos amigos. Apenas 3,67% 

ouviram sobre tais perigos através da Igreja. 

 26,41% do grupo já experimentaram sentimento de medo no uso da internet, 

Quanto a já se fazer passar por outra pessoa durante algum de seus acessos à 

Internet, a maioria de 72,15% da amostra afirma nunca ter vivido a 

experiência. Quanto a terem acessado algum site que tem conteúdo não 

recomendado, como conteúdo pornográfico, violento ou racista, boa parte já o 

fez em 37,28% das respostas. Deste número, 70,71% relatam que o fizeram de 

suas próprias casas, e 30,64% da casa de parentes ou amigos. Apenas 13,47% 

apontam a escola como o local para o acesso não recomendado, 24,92% aponta 

a lan house e 3,03% de outros lugares. 

 A maioria da amostra (86,83%) não reconhece alguma matéria escolar que 

discuta o uso da internet. 

 

5.2 Das análises comparativas: 

5.2.1 Em relação a ter alta frequência de acessos na internet: 

 os alunos que proporcionalmente mais tiveram alta frequência de acessos à 

internet (mais de cinco acessos semanais) comparados aos demais foram os do 
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sexo masculino, matriculados no ensino médio, com mais de 17 anos, que têm 

com computador em casa e no próprio quarto, que sentem ter maior liberdade 

para acessar a rede, e que fazem a maior parte de seus acessos do quarto.  

 ter computador em casa e no quarto, e fazer a maior parte dos acessos à 

internet destes dois espaços, com liberdade oferecida pela família são fatores 

de incentivo à alta frequencia de acessos semanais neste grupo de estudantes. 

 Os alunos que mais fazem uso da internet para baixar música, fazer compras, 

frequentar comunidades como o Orkut, receber e enviam e-mails, usar o MSM, 

enviar e ver filmes, ler notícias jornalísticas, usar salas de bate papo e ver fotos 

são, dependentemente, os que fazem mais de cinco acessos semanais à rede em 

maior frequencia proporcional que os demais. 

 fazer mais ou menos que cinco acessos semanais à rede não é uma variável que 

possa predizer se a estão utilizando para fazer mais ou menos pesquisas 

escolares, pois ambos os grupos declaram utilizar a rede para a pesquisa de 

forma proporcional. Fato semelhante ocorre na comparação entre frequência 

superior a 5 acessos e uso da rede para jogar games: os dois grupo o fazem em 

proporção semelhante. 

 a alta frequência de acessos (mais de 5 por semana) independe, neste grupo, da 

presença dos pais no momento dos acessos. Ainda, tanto os que acessam nesta 

frequência como os que acessam em frequência inferior tiveram situações de 

medo ou perigo na mesma proporção. 

 os que já se passaram por outra pessoa durante algum acesso à Internet fazem 

em maior proporção que os demais mais que 5 acessos semanais. Do mesmo 

modo ocorre com relação ao acesso de sites impróprios ou de conteúdo não 

recomendado: os alunos que declaram já terem acessado sites deste tipo 
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também tem tal frequência de acesso em proporção maior que os que acessam 

a rede menos que cinco vezes por semana.  

 

5.2.2 Em relação à liberdade para fazer os acessos: 

 na amostra, o sexo masculino tem computador no quarto em maior proporção 

que o sexo feminino. 

 a amostra apresenta independência entre o fato a criança ou adolescente ter o 

computador no quarto e os pais estarem presentes no momento dos acessos que 

realizam a Internet; o computador no quarto não parece ser impedimento para a 

participação dos pais nos acessos realizados pelos filhos. 

 a presença de computador no quarto mostrou ter relação direta e favorável para 

que a criança e jovem tenha mais liberdade nos acessos, permanecer mais de 4 

horas conectado durante os dias de semana, acessar o computador de 

madrugada nos dias de semana e fins de semana, usar a Internet para baixar 

músicas e fazer compras, se passam mais por outra pessoa e fazem mais 

acessos a sites não recomendados.  

 A liberdade para o acesso quando quiser é proporcional entre meninos e 

meninas, bem como para os que acessam com a presença ou ausência dos pais. 

É mais frequente entre os estudantes com 17 anos ou mais, que no ensino 

médio, entre os que acessam a Internet mais frequentemente de casa, que usam 

mais para compras e baixar músicas do que os demais, e que realizam mais 

acessos nas madrugadas dos fins de semana. 

 alunos com menos liberdade acessam mais no período matutino dos dias úteis, 

acessam menos de madrugada, acessam menos sites de conteúdo não 

recomendado, e se fazem passar por outro nos acessos em menor frequência. 
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 a maior liberdade ou maior exposição não é, em si, agente promotor de 

situações perigosas durante os acessos, já que os que não dispõem de tal 

liberdade passaram por estas situações em proporção equivalente.  

 os alunos que não têm liberdade e que acessaram algum site não recomendado, 

proporcionalmente o fizerem menos em casa que os demais. 

 

5.3. Em relação à presença dos pais: 

 A presença dos pais durante os acessos é proporcional entre os gêneros dos 

estudantes, bem como em relação à faixa etária: poucos permanecem sempre 

com os filhos nas conexões. Assim, geralmente a presença não é determinante 

para um uso da rede em particular, a não ser para jogar games, o que levanta à 

hipótese de que esta seja uma atividade em família.  

 evidencia-se a dependência de relação entre a presença dos pais e o acesso a 

sites de conteúdo não recomendado a partir da própria casa: curiosamente, os 

alunos que acessam a Internet com os pais, seja esporadicamente ou sempre, 

proporcionalmente acessam mais algum site deste tipo de casa que os que 

nunca têm a presença dos pais nas conexões.  

 estudantes que nunca acessam a Internet com os pais dizem que sofrem, 

proporcionalmente em relação aos demais, menos situações de 

constrangimento ou medo ou perigo quando comparados aos que apresentam 

esta companhia.  

 alunos que nunca e que sempre acessam a Internet junto com seus pais, 

proporcionalmente, sabem menos da existência destes crimes e perigos por 

meio de pais e familiares, enquanto que os alunos que às vezes acessam a 
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Internet junto com seus pais, proporcionalmente, sabem mais da existência 

destes crimes e perigos por meio de pais e familiares. 

 

5.4. Sobre aqueles que fazem seus acessos majoritariamente de lan house: 

 variável proporcional em relação ao gênero, faixa etária, curso, finalidade de 

uso da rede, a ter vivido situação que gerou medo ou sensação de perigo, já ter 

se passado por outra pessoa durante algum de seus acessos à Internet, uso de 

sites de conteúdo não recomendado. 

 alunos que não têm liberdade de acessar a Internet no momento que quiser, 

proporcionalmente, fazem mais a maior parte de seus acessos à Internet de uma 

Lan-House ou Ciber-Café, o que nos leva a pensar que este tipo de local 

funcione como alternativa ou escapatória aos jovens que encontram limites ou 

proibições de acesso à Internet em suas famílias.  

 alunos que fazem a maior parte de seus acessos à rede destes estabelecimentos 

sabem da existência destes perigos proporcionalmente menos que os demais.  

 

5.5. Conexões nas madrugadas dos finais de semana: 

 No que se refere à utilização da Internet nas madrugadas dos fins de semana, 

não se observa relação de dependência em relação a gênero quanto à idade e 

curso em que o aluno se encontra, o uso da Internet, conhecer que existem 

crimes e perigos associados ao uso da Internet, ter passado por situação que 

gerou medo ou sensação de perigo nos acessos realizados 

 alunos que costumam realizar acessos à Internet neste período, 

proporcionalmente, alegam mais que os demais já terem se passado por outra 
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pessoa durante algum de seus acessos à Internet, bem como já ter acessado 

sites de conteúdo impróprio ou não recomendado. 

 

5.6. Conhecimento dos perigos que a Internet oferece: 

 alunos do gênero masculino alegaram proporcionalmente menos que as do 

gênero feminino saber da existência de crimes e perigos associados ao uso da 

Internet 

 alunos com mais de 17 anos alegam, proporcionalmente em menor número que 

os demais, conhecer a existência de crimes e perigos associados ao uso da 

Internet.  

 Não foram detectadas relações de dependência entre o fato de saber que estes 

crimes e perigos existem na realidade virtual e o curso em que o aluno estuda, 

vivenciado circunstância de medo ou sensação de perigo durante os acessos, já 

ter se passado por outra pessoa na rede (P = 0,125), ou ter acessado sites de 

conteúdo não recomendado 

 ter a matéria escolar que discutisse o bom e o mau uso da Internet não alterou 

significantemente a proporção de quem já sentiu perigo 

 

5.7. Conhecer sobre os perigos da Internet pela escola: 

 Conhecer sobre tais perigos pela escola não apresenta relação de dependência 

com o curso ou com a idade do estudante 

 alunos da 6ª série do ensino fundamental alegam, proporcionalmente mais que 

os outros, ter tido conhecimento da existência de crimes e perigos associados 

ao uso da Internet por meio da escola. Já os Alunos da 7ª série do ensino 

fundamental alegam, proporcionalmente menos que os outros, ter tido 
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conhecimento da existência de crimes e perigos associados ao uso da Internet 

por meio da escola. 

 alunos que dizem ter tido alguma matéria que fale sobre o bom e o mau uso da 

Internet também alegam, proporcionalmente, mais que os outros, ter tido 

conhecimento da existência de crimes e perigos associados ao uso da Internet 

por meio da escola 

 não foram estabelecidas relações de dependência com o fato de o aluno ter 

sabido da existência de crimes e perigos pela escola e passar por situações de 

perigo ou que causaram medo; já ter se passado por outra pessoa na rede, ou ter 

acessado sites de conteúdo não recomendado apresenta tal relação. 

 As alunas alegam, proporcionalmente mais que os alunos, terem tido 

conhecimento da existência de crimes e perigos associados ao uso da Internet 

por meio da escola. 

 

5.8. Ter vivido situações de medo nos acessos na Internet:  

 Ter vivenciado este tipo de situação não apresentou relação ao gênero ao qual o 

estudante pertence, bem como em relação à idade, ter na escola alguma matéria 

que fale sobre o bom e o mau uso da Internet, ou mesmo o ano em que o aluno 

estuda na escola.  

 Alunos que já se passaram por outra pessoa durante algum de seus acessos à 

Internet alegam, proporcionalmente mais em relação aos que não o fizeram, já 

ter passado por alguma situação que causou medo ou sensação de perigo ou 

ainda sensação de que algo não era correto. 

 alunos que já acessarem algum site que tem conteúdo não recomendado dizem, 

proporcionalmente em maior número que os que não acessaram este tipo de 
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site, que já ter passado por alguma situação causadora de medo ou da sensação 

de perigo. 

 

5.9. Ter se passado por outra pessoa: 

 O comportamento virtual de se fazer passar por outra pessoa não fez qualquer 

relação de dependência nesta amostra com o gênero do estudante, ou com a 

faixa etária do mesmo, reconhecer alguma disciplina escolar que discutisse o 

bom ou o mau uso das tecnologias computacionais. 

 alunos do ensino médio revelam, em maior proporção que os demais, já terem 

se passado por outra pessoa durante algum de seus acessos à Internet. 

 alunos da 5ª e 6ª série do Ensino Fundamental alegam, proporcionalmente 

menos que os demais, já ter se passado por outra pessoa durante algum de seus 

acessos à Internet enquanto que os alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino 

Fundamental e da 1ª série do ensino médio alegam, proporcionalmente mais do 

que os outros, já ter se passado por outra pessoa durante algum de seus acessos 

à Internet. 

 alunos que já acessaram algum site que tem conteúdo não recomendado 

alegam, proporcionalmente mais que os outros, já ter se passado por outra 

pessoa durante algum de seus acessos à Internet 

 

 

5.10. Acesso a sites não recomendados: 

 alunos do sexo masculino dizem em maior proporção que os do sexo feminino 

terem feito tal tipo de acesso na Internet. 
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 alunos com 17 anos ou mais, proporcionalmente, alegam em maior proporção 

que os demais já ter acessado algum site que tem conteúdo não recomendado. 

 alunos do ensino médio que, proporcionalmente, dizem mais que os outros já 

ter acessado algum site deste tipo. 

 alunos da 5ª e 6ª série do Ensino Fundamental, proporcionalmente, alegam 

menos já ter acessado algum site que tem conteúdo não recomendado e, 

coerentemente a este dado, alunos da 8ª série do Ensino Fundamental e 1ª e 2ª 

séries do Ensino Médio, proporcionalmente, alegam já ter acessado algum site 

que tem conteúdo não recomendado. 

 alunos que dizem ter tido na sua escola alguma disciplina ou conteúdo que fale 

sobre o bom e o mau uso da Internet, proporcionalmente, alegam menos que os 

demais já ter acessado algum site que tem conteúdo não recomendado 

 

Após todos os levantamentos teóricos realizados sobre o assunto e também após a 

análise dos dados obtidos na pesquisa de campo durante estes dois anos de pesquisa, pode-se 

chegar a algumas importantes conclusões: 

 Este tema continua sendo de grande interesse da sociedade e da mídia em 

geral; 

 Continua existindo uma escassez de material, principalmente na língua 

portuguesa, que aborde de forma clara e séria toda a problemática da ética e os 

meios eletrônicos, em especial, a Internet; 

 O uso que os jovens fazem da Internet é muito mais voltado para o 

entretenimento e diversão, do que para a instrução e a formação do 

conhecimento; 

 Os pais de alunos de escolas públicas não estão preparados para acompanhar 
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seus filhos nos acessos à Internet e principalmente, não estão preparados para 

orientarem seus filhos quanto aos perigos existentes no universo virtual; 

 Os professores da rede pública de ensino nem sempre estão preparados para 

conscientizar crianças e adolescentes acerca das problemáticas e dos perigos 

sobre o uso da Internet; 

 Cada vez mais surgem novos problemas e situações comprometedoras que 

estão intrinsecamente associados ao tipo de uso que se faz da Internet. Como 

exemplo, cita-se o sexting
7
, que não foi abordado nas pesquisas por se tratar de 

uma problemática recente. 

A sociedade não pode fechar os olhos para a questão do jovem e a Internet. Família e 

escola são responsáveis pela condução de crianças e adolescentes no uso sadio e responsável 

do espaço cibernético.  

Deve-se sempre provocar a reflexão sobre o papel de pais e professores na formação 

do cidadão da sociedade do conhecimento e então, diminuir o degrau existente entre as 

gerações, no que diz respeito à tecnologia e a Internet. Ainda, pretende-se diminuir a distância 

entre pais e filhos nas questões que envolvem o uso da Internet, abrindo um caminho para 

conversas permanentes sobre o assunto, sugerindo leituras sempre em conjunto com as 

crianças e adolescentes – a responsabilidade é dos pais e educadores. 

De modo geral, todos os estudos atuais apontam para a direção da reflexão e debate 

crítico sobre escolhas, condutas, comportamentos. Consideram que toda a revolução 

tecnológica cibernética promoveu uma revolução na comunicação e nas formas de relação 

humana, com infinitas possibilidades de desenvolvimento e aprimoramento da produção e do 

conhecimento humanos. Contudo, urge a necessidade de compreensão que, mesmo sendo 

através de máquinas, a realidade computacional refere-se à ação humana e que sendo virtual, 

                                                
7 Prática comumente adotada pelos jovens onde, através dos telefones celulares e da Internet, fazem envio de 

fotografias íntimas e eróticas de si mesmos. 
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nada mais é que um intensificador do real. Sendo assim, as expectativas futuras sobre as ações 

concretas para a construção da cidadania virtual, com bases numa ética computacional 

promotora da vida em abundância à humanidade, orientam-se no sentido de sedimentar a 

formação moral do usuário, sobretudo da Internet, desde seus anos iniciais. Tratando-se de 

uma realidade nova tanto para as crianças como para os adultos, a tendência atual é da 

elaboração de espaços (virtuais e presenciais) para o diálogo e partilha da experiência humana 

nesta nova dimensão de relacionamento, a fim de pensarmos o novo segundo aquilo que 

garantiu desde sempre a vida para a humanidade: o reconhecimento do valor da vida, pessoal 

e do outro, e o respeito aos acordos para o bom convívio na humanidade.  

Os valores são os fundamentos da consciência humana, os critérios que orientam a 

ação do indivíduo em sua vida e nas relações cotidianas, são o alicerce do caráter. A fim de 

que haja uma real integração do conhecimento tecnológico à vida, faz-se necessário a 

retomada dos valores morais e espirituais da nossa tradição cultural, para orientar o uso de 

todo este conhecimento.  

A sociedade ocidental contemporânea, marcada pela crise de valores morais, e que se 

encontra diante o desafio de se adaptar cooperativamente às aceleradas inovações 

tecnológicas de modo construtivo, necessita retomar o significado da ética em seu sentido 

mais profundo e original: morada, o lugar em que se habita e que em segurança se convive, 

onde se realiza ações conscientes com regras coerentes e respeitadas. Para Boff (2003), tal 

retomada do significado da ética passa pela compreensão fundamental do seu contexto: ética é 

a procura racional da verdade, moderada pela afetividade e espiritualidade; o amor, 

expressado no reconhecimento de que o sujeito e o seu semelhante, incondicionalmente, têm 

valor humano; o cuidado, manifestado no zelo – precaução e tratamento – em relação ao dano 

contra qualquer manifestação da vida; a responsabilidade, a capacidade de assumir a 

resolução dos problemas existentes, sejam eles causados por quem quer que seja; a 
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solidariedade, a resistência à barbárie, raiz do processo de humanização, cooperação que 

viabiliza a vida; a compaixão, a partilha da existência com o outro no sentido de superação 

dos sofrimentos; e a integridade, o princípio da coesão pessoal e da unidade com a 

humanidade.  

Viver e ensinar valores são ocupações extremamente complexas. É viver radicalmente 

a perspectiva de que o sujeito ético é consciente, livre em suas ações, portanto, capaz de 

deliberar suas escolhas e por ela ser responsável. E isto não significa ser perfeitamente bom: o 

sujeito ético sempre está em desenvolvimento, buscando virtuosamente aprimorar-se em todo 

seu potencial humano – sejam em técnicas, conhecimentos, relações interpessoais, 

espiritualidade, ou em moralidade. Portanto, o ensino de valores necessita ser resgatado por 

nossa sociedade como tarefa diária, baseada na observação, reflexão e compreensão da 

conduta e suas consequências, pessoais e coletivas, à luz do referencial de valor universal: a 

vida. Ao que se refere ao uso das novas tecnologias computacionais, sobretudo a Internet, 

pode-se afirmar que não há risco ou perigo em si para a formação e desenvolvimento ético das 

crianças e adolescentes. Ao contrário, estas ferramentas configuram meios e espaços de 

produção de conhecimento, comunicação e interação social. Contudo, a conduta com a qual se 

utiliza tais instrumentos define seus propósitos, e nisto reside seu valor ético. Assim sendo, a 

tecnologia não pode ser considerada um elemento que desarticula os valores morais, pois seu 

espírito é moldado pelo ser humano que a utiliza e conduz. A humanidade, enfim, necessita 

aprimorar o uso e a aplicabilidade de todo conhecimento que desenvolveu, construindo bases 

sólidas para uma geração virtual, mas realmente consciente e crítica. 
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ANEXO A - Site do LEEME (Laboratório de Ética nos Meios Eletrônicos) 

 

 

Página principal do grupo de pesquisa (LEEME), onde à esquerda, os usuários poderão 

navegar no menu: 

 

 Quem somos: apresenta os integrantes do grupo de pesquisa, breve currículo e e-mail 

para contato; 

 

 Nossos objetivos: apresenta a proposta de pesquisa do grupo; 

 

 Nossos projetos: traz um resumo dos projetos desenvolvidos nos dois últimos anos, 

inclusive com alguns resultados estatísticos; 

 

 Nossa produção: apresenta a produção do grupo resultante da execução dos projetos; 

 

 Participação em eventos: traz a lista dos eventos onde houve a participação do grupo 

de pesquisas 
 

 Contato com o grupo: informa o e-mail de contato do grupo 
 

 Novidades: apresenta as novidades, como futuros projetos e ações do grupo, próximos 

eventos onde haverá a participação do grupo, etc. 

 

 Créditos e Fontes: conjunto de referências bibliográficas e eletrônicas das imagens 

presentes no site. 
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Tela com a produção científica do grupo 

 

 

Tela com os eventos onde o grupo teve participação 
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ANEXO B -  Modelo do questionário aplicado na pesquisa de campo 

 
PESQUISA SOBRE O USO DA INTERNET 

 
Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie sobre o uso que é feito da Internet pelos alunos do Ensino Fundamental e Médio. 
Sua participação é muito importante para o sucesso da pesquisa.  

 
1. Qual o seu sexo?     Feminino    Masculino 
 
2. Qual sua idade?    _____ anos 
 
3. Você está atualmente cursando:   Ensino Fundamental          Ensino Médio 
 
4. Quantas vezes por semana você acessa a Internet? 
 
  Mais de 5 vezes por semana 
  Entre 2 e 5 vezes por semana 
  1 vez por semana 
  Não acesso a Internet – Fim do questionário 
 
 
5. Você tem computador em casa?   Não (vá para a questão 9)    Sim 
 
6. Você tem computador no seu quarto?   Não      Sim 
 
7. Em casa, você tem liberdade de acessar a Internet no momento que quiser? 
 
  Não     Sim 
 
 
8. Em casa, em que lugar fica o computador onde você acessa com maior frequência a 
Internet? 
 
  No seu quarto 
  Na sala 
  No escritório 
  Outros     Que lugar? ____________________________ 
 
 
9. Você acessa a Internet junto com seus pais? 
 
  Nunca   Às vezes   Sempre 
 
 
10. Dos lugares abaixo, indique aquele onde você faz a maior parte de seus acessos à 
Internet (marque apenas uma opção): 
 
  Em casa     Na escola 
  Lan-house / Ciber-café    Casa de amigos/parentes 
  Outros    Que lugar? ____________________________ 
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11. Marque com um “X” o tempo médio que você fica conectado em cada acesso durante a 
semana e nos finais de semana. 
 
 

 De 2ª. a 6ª. feira Finais de semana 

Mais de 4 horas   

Entre 2 e 4 horas   

Entre 1 e 2 horas   

Menos de 1 hora   

 
 
12. Marque com um “X” o horário você costuma realizar esses acessos durante a semana e 
nos finais de semana: 
 

 De 2ª. a 6ª. feira Finais de semana 

Manhã – das 6h00 às 11h59m   

Tarde – das 12h00 às 17h59m   

Noite – das 18h00 às 23h59m   

Madrugada – das 00h0 às 5h59m   

 
 
13. Marque na lista abaixo, o tipo de uso que você faz durante seus acessos. Use o número 
1 para o maior uso que você faz; use o número 2 para o segundo maior uso que você faz; 
use o número 3 para o terceiro maior uso que você faz e assim por diante. Não coloque 
empates.  

 
 Baixar músicas 
 Fazer compras 
 Frequentar comunidades como Orkut 
 Realizar pesquisas escolares 
 Enviar e receber e-mails 
 Comunicar através do MSN 
 Enviar e assistir a filmes (You Tube)  

   
  Ler notícias de jornal 
  Usar salas de bate-papo 
  Jogar Games 

  Ver fotos (Blog/Fotoblog)  
  Outros:     
 Qual:_________________ 

 
14. Você sabe que existem crimes e perigos associados ao uso da Internet? 
 
  Não (Vá para a questão 16)  Sim 

 
15. Como ficou sabendo da existência destes crimes e perigos?  
      Se necessário, marque mais de uma opção. 
 
  Por meio da Televisão / Jornais / Revistas / Internet 
  Por meio da Escola 
  Por meio da Igreja 
  Por meio de seus pais / familiares 
  Por meio de amigos 
  Outros     Como? _________________________________ 
 
16. Durante seus acessos a Internet, você já passou por alguma situação que lhe causou 
medo ou sensação de perigo ou ainda sensação de que algo não era correto? 
 
  Não     Sim 
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17. Você já se fez passar por outra pessoa durante algum de seus acessos à Internet? 
  Não     Sim 
 
18. Você já acessou algum site que tem conteúdo não recomendado? Por exemplo: 
conteúdo pornográfico, racista, etc 
 
  Não  (Vá para a questão 19)   Sim  

 
19. De onde foram feitos esses acessos? Pode marcar mais do que uma opção.                   
 
  Em casa    Na escola 
  Lan-house / Ciber-café   Casa de amigos/parentes   
  Outros     Que lugar? ____________________________ 
 
20. Na sua escola existe alguma matéria que fale sobre o bom e o mau uso da Internet? 
 
  Não     Sim 
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ANEXO C -  Carta de autorização para participação na pesquisa 

 
 

 

Secretaria de Estado da Educação 

Coordenadoria de Ensino da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO CENTRO-OESTE 

EE  ROMEU DE MORAES 
Rua Tonelero,  407 –  Vila Ipojuca  – S. Paulo - Cep: 05056 – 000 

Telefone:- (011) 3673 5680  – Tel./Fax:- 3862 7440 

E-mail:  e003372a@see.sp.gov.br 
 

AUTORIZAÇÃO 
 

Nossa escola foi escolhida para participar de uma pesquisa muito importante. Esta pesquisa 

irá descobrir como nossos alunos usam a Internet. Sabemos que a Internet e o computador 

fazem parte da vida de todos na escola, no trabalho e no lazer. Porém, muitas vezes, a Internet 

é usada para coisas ruins, inclusive para a realização de crimes. Será que seu filho sabe se 

proteger dos perigos e riscos que a Internet pode oferecer? 

Por isso, durante as próximas semanas os alunos responderão a um questionário bastante 

simples durante as aulas. Faremos um estudo com as respostas obtidas e então, iremos poder 

orientar a todos os alunos e também aos pais e professores sobre o uso correto da Internet. 

Lembramos que seu filho não precisará se identificar, ou seja, não precisará colocar seu nome 

no questionário. 

Preencha a autorização abaixo informando se seu filho(a) poderá participar da pesquisa. 

 

 

Eu, 

___________________________________________________________________________ 

                                                          (nome do pai e/ou responsável) 

 

 

(   ) autorizo   (   ) não autorizo 
 

 

a participação de meu filho (a) 

______________________________________________________________ 

                                                                                             nome do filho(a)  

 

da Série _______________ na pesquisa que será realizada quanto ao uso da Internet. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do pai ou responsável 
 


