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RESUMO 

 

O presente estudo, desenvolvido na linha de pesquisa em cultura, tecnologia e 
aprendizagem, tem como foco o adolescente e sua vulnerabilidade ao acessar as 
redes sociais. Este trabalho tem como objetivo geral analisar situações de 
vulnerabilidade que emergem das relações estabelecidas por adolescentes a partir 
de sua convivência com as redes sociais na internet e visa a responder à seguinte 
pergunta: “Que situações de vulnerabilidade pessoal e social emergem das relações 
estabelecidas por adolescentes em redes sociais?”. O estudo ainda procurou discutir 
as concepções dos adolescentes acerca dos riscos e benefícios do uso das redes 
sociais, caracterizar os vínculos que os adolescentes estabelecem com pessoas 
inseridas na rede social e averiguar as ações e orientações preventivas realizadas 
pelas instituições de ensino. O referencial teórico busca articular as discussões no 
âmbito da Internet e redes sociais (CASTELLS, 2003; 2010; LÉVY,1999; 
SIMONDON,2007; KASTRUP, 2007), Adolescência e vulnerabilidade 
(ABERASTURY e KNOBEL, 1981; BECKER, 2003; PESSALACIA, 2010; CASTEL, 
2006; ERIKSON,1972), riscos na Internet (PINHEIRO, 2008; 2010 NEJM, 2011) e 
Educação digital: espaço de reflexão (DEMO, 2002; FULLAN, 2009). A metodologia 
é de caráter qualitativo. Os procedimentos da coleta de dados foram baseados na 
entrevista semiestruturada desenvolvida por meio da técnica de análise de conteúdo 
com dez estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, na faixa etária de 13 a 17 
anos. As respostas dos entrevistados foram categorizadas conforme a análise de 
conteúdo sustentada em Bardin (2002). As categorias subdividiram-se em: a 
exposição dos adolescentes na rede social; as implicações dos riscos ao conviver 
com a rede social na internet; os vínculos estabelecidos pelos adolescentes na rede 
social e o processo de orientação quanto ao uso do Facebook. O estudo permitiu 
observar que os alunos consideram as oportunidades proporcionadas pela rede 
maiores do que os riscos. Os adolescentes sentem-se a vontade para expressar 
seus sentimentos e indignações no mundo virtual, no entanto, estão em situações de 
vulnerabilidade pessoal e social ao se exporem de forma exacerbada por 
desconhecerem os direitos e deveres que permeiam o espaço digital e por falta de 
uma orientação específica da escola no cuidado ao uso das redes sociais. 
 
Palavras-chave: Adolescência. Vulnerabilidade. Redes Sociais. 

 
       
      



 

 

 

ABSTRACT 

 

This study, which was developed as part of the line of research “culture, technology 
and learning”, focuses on teenagers and their vulnerability when using social 
networks. It analyzes situations of vulnerability that emerge from the relationships 
established by teenagers based on their experience with social networking on the 
Internet, and seeks to answer the following question: "What situations of personal 
and social vulnerability emerge from the social relations established by teenagers on 
the social networks?" The study also discusses teenagers’ views on the risks and 
benefits of using social networks, in order to characterize the links that teenagers 
establish with people engaged in social networking, and to examine the preventive 
actions and guidelines offered by educational institutions. The theoretical framework 
seeks to articulate the discussions in the scope of the Internet and social networks 
(CASTELLS, 2003; 2010; LÉVY, 1999; SIMONDON, 2007; KASTRUP, 2007), 
adolescence and vulnerability (AYRES, 2003; ABERASTURY and KNOBEL, 1981; 
BECKER, 2003; PESSALACIA, 2010; CASTEL, 2006; and ERIKSON, 1972), the 
risks of the Internet (PINE, 2008; 2010; NEJM, 2011) and digital education as a 
space for reflection (DEMO, 2002; PINE, 2009). The methodology used is qualitative. 
The procedures of data collection were based on semi-structured interviews, 
developed using the technique of content analysis with ten students in the first year 
of high school, aged 13-17 years. The interviewees’ responses were categorized 
according to content analysis supported by Bardin (2002). The categories were 
subdivided into: the exposure of teenagers in the social network; the implications of 
the risks of using the social networks on the Internet; the links established by the 
teenagers in the social network; and the process of guidance on the use of 
Facebook. This study showed that students believe the opportunities offered by 
social networking outweigh the risks. Teenagers feel comfortable expressing their 
feelings and indignations in the virtual world, however, they are placing themselves in 
situations of personal and social vulnerability by exposing themselves to such a high 
degree because they are unaware of the rights and duties that pervade the digital 
space, and due to a lack of a specific guidance in schools on the precautions to be 
taken when using social networks. 

Keywords: Adolescence. Vulnerability. Social Networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 A temática desta dissertação assenta-se na importância e necessidade da 

discussão sobre a vulnerabilidade dos adolescentes ao emergirem nas redes 

sociais. A Internet faz parte de nosso cotidiano, não sendo mais concebido um modo 

de viver sem acesso a essa tecnologia. A escola, os adolescentes, a família e a 

sociedade carecem da busca por novos conhecimentos que possibilitem um bom 

uso, orientação e agregação de competências, no sentido de promover a 

consciência e a cautela do adolescente ao utilizar as redes sociais. 

 Minha formação em Psicologia pela Univali – Universidade do Vale do Itajaí 

SC –, iniciada em 2009/1 e finalizada em 2012/2, me possibilitou a aquisição de um 

olhar crítico e atento sobre as relações que os adolescentes estabelecem ao acessar 

a Internet. 

De acordo com a definição de Guerra (2004, p.93), “a internet é um conjunto 

de redes interligadas, de abrangência mundial, isto é, a internet consiste em um 

conjunto de tecnologias para acesso, distribuição e disseminação de informação em 

rede de computadores”.  

Em 2011/2 iniciei o curso de Mestrado, e em 2012/2 comecei a trabalhar na 

clínica de Psicologia em atendimento específico para adolescentes.  Finalmente, em 

2013/1, iniciei uma pós-graduação em Psicologia da Infância e família na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As discussões em aula e a 

possibilidade de vivenciar a prática na clínica também me motivaram na direção de 

compreender as relações estabelecidas pelos adolescentes na Internet e as suas 

interconexões. 

Com base em Candeias (2008), a internet pode influenciar e transformar os 

mundos sociais das crianças e adolescentes tanto na comunicação quanto no 

estabelecimento e manutenção de relacionamentos com os pares. 

O trabalho, a partir dessa perspectiva diferenciada, passou a fazer parte de 

minha experiência profissional, alimentou meu interesse por conhecer as relações 

que os adolescentes estabelecem com as tecnologias e os perigos que permeiam 

esse contexto da ‘sociedade interativa’1. Por esta razão, escolhi o adolescente para 

ser o foco desta pesquisa. 

                                                
1
 De acordo com Castells (2010), novo forma de comunidade, pessoas que se reúnem on-line. 
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O que se percebe nos tempos atuais é a facilidade com que as crianças e os 

adolescentes acessam as redes sociais, encontrando uma tecnologia disponível de 

forma rápida e facilitada, sem o mínimo de orientação em relação ao uso da mesma 

e pouca preocupação com os perigos que imperam no mundo digital. 

Os dois motivos que me incentivaram a construir este estudo foram: a 

compreensão das características e transformações dos adolescentes, sua maneira 

de viver, suas formas de relacionamento inter2 e intrapessoal3; e as possibilidades 

oferecidas pela sociedade interativa, principalmente no que concerne à imersão 

desses jovens nas redes sociais. 

Na compreensão de Castells (2010), as interconexões entre a rede e o ser 

são favorecidas por essa ‘Era’ [...]. Desta forma a sociedade se conecta, relaciona-

se e interage através da rede. 

As redes dispõem de informações, ferramentas, aplicativos4 e possibilidades 

multimídias. Com isso, os adolescentes veem a Internet como forma de socialização 

e de sucesso entre pares, tornando-se cada vez mais conectados não só pelas 

redes de computadores, mas também pelo celular. 

 Nejm (2011, p.4) dá sua contribuição relativa à análise do sucesso de 

socialização entre os adolescentes: 

 

As tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) agrupam um conjunto 
de dispositivos tecnológicos diversos (tablets, computadores, celulares, 
televisão, filmadoras, máquinas fotográficas, rádio, livros) que se integram 
gradativamente nas funções e possibilidades de conexão no ciberespaço. 
Jovens filmam, fotografam, relatam e publicam online suas experiências de 
vida nas redes sociais usando estes dispositivos como mediadores 
importantes de suas interações sociais. 

 

Compreende-se que a fase da adolescência deixa os indivíduos mais 

suscetíveis a correrem riscos e possibilita maior liberdade na busca de novos valores 

sociais. Dessa forma, Outeiral (2008) defende que a criatividade na adolescência 

articula-se necessariamente com a noção de limites. Limite é uma palavra que tem, 

muitas vezes, uma conotação negativa, ligada erroneamente a “repressão”, 

“proibição”, “interdição”, etc., inclusive lembrando “repressão política”. No entanto, o 

                                                
2
 Relação do eu com o outro. 

3
 Relação do eu com os outros. 

4
 Programa de computador que tem por objetivo ajudar o usuário a desempenhar uma tarefa 
específica. 
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conceito de limite perpassa isso: significa a criação de um espaço (e de um tempo) 

protegido, dentro do qual o adolescente poderá exercer sua espontaneidade e 

criatividade sem receio e riscos, tanto para si como para os outros. É importante 

lembrar que limite pode ser considerado sinônimo de segurança. 

 De acordo com Ayres (2003), as pessoas na faixa etária considerada 

adolescência, por suas características biológicas e psíquicas, procuram seus pares, 

na ânsia de identificarem-se e de receberem suporte emocional para enfrentarem e 

desfrutarem dessa fase da vida, composta por inseguranças e conflitos internos. 

Por isso, a temática proposta para esta pesquisa define-se como 

‘Vulnerabilidade e adolescência: Uma análise da imersão dos jovens nas redes 

sociais’. Este tema faz com que se reflita sobre as diversas situações que as redes 

sociais possibilitam para a vida das pessoas, especificamente dos adolescentes. A 

vulnerabilidade e a adolescência preconizam conceitos amplos, diversos e que 

precisam ser analisados de forma cuidadosa, levando-se em consideração a 

diversidade cultural. 

Em relação à quantidade de estudos que vêm sendo realizados no Brasil até 

o ano de 2012 e utilizando as palavras-chave ‘Vulnerabilidade e Internet’, foram 

encontrados 32 trabalhos no Banco de Teses da Capes. Na busca por mais 

trabalhos, foram encontradas 36 teses e dissertações com as palavras-chave 

‘Adolescente e vulnerabilidade’, contempladas, porém, na área da saúde e do 

direito. Foram identificados ainda, sete trabalhos relativos à ‘Educação digital e 

Facebook’, em nível de mestrado e doutorado. 

Quando se fala em adolescência, é importante pensar na passagem da 

criança para um processo de construção e transformação dos aspectos físicos e 

psíquicos do ser humano. Isto implica em importantes variações e modificações, que 

levam o adolescente a perceber-se de forma diferente, já que características 

importantes são afetadas profundamente. Assim, o que justifica a igualdade entre os 

adolescentes são somente as mudanças físicas e corporais, diferentemente das 

questões psicológicas, que variam nas relações que o jovem estabelece com o 

ambiente. Os padrões de comportamento são diferentes de cultura para cultura e de 

adolescente para adolescente em um mesmo grupo (BECKER, 2003, p.17). 

A vulnerabilidade pode ser encontrada nas mais diversas áreas, como: saúde, 

meio ambiente, humanas e outras. Neste trabalho, definiremos a vulnerabilidade no 
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âmbito pessoal e social. Para Pereira e Souza (2006), a vulnerabilidade se destaca 

pela existência de um risco e pela incapacidade de responder ao risco. Nessa 

direção, destacamos, neste trabalho, os conceitos de vulnerabilidade pessoal e 

social, que estão sustentados em Pessalacia (2010) e Castel (2006).  

Assim, a vulnerabilidade pessoal está nas necessidades não atendidas e na 

incapacidade da pessoa de proteger seus próprios interesses, estando relacionada à 

própria condição de ser humano (PESSALACIA, 2010, p.425). Já a vulnerabilidade 

social se apresenta não só pela insuficiência de recursos e habilidades de um grupo, 

mas pela incapacidade de saber lidar com as oportunidades oferecidas pela 

sociedade (CASTEL, 2006, p.63).  

Por isso, esses conceitos serão abordados nas suas diversidades nessa 

dissertação, com a intenção de abranger as diferentes relações que envolvem o 

adolescente, as redes sociais e as situações de vulnerabilidade. Ao longo do 

trabalho será feita uma reflexão sobre as interações pessoais e sociais que são 

estabelecidas pelos adolescentes ao acessar a Internet. A partir do problema de 

pesquisa e diante da curiosidade do tema é que se quer descobrir ‘Que situações 

de vulnerabilidade pessoal e social emergem das relações estabelecidas por 

adolescentes em redes sociais?’. Espera-se, com esta pesquisa, contribuir de 

forma significativa para reflexões e discussões em relação à utilização das redes 

sociais pelos adolescentes. 

Os sujeitos da pesquisa são alunos do primeiro ano do Ensino Médio de 

escolas públicas e privadas do município de Guaíba/RS. Os alunos encontram-se na 

faixa etária de 13 a 17 anos e fazem uso da Internet diariamente, especificamente 

do Facebook. 

A base teórica utilizada neste trabalho auxiliará na compreensão das 

peculiaridades existentes entre a vulnerabilidade e a adolescência. A seguir, 

apresenta-se a estruturação desta dissertação. 

O primeiro capítulo é composto por esta introdução e pela justificativa que 

esclarece a motivação acadêmica e profissional da pesquisadora e a relevância 

social dessa pesquisa. Além disso, são apresentados os objetivos que irão contribuir 

para esclarecer esta temática. 

No segundo capítulo, intitulado ‘Internet e Rede Social’, está construída uma 

análise e uma discussão sobre as redes sociais, as comunidades virtuais e as 
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concepções em relação à tecnologia e às interconexões que se estabelecem por 

meio das telas dos computadores. 

No terceiro capítulo, ‘Adolescente x vulnerabilidade’, busca-se situar 

teoricamente as concepções adotadas por adolescentes e a formação de suas 

identidades. Além disso, discutem-se as inúmeras e diversificadas mudanças que 

ocorrem no processo de passagem da infância para a adolescência e as situações 

de risco na Internet. 

No quarto capítulo, ‘Educação Digital: espaço de reflexão’, estão 

apresentadas as discussões sobre o uso consciente das tecnologias e sobre o canal 

que legaliza no Brasil o uso seguro da Internet. É discutida, ainda, a 

responsabilidade dos pais e professores em relação à segurança e privacidade dos 

adolescentes.  

No quinto capítulo está descrito o ‘Percurso Metodológico da Pesquisa’ e o 

referencial teórico, com o detalhamento da pesquisa de campo que compõe esse 

trabalho.   

No sexto capítulo estão apresentadas as observações e análise de 

conteúdos. A investigação foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada 

gravada e posteriormente transcrita. Após a coleta de dados das entrevistas, as 

respostas foram cruzadas por meio das conexões entre os referenciais teóricos que 

sustentam esse trabalho. 

Por fim, são apresentadas as conclusões do trabalho no último item, 

juntamente aos objetivos e metodologias que auxiliaram na realização desta 

pesquisa. Neste tópico estão também apresentadas as dificuldades e possibilidades 

encontradas durante a realização dessa dissertação. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Alicerçado na minha trajetória acadêmica e profissional através da 

contextualização inicial, este trabalho justifica-se por contribuir para reflexões e 

ações educativas no sentido de que a escola e a família possam pensar não só em 

estimular o uso das tecnologias pelos adolescentes, mas em prever os riscos que as 

redes sociais oferecem e em orientar o adolescente a utilizar de forma consciente os 

dispositivos das redes sociais. 
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Em vista disso, esta pesquisa apresenta relevância social para a comunidade 

em geral, uma vez que aborda a vulnerabilidade a que os adolescentes estão 

expostos em virtude do acesso cada vez mais generalizado às redes sociais sem o 

devido conhecimento das oportunidades e riscos oferecidos. 

Na possibilidade de contribuir com a educação e com a comunidade em geral 

e para maior esclarecimento desta temática, este trabalho foi norteado pelos 

seguintes objetivos: 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar situações de vulnerabilidade que emergem das relações 

estabelecidas por adolescentes a partir de sua convivência com as redes 

sociais na internet. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Discutir as concepções dos adolescentes acerca dos riscos e benefícios de 

seu relacionamento com a rede social; 

 Caracterizar os vínculos que os adolescentes estabelecem com as pessoas 

que estão inseridas na rede social; 

 Averiguar ações e orientações preventivas realizadas pelas Instituições de 

ensino. 
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2 INTERNET  E  REDE SOCIAL 

  

A Internet realmente está conseguindo desmontar certezas e modificar as 

formas de produção e de relacionamentos sociais e educativos. Com isso, a maneira 

de ser e estar no mundo está cada vez mais estreita. As pessoas estão se 

interconectando cada vez mais; as informações estão mais velozes e expandindo-se 

na rede de forma atualizada. Tudo corre muito rápido em nossos dias; o mundo está 

cada vez menor. 

O nascimento da Internet, de acordo com Mounier (2006, p.29), começa no 

início dos anos 60 e possibilita a vários usuários partilhar os recursos de um 

computador. No ano de 1968, a DARPA5 dá o ponto de partida e cria um grupo de 

trabalho, fazendo funcionar os primeiros protocolos que permitiram a comunicação 

entre computadores. E finalmente, em 1969, os computadores das universidades de 

Los Angeles, Stanford, Califórnia do Sul e Utah formaram o primeiro núcleo da 

Arpanet6. 

A Internet somente foi disponibilizada de forma globalizada a partir de 1991, 

possibilitando às pessoas o acesso de forma ilimitada a inúmeras informações e 

facilitando a comunicação através dos dispositivos dos quais dispõe. 

Machado (1996, p.34), estudioso brasileiro, alinha-se às argumentações de 

Simondon (2007), afirmando que quando o homem inventa uma máquina, qualquer 

que seja, ela passa a ser não um mero artefato mecânico, mas sim “a materialização 

de um processo mental, um pensamento que tomou corpo e ganhou existência  

autônoma”. 

Vivemos em um mundo com sofisticado desenvolvimento tecnológico, em que 

as pessoas interagem e se interconectam em um número quase infinito de 

representações mecânicas. Assim, o homem não pode ser considerado objeto, mas 

ser autônomo, processador de pensamentos. 

A Internet é considerada, portanto, um espaço público, uma rede igualitária e 

democrática, em que o internauta não somente é o cliente de um provedor de 

acesso, mas um cidadão do mundo digital, dotado dos mesmos direitos da vida real. 

Por meio de um servidor, em sua residência, qualquer pessoa pode se conectar e 

                                                
5
 Agência de pesquisa científica  do Departamento de Defesa americano. 

6
 Rede científica de acesso reservado exclusivamente aos departamentos científicos aprovados pela 
DARPA. 
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trocar informações com pessoas de qualquer parte do mundo. Lévy (1996) acredita 

que a Internet é um agente humanizador, pelo fato de democratizar informações. 

Esse autor refere, ainda, que a Internet é uma tecnologia de comunicação 

que possibilita o acesso rápido e acessível à informação, e através da qual, milhares 

de pessoas de qualquer parte do mundo podem trocar ideias em tempo real. 

Na concepção de Kastrup (2007, p.220),  

  

[...] se pensarmos na atual presença da informática, não tanto em termos da 
existência do microcomputador, mas de uma rede como a Internet, o que 
ela traz de novo é nos fazer não só consumidores, mas também produtores 
de informação que circula nela [...]. Todos os participantes são ao mesmo 
tempo, emissores e receptores de informação. Podem intervir direta e 
imediatamente na discussão e produzir efeitos na cartografia do coletivo. 

 

Neste sentido, Simondon (2007) afirma que os seres humanos operam no 

mundo a partir de uma característica muito especial: a de fazer a matéria se 

multiplicar no mundo.  

Sendo assim, a Internet pode ser um espaço de libertação, de autonomia, de 

informação, mas também pode ser considerada assustadora pelo seu tamanho e 

pela sua dimensão.  

Ao se pensar que na rede podemos ser emissores e receptores ao mesmo 

tempo, é importante refletir sobre a concepção de ciberespaço7 abordada por 

Mounier (2006, p.170). 

 

O ciberespaço é constituído por trocas, por relações e pelo próprio 
pensamento, difundido como uma vaga que se eleva na rede de nossas 
comunicações. Nosso mundo está ao mesmo tempo em todos os lugares e 
em lugar algum, mas ele não está ali onde vivem os corpos. Nós criamos 
um mundo no qual todos podem entrar, sem privilégio nem preconceito 
ditados pela raça, pelo poder econômico, pelo poderio militar ou pelo local 
de nascimento. Nós criamos um mundo no qual cada um, onde estiver, 
pode exprimir suas idéias, por mais singulares que possam ser, sem o 
temor de ser reduzido ao silêncio ou a uma norma. 

  

Segundo Lévy (1999, p.94), o ciberespaço seria caracterizado como um 

espaço virtual, não oposto ao real, mas que se torna complexo, público e imaterial, 

constituído pela circulação de informações. Lemos (2002) defende dois aspectos 

que podem servir de definição para o termo ciberespaço. Um deles pode ser o 

                                                
7
 Definido como um mundo virtual, onde estão disponibilizados variados meios de comunicação e 
interação em sociedade. 
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conceito de ambiente virtual e o outro, o conceito de um conjunto de redes de 

computadores que se interligam pelo mundo todo. 

A partir da análise desses diferentes autores, é possível entender o formato 

das comunidades virtuais no que se refere aos conceitos de Internet e Ciberespaço.  

Na compreensão de Lévy (1999, p.27), uma comunidade virtual “é um grupo 

de pessoas se correspondendo mutuamente por meio de computadores 

interconectados”, que se constrói por afinidades e interesses de conhecimento sobre 

projetos mútuos, por meio de cooperação ou troca, independentemente das 

proximidades geográficas e das filiações institucionais. 

Para o autor, existe um aspecto de igualdade entre os movimentos sociais e 

as comunidades virtuais no sentido de que ambas precisam de um sentimento 

compartilhado, por se tratarem de criações culturais e sociais. 

Com base nesses pressupostos, podemos compreender que a Internet 

contempla um espaço diverso, em que as pessoas saem de si mesmas ao se 

relacionarem e abrem-se ao mundo com possibilidades de múltiplas identidades, 

interatuando por meio de habilidades e dos processos mentais. Especialmente no 

caso da Internet, reconhecemos que há uma diversidade de lógicas compartilhando 

o ciberespaço, sendo este frequentado por inúmeros internautas de diferentes 

idades e condições culturais e financeiras. 

O ciberespaço é um local em que múltiplas conexões são possibilitadas, e 

onde se criam ‘nós’ inter-relacionados e interligados. Nessa direção, Lévy (2000, 

p.37) reafirma: “[...] a quase instantaneidade da passagem de um nó a outro permite 

generalizar e utilizar em toda extensão o princípio da não-linearidade”, e a partir 

dessa afirmação, Teixeira (2010, p.31) define o que é rede: 

 

[...] rede é uma estrutura dinâmica e aberta, cuja condição primeira de 
existência é a ação dos nós que a formam e que, ao construírem suas 
próprias formas de apropriação tecnológica e de ação sobre trama, 
modificam-se e por ela sendo modificados. 

 

 
Segundo Kastrup (2007, p.140), a rede faz-se e refaz-se pelas conexões que 

cada nó estabelece com sua vizinhança. Sua estrutura é multidimensional, no 

sentido de que existem diversas séries heterogêneas encaixadas. Dito de outra 

forma, existem redes dentro da rede, ou ainda, cada nó pode abrir-se e constituir ele 

próprio uma rede. Nesta direção, Castells (2010, p.7) define rede como: “um 
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conjunto de nós interconectados, destacando que a flexibilidade é uma importante 

qualidade”. 

Desta forma, os nós que se estabelecem são capazes de possibilitar a 

interface entre as pessoas que utilizam a rede e de fazerem com que as pessoas 

conheçam novas formas de interação, pensem e reinventem novos encaixes nos 

relacionamentos a partir de interesses comuns. 

As discussões mais recentes sobre o papel das “redes” na 

contemporaneidade têm sido reduzidas às inter-relações de indivíduos, grupos, 

comunidades e organizações que ocorrem no âmbito da “teia mundial de 

computadores”. 

Neste sentido, Castells (2003, p.566) aborda os diversos tipos de redes: 

 

Concretamente, o que é um nó depende do tipo de redes de que falamos. 
São mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviços auxiliares 
avançados na rede dos fluxos financeiros globais [...] são campos de coca e 
papoula, laboratórios clandestinos, pistas de aterrissagem secretas, 
gangues de rua e instituições financeiras para lavagem de dinheiro na rede 
de tráfico de drogas que invade as economias, sociedades e Estados do 
mundo inteiro. São sistemas de televisão, estúdios de entretenimento, 
meios de computação gráfica, equipes para cobertura jornalística e 
equipamentos móveis gerando, transmitindo e recebendo sinais na rede 
global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da opinião pública, 
na era da informação. 

 
 

Sob essa perspectiva de Castells (2003), inúmeras são as definições de 

redes; a diferença reside em seus padrões de enredamento. Além disso, o autor 

compreende que a definição de um nó dependerá do tipo concreto de rede ao qual 

ele pertence. A estrutura e a dinâmica de uma rede dependem dos perfis dos nós 

que a configuram, dos objetivos de ação coletiva propostos, da qualidade, 

intensidade e frequência das inter-relações. 

Para Silva Junior (2011, p.38), a rede social, entre outros usos, representa os 

relacionamentos afetivos, bem como relacionamentos profissionais entre grupos de 

pessoas, sendo responsável pelo compartilhamento de informações entre indivíduos 

que possuem objetivos e valores em comuns a serem compartilhados. Partindo 

desta definição, surgem as Redes Sociais Virtuais que são aquelas em que se 

estabelece uma comunicação entre indivíduos através do computador. 

No Brasil, as redes sociais começaram a trajetória acadêmica a partir do ano 

de 1991 e ganharam novas configurações com o advento das ferramentas da web 
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2.0, (aplicações online que permitem interação em comunidades virtuais, veiculação 

de informações e compartilhamento de conteúdos).  

Ao se falar em rede social, não se fala somente em Internet; ao contrário do 

que muita gente pensa, ela é bem mais antiga que a Web. Redes sociais 

representam interação social, troca social, enfim, envolvimento de pessoas. Falar no 

surgimento das redes sociais nos remete ao início da civilização, quando as pessoas 

se reuniam ao redor de uma fogueira para compartilhar gostos e interesses. 

Sendo assim, redes sociais também podem ser definidas como comunidades 

virtuais. Segundo Marteleto (2001, p.72), “as redes sociais representam um conjunto 

de participantes autônomos, que geram ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados, promovendo a interligação de pessoas com afinidades e 

interesses semelhantes, fazendo com que expressem ideias, enriquecendo seus 

conhecimentos.” Nesta direção, Maness (2007) defende que as pessoas, muitas 

vezes, buscam entretenimento nas redes sociais e, com isso, se permitem 

compartilhar, favorecendo a troca de informações. 

Diante dessas afirmações dos autores, pode-se perceber que uma das razões 

que motivam um usuário de comunidades virtuais a escolher um participante para 

seu grupo é perceber interesses particulares em variados assuntos e afinidades com 

pessoas que compartilhem de semelhantes ideias e promovam discussões. 

Assim, Castells (2010, p.444), reafirma: 

 

[...] assim como nas redes físicas pessoais, a maioria dos vínculos das 
comunidades virtuais são especializados e diversificados, conforme as 
pessoas vão criando seus próprios “portfólios pessoais”. Os usuários da 
Internet ingressam em redes ou grupos on-line com base em interesses em 
comum, e valores, e já que tem interesses multidimensionais, também terão 
suas afiliações on-line. 

 

 Tais redes influenciaram o comportamento e o modo de pensar das pessoas 

que já incorporaram ritmos de vida de acordo com a interação que estabelecem por 

meio da internet. Desta forma, parece que a interação via internet é tanto 

especializada/funcional quanto ampla/solidária, conforme a interação nas redes tem 

seu âmbito de comunicação ampliado com o passar do tempo. 

Neste contexto, Costa, Fecuri e Martinho (2003, p.64) enfatizam que quanto 

mais conectado é um ponto, maior probabilidade ele tem, pela extensão de sua 

rede, de fazer novas conexões. Segundo os autores, isso é facilmente explicado 
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quando voltamos às redes sociais: quanto mais pessoas um indivíduo conhece, mais 

pessoas ele tende a conhecer, o que o torna ainda mais conhecido e capaz de fazer 

novas conexões. 

As redes sociais surgem dessa necessidade do ser humano de compartilhar 

com o outro, criar laços sociais que são norteados por afinidades entre eles e, com o 

passar do tempo, acabam oferecendo apoio pessoal, tanto material quanto afetivo. 

Na definição de rede social e das fronteiras que o ser humano estabelece, 

Sluzki (1997, p.37) cita que: 

 

[...] as fronteiras do indivíduo não estão limitadas por sua pele, mas incluem 
tudo aquilo com que o sujeito interage, família, meio físico, etc. Podemos 
acrescentar que as fronteiras do sistema significativo do indivíduo não se 
limitam à família nuclear ou extensa, mas incluem todo o conjunto de 
vínculos interpessoais do sujeito: família, amigos, relações de trabalho, de 
estudo, de inserção comunitária e de práticas sociais [...]. 

 

Sob esse ponto de vista, as fronteiras que o ser humano estabelece em suas 

relações vão além do que se pode caracterizar. Assim, ao se definir uma rede social 

on-line8, é criada uma página na rede em que se pode publicar um perfil de si 

mesmo, com fotos e dados pessoais, e montar uma lista de amigos que também 

integram o mesmo site. Como em uma festa, um lugar público, esse é o espaço no 

qual as pessoas trocam informações sobre as atualidades de suas vidas cotidianas, 

mostram fotos pessoais, comentam e fazem críticas de vídeos uns dos outros, 

compartilham novidades, músicas preferidas, desabafam quando se sentem 

sozinhas e até descobrem possibilidades novas de trabalho. Fazem tudo como as 

relações sociais deveriam ser de fato se fosse pessoalmente, mas com uma 

importante diferença: a ausência quase total de contato pessoal. 

Para explicitar os diferentes lugares da Rede e suas fronteiras entre o real e o 

virtual, Turkle (1999, p.119) expressa que: 

 

Na vida on-line, as pessoas encontram-se em situação de poder 
desempenhar papéis diferentes, adotando diversas personalidades nos 
diferentes lugares da Rede. Vêem e experimentam inúmeros aspectos delas 
mesmas. Vivem intensamente tal multiplicidade. Nesse sentido, a vida on-
line retoma um aspecto da vida cotidiana para levá-lo a um grau superior 
[...], para muitas pessoas, a comunidade virtual permite uma expressão 
mais livre dos inúmeros aspectos de si mesmas.  

 

                                                
8
  “Estar em linha” significa “estar disponível ao vivo”. 
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Desta forma, a autora enfatiza que se comete um erro grave ao falar da vida 

real e vida virtual, como se uma fosse real e a outra não. Conforme as pessoas 

passam tempo em lugares virtuais, acontece uma espécie de expressão do desejo 

humano de tornar mais permeáveis as fronteiras do real e do virtual. No entanto, 

enquanto os especialistas continuam a falar do real e do virtual, as pessoas 

constroem uma vida na qual as fronteiras são cada vez mais permeáveis.  

Enquanto a maioria das pessoas parece querer separar o virtual do real, V-R, 

não faço essa distinção. Prefiro, insisto, referir-me ao virtual e ao resto da vida, R-V, 

para evitar o emprego da palavra ‘real’. Penso que cada vez mais há menos 

necessidade de usar uma oposição tão categórica [...]. “As pessoas sempre terão 

necessidade da ‘imediaticidade’ do contato humano, sempre terão vontade de 

discutir em torno de uma xícara de chá, de ver onde o outro mora fisicamente com o 

corpo” (TURKLE, 1999, p.118). 

Para Chauí (2010, p.1048), o virtual não se opõe ao real, ele é o real. Em 

síntese, a autora pergunta sobre “estes tempos de acronia e atopia, de 

desmontagem do nosso corpo como ser sensível e como ser simbólico: Será que um 

novo ser humano está surgindo? Ele nascerá de um campo de simbolização, sem 

espaço, sem tempo e sem corpo? Será tudo virtual?” 

Na compreensão de Castells (2010), as comunidades virtuais ‘são e não são 

reais’. Para o autor essas comunidades não são físicas e não seguem os mesmos 

modelos de comunicação e interação das comunidades físicas. Tampouco são 

irreais, e desta forma podem funcionar em outro plano do real. São redes sociais 

interpessoais, diversificadas e especializadas, também capazes de gerar 

reciprocidade e apoio por intermédio da dinâmica da interação sustentada. 

Ainda, Castells (2010, p.459), define o virtual e o real: 

 

[...] não há separação entre realidade e representação simbólica. Em todas 
as sociedades, a humanidade tem existido em uma ambiente simbólico e 
atuado por meio dele [...], o virtual é o que existe na prática, embora não 
estrita ou nominalmente, e real é o que existe de fato. Portanto a realidade, 
como é vivida, sempre foi virtual porque sempre é percebida por intermédio 
de símbolos formadores da prática com algum sentido que escapa a sua 

rigorosa definição semântica. 
 

Nesta perspectiva é importante considerar os elementos formadores do 

virtual, que seriam: as discussões públicas e as pessoas que se encontram e 
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reencontram, ou que, ainda, mantêm contato através da Internet (para levar adiante 

uma discussão). O autor ainda defende que o tempo é apagado no novo sistema de 

comunicação, já que passado, presente e futuro podem ser programados para 

interagir entre si na mesma mensagem em que a cultura da virtualidade real 

possibilita o faz-de-conta que vai se tornando a realidade (CASTELLS, 2010). 

Ainda de acordo com Silva Junior (2011, p.48), utilizar as redes sociais para 

fazer uma infinidade de amigos é uma especialidade do Brasil, Hungria e Filipinas, 

países que tem o maior número de usuários com mais de 150 contatos virtuais. Uma 

pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, mostrou que 91% dos adolescentes 

usam os sites apenas para se comunicar com amigos que eles já conhecem. 

De acordo com Manssour e Bellini (2005), ter um número grande de amigos é 

motivo de orgulho para os brasileiros. Nesse sentido, serem reconhecidos onde quer 

que estejam se torna um desafio. Dizer para determinada pessoa que é “bem 

relacionada” significa dizer a ela que tem qualidades notáveis; é o mesmo que falar 

que ela é comunicativa e transita facilmente em diversos ambientes. 

Com base nesses pressupostos, sabe-se que as redes sociais estão 

ancoradas na Internet e que apresentam um papel de destaque entre as várias 

formas de comunicação. As pessoas que utilizam as redes sociais expressam seus 

pensamentos, comunicam fatos e situações variadas, expõem livremente suas 

opiniões e experiências e conhecem e se relacionam virtualmente com um número 

de pessoas das mais diversas culturas e ideologias. 

Ainda, de acordo com Maraschin, Moschen e Palombini (2012, p.113), ampliar 

o acesso às tecnologias, ter endereço eletrônico, participar de uma lista de 

discussão, navegar na web9, entre outros recursos, passou a ser um dos 

importantes intercessores de um tipo de inserção social. A Internet, atuando como 

um dispositivo midiático, constitui-se numa estrutura que alimenta e é alimentada 

pelo cenário público. Essa dimensão tecnológica, para os locutores, caracteriza-se 

por transmitir a inserção das diferenças para o ciberespaço. 

Castells (2010) denomina os relacionamentos na rede como sendo de 

‘desterritorialização’10. As formas de contato entre os seres humanos geradas pelas 

redes sociais ou mídias sociais tiram a pessoa do lugar comum e transformam as 

                                                
9
 Palavra inglesa que significa teia ou rede. 

10
 Criação de um outro novo território 
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relações de comunidades virtuais em espaços urbanos, assim como as práticas 

sociais desses mesmos espaços. 

As alianças que se formam nas comunidades virtuais podem ser transitórias 

ou permanentes, dependendo dos formatos, contornos e dos afetos e afetações que 

podem contagiar e transformar as relações que se efetivam no mundo virtual. 

Castells (2010, p.445), porém, afirma que as comunidades virtuais são mais 

fortes do que os observadores em geral acreditam. Existem indícios substanciais de 

solidariedade recíproca da Rede. A comunicação on-line incentiva discussões 

desinibidas, permitindo assim, a sinceridade. O preço, porém, é o alto índice de 

mortalidade das amizades on-line, pois um palpite infeliz pode ser sancionado pelo 

clique da desconexão – eterna. 

Percebe-se que a comunidade virtual possibilita vínculos e intimidade e 

permite que as pessoas desabafem e sintam-se à vontade para expor seus 

pensamentos e sentimentos. Dessa forma, as pessoas podem ser mal interpretadas 

pelo próprio grupo, fazendo com que sejam desconectadas ou excluídas 

eternamente da rede social desse grupo. 

Ainda, segundo Castells (2010), a sociedade virtual também é denominada 

‘sociedade interativa’, pois a comunicação mediada pela Internet é um fenômeno 

social em que a inclusão/exclusão em redes e a arquitetura das relações entre 

redes, possibilitadas por tecnologias da informação, operam à velocidade da luz e 

configuram os processos e funções predominantes em nossa sociedade. 

A partir dessas afirmativas dos autores, sabe-se que a Internet possibilitou 

uma nova interação por meio de novos grupos, comunidades virtuais e pessoas on-

line ao redor de objetivos em comum. São novas formas de sociabilidade e novas 

formas de vida urbana que emergem nos espaços sociais. 

Assim, Maraschin, Moschen e Palombini (2012, p.116) anunciam que: 

 

As tecnologias de comunicação agem diretamente sobre a temporalidade, o 
pensamento, o ser. A informática vem redefinindo as formas de saber, 
constituindo novas maneiras de apreender o mundo, absorvendo e 
reorganizando a memória social e, através do processo de simulação, 
possibilitando a experimentação de futuros. Nesse contexto, diversas redes 
são tecidas, e a interação entre sujeito e objeto, humano e máquina, são 
ressignificados, fora do padrão cartesiano, pois não é a máquina que 
oferece ao humano um problema a ser resolvido, mas sim o humano que 
faz o computador operar. 



26 

 

  

 

Na compreensão de Livingstone (2009), essa forma de interação social tem 

gerado muitas reflexões, pois se proporciona muitas oportunidades de crescimento e 

desenvolvimento pessoal, também apresenta inúmeros riscos devidos à 

vulnerabilidade desse meio de comunicação. Essa vulnerabilidade é instaurada por 

conteúdos ilegais, pedofilia, material racista que incita ao ódio, exploração de 

informações pessoais, cyberbulling11, informações distorcidas, invasão e abuso de 

privacidade, atividades ilegais como terrorismo, perigos pessoais de anorexia, 

suicídio e outros. Seguindo esse raciocínio, pode-se afirmar que assim como é vasto 

o leque de oportunidades oferecido por esse meio de comunicação, são vastos os 

riscos.  

É importante retomar a proposta a ser desenvolvida neste trabalho, que é 

analisar situações de vulnerabilidade que emergem das relações estabelecidas por 

adolescentes a partir de sua convivência com as redes sociais na internet, 

especificamente o Facebook. Dentro desta perspectiva, torna-se fundamental 

compreender o que é o Facebook, conforme a abordagem de Recuero (2010, 

p.172): 

 

O Facebook foi criado pelo americano Zuckerberg, na universidade de 
Harvard e foi lançado em 2004, sendo que seu foco inicial era criar uma 
rede de contatos em um momento crucial da vida de um jovem universitário. 
O sistema, no entanto, era focado em escolas e para entrar nele era preciso 
ser membro de algumas das instituições reconhecidas.  

 

Atualmente, de acordo com a SECOM (2012), o Facebook é a maior e a mais 

importante rede social e inclui funcionalidades de diversos outros sites. Por meio 

dele, é possível montar uma base de seguidores (a exemplo do twitter) e fazer 

postagens sem limitações de caracteres. Soma-se a isso ainda a possibilidade de 

inserir fotos, vídeos e de se utilizar aplicações diversas (de jogos a sistemas 

bancários). 

Ainda conforme a SECOM (2012, p.15): 

 

Além de comentar postagens feitas por terceiros, o Facebook permite que 
usuários possam clicar em botões chamados “curtir”, indicando que um 
usuário se identificou com aquele conteúdo/aquela marca. Todos os seus 
cliques, comentários e postagens ficam registrados em sua própria página, 

                                                
11

 Violência que ocorre na internet e no celular, com propagação de mensagens e imagens 
depreciativas. 
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alimentando-a com conteúdo referente a tudo o que o usuário fez, gostou ou 
desgostou desde que passou a utilizar a rede. 

  

Nesta discussão sobre o que é o Facebook podemos perceber que a 

comunicação em rede, especialmente a Internet, faz com que diversas fronteiras 

sejam explodidas. Podemos também, compreender como os grupos são expressos 

nas comunidades reais/virtuais e como as redes sociais possuem um papel de 

destaque entre as formas de comunicações existentes, pois embora ocorram em 

múltiplas variedades, todas possuem o dado, a imagem e a informação como 

legados. 

 Discutimos assim, que comunidades em redes sociais não podem ser 

percebidas sem que sejam considerados o laço social, a interação social,  o espaço 

ou território virtual, o pertencimento e a estrutura. As pessoas que habitam as redes 

sociais expressam pensamentos, comunicam fatos, discutem assuntos variados, 

expõem opiniões e relatam experiências e atos praticados ou que pretendem 

praticar. 

 Neste capítulo, entenderemos como as pessoas que fazem parte da 

‘sociedade interativa’, como afirmou Castells (2010), se relacionam na rede social e 

como a comunicação, mediada pelo computador, está modificando a sociabilidade e 

as relações homem/máquina. Essa rede ancorada à internet, no entanto, não se 

trata de um lugar comum, posto que tem crescido de forma constante e à velocidade 

da luz. 

A seguir, no próximo capítulo, será construída uma reflexão sobre as 

situações de risco que as crianças e adolescentes estão sujeitos a vivenciar ao 

fazerem uso da internet e aceitarem as políticas de segurança e privacidade que se 

fazem necessárias ao se navegar on-line.  
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3 ADOLESCÊNCIA X VULNERABILIDADE 

 

Em conformidade com a lei vigente no país, mais especificamente no Artigo 

2° do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), é considerada adolescente a 

pessoa com idade entre 12 anos completos e 18 anos de idade incompletos 

(BRASIL, 1990). 

No Brasil, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), é inserida 

a Doutrina de Proteção Integral. Mesmo que o ECA não utilize o termo “risco”, o 

artigo 98º, nas disposições gerais relativas às medidas de proteção, afirma que “as 

medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os 

direitos reconhecidos nesta Lei forem ameaçados ou violados”, conduzindo-nos a 

pensar que ao haver ameaça de violação existe um perigo, uma incerteza, ou seja: 

um risco. 

Sendo assim, a adolescência deve ser encarada como uma etapa de 

crescimento e desenvolvimento, na qual o registro maior de identificação é a 

transformação, que está diretamente ligada aos aspectos físicos e psíquicos do ser 

humano inserido nas mais diversas culturas. A construção da identidade pessoal é 

considerada a tarefa mais importante da adolescência, o passo crucial da 

transformação do adolescente em adulto produtivo e maduro. 

Uma vez que o adolescente é o foco desta pesquisa, serão aqui abordados 

conceitos pertinentes a essa faixa etária, bem como o contexto de vulnerabilidade 

pessoal e social em que o adolescente está inserido. 

Calligaris (2000) anuncia que a adolescência é uma das transformações 

culturais mais poderosas da contemporaneidade. Para o autor, a adolescência se 

caracteriza por um estado de moratória forçada, no qual os adolescentes são 

submetidos pelos adultos, pois apesar de estarem prontos para o amor, sexo e 

trabalho, é dito a eles que será necessário mais algum tempo para que possam ser 

reconhecidos como adultos. 

Por isso, a adolescência é caracterizada por uma revolução biopsicossocial 

que abarca a transição da infância à idade adulta. Aberastury e Knobel (1981) 

descrevem este período do desenvolvimento humano como sendo de desequilíbrios 

e instabilidades extremos, absolutamente necessários para o estabelecimento do 

objetivo fundamental desta etapa: a identidade. 
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Além deste tripé que o adolescente vivencia entre o biopsicossocial (biológico, 

comportamental e social), ele ainda convive com três lutos que, segundo Aberastury 

e Knobel (1981), são fundamentais para esta fase da vida: o luto pelo corpo infantil 

perdido; pelo papel e a identidade infantil e pelos pais da infância. Vivenciar um luto 

implica um investimento psíquico muito intenso; superar os lutos intrínsecos são 

situações ansiogênicas12. 

Ainda sobre abandonar o corpo infantil, Becker (2003, p.14) compara: 

 

Então, um belo dia, a lagarta inicia a construção do seu casulo. Este ser que 
vivia em contato íntimo com a natureza e a vida exterior, se fecha dentro de 
uma “casca”, dentro de si mesmo. E dá início a transformação que o levará 
a outro ser, mais livre, mais bonito [...] e dotado de asas que lhe permitirão 
voar. Se a lagarta pensa e sente, também o seu pensamento e o seu 
sentimento se transformarão. Serão agora o pensar e o sentir de uma 
borboleta. Ela vai ter um outro corpo, outro astral, outro tipo de relação com 
o mundo. 

  

 A criança, então, inicia a construção do que será sua adolescência de forma 

gradual, assim seu corpo, idéias, emoções e comportamento sofrem as 

conseqüências do seu processo de transformação. Durante esse processo, muitas 

vezes a criança se isola e deixa de se relacionar por um curto espaço de tempo com 

os outros, para dar início à formação de sua identidade. 

É importante elencar algumas características da identidade dos adolescentes, 

que abarcam os seguintes aspectos: tendência grupal, desenvolvimento do 

pensamento conceitual, vivência temporal singular e evolução da sexualidade. É 

relevante lembrar que a adolescência é a ponte entre a infância e a adultícia, sendo 

um período de construção do sujeito individual e social. Diante de tantas mudanças, 

a vulnerabilidade deve ser considerada nesta fase.  

Um aspecto discutido por Knobel (1981) é a identidade do adolescente, que 

se caracteriza como a criação de um sentimento interno de semelhança e 

continuidade, uma unidade da personalidade sentida pelo indivíduo e reconhecida 

por outro, que é o ‘saber quem’. Desta forma, o conhecimento dos mundos interno e 

externo vai se estabelecendo, através de movimentos dinâmicos. Na busca de si, o 

adolescente procura novas identificações para a construção de sua identidade. 
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 Produz ansiedades. 
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Ainda que as transformações mais significativas de uma pessoa aconteçam 

no período da adolescência, isso não significa que a identidade esteja pronta, 

acabada e finalizada no início da vida adulta. 

Para Erikson (1972), construir uma identidade implica definir quem a pessoa 

é, quais são seus valores e direções que deseja seguir. O autor entende que 

identidade é uma concepção de si mesmo, composta de valores, crenças e metas 

com os quais o indivíduo está solidamente comprometido. 

A formação da identidade recebe a influência de fatores intrapessoais 

(capacidade inatas do indivíduo e as características adquiridas da personalidade), 

de fatores interpessoais (identificação com outras pessoas) e, por último, os fatores 

culturais (valores sociais a que uma pessoa está exposta). 

Na compreensão de Kimmel e Weiner (1998), quanto mais desenvolvido o 

sentimento de identidade, mais o indivíduo valoriza sua semelhança ou diferença 

dos demais e mais claramente reconhece suas limitações e habilidades. No entanto, 

quanto menos desenvolvida está a identidade, mais o indivíduo necessita de 

opiniões externas para avaliar-se e menos compreende as pessoas como distintas. 

Na concepção de Doron e Parot (2000), as crianças e os adolescentes 

constroem sua identidade a partir de sua autoimagem e de seus valores, 

reconhecendo seus sentimentos e opiniões, distinguindo-se assim uns dos outros. 

As mudanças físico-biológicas também exercem influência sobre a autoimagem do 

adolescente.  

Ainda nesta direção, os autores concebem a adolescência como um período 

de vida da pessoa que está atrelado a muitas possibilidades, descobertas e 

experimentação de novos papéis, condutas e situações sociais que direcionam para 

a construção de sua identidade. 

Ainda considerando a formação da identidade, Ayres et al (2003), defendem 

que as pessoas na faixa etária considerada adolescência, por suas características 

biológicas e psíquicas, procuram seus pares, na  ânsia de identificarem-se e de 

receberem suporte emocional para enfrentarem e desfrutarem essa fase da vida, 

composta por inseguranças e conflitos internos. 

Conforme Libório e Koller (2009, p.114), a adolescência é vista, 

principalmente nas sociedades ocidentais, como um processo de intensas 

transformações físicas, sociais e emocionais. Essas transformações, antes vistas 
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como oscilações entre aspectos normativos e psicologizantes13, na atualidade 

recebem o reconhecimento das dinâmicas culturais e da voz ativa dos adolescentes 

e legitimação de seus próprios processos.  

Como foi visto, a partir dessas concepções dos autores, a convivência familiar 

e social, a educação e as perspectivas de vivências sexuais e sociais assumem 

papel fundamental na estruturação da identidade e na realização de projetos de vida 

do adolescente. 

Ao buscar sua identidade, o adolescente não necessita romper com seus 

pais, mas é preciso uma renegociação entre pais e filhos. Reichert e Wagner (2007) 

consideram esse período da vida importante para introduzir mudanças na rotina 

familiar e escolar, durante o qual novos acordos devem ser estabelecidos entre pais 

e filhos, professores e alunos. Estas mudanças se referem à autoridade, disciplina, 

educação, comunicação e adaptação.  Segundo Ríos González (2005), a adaptação, 

neste caso, deve ser percebida a partir do olhar do adolescente - que deve saber 

enfrentar os novos desafios e demandas dessa fase de sua vida - e também sob o 

olhar dos pais, que precisam permitir que seu filho adolescente assuma novos 

papéis com autonomia. 

A passagem da fase da adolescência para a vida adulta necessita, portanto, 

de readaptações a novos limites, hierarquias, estabelecimento de regras e suporte. 

Esses são fatores precipitantes da exacerbação de comportamentos que podem ser 

considerados de vulnerabilidade.  

O conceito de vulnerabilidade pode ser uma ferramenta eficaz para a 

compreensão do uso da Internet pelos adolescentes. Por meio desse conceito, 

pode-se compreender de forma ampla as questões pessoais e sociais que tornam o 

jovem vulnerável ao utilizar as redes sociais - especificamente neste estudo, o 

Facebook. 

Para se compreender o conceito de vulnerabilidade, é necessário o 

entendimento do entrelaçamento das noções de risco e vulnerabilidade, sendo que, 

conforme Pereira e Souza (2006), a vulnerabilidade é um conceito complementar ao 

risco. Estas autoras chamam a atenção para o uso do termo vulnerabilidade, que 

aparece em geral nos estudos científicos que tratam dos riscos ambientais e, em 

segundo lugar, dos riscos socioeconômicos. Assim, os estudos da área de Geografia 

                                                
13

 Estudo da mente. 
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e Demografia, por exemplo, conduzem o eixo de suas discussões para as chamadas 

‘populações em situações de risco’ até meados da década de 1980, buscando 

metodologias específicas de avaliação de risco. No final da década de 1980 e início 

dos anos de 1990, ganha visibilidade o conceito de ‘vulnerabilidade’, juntamente 

com o conceito dos perigos sociais e tecnológicos. 

A partir do modelo proposto por Cutter (1994), os estudos sobre 

vulnerabilidade pressupõem relações entre riscos, ações de mitigação, respostas, 

ajustamentos e perigo do lugar, considerando-se as condições gerais e a exposição 

ao fenômeno. Portanto, a vulnerabilidade refere-se tanto a um risco biofísico quanto 

a um consenso social em determinada área geográfica, a qual pode ser tanto um 

espaço geográfico onde pessoas vulneráveis se localizam, quanto os espaços 

sociais nos quais as pessoas destes lugares encontram-se mais vulneráveis.  

Conforme a concepção de Pereira e Souza (2006, p.6): 

 

A vulnerabilidade se destaca pela existência de um risco, pela incapacidade 
de responder ao risco e inabilidade de adaptar-se ao perigo, ou, como 
característica dos lugares com diferentes graus de capacidade de resposta 
e de habilidade de adaptação, ou seja, ambas numa esfera socioambiental. 

  
 

 Na concepção das autoras, portanto, o perigo relaciona-se com os conceitos 

de risco e vulnerabilidade, sendo que passa a ser perigo e (deixa de ser risco), no 

momento em que de fato acontece, concretizando o dano. 

Para Ayres (2003, p.19), a vulnerabilidade na área da saúde apresenta-se 

como um conjunto de fatores de natureza biológica, epidemiológica, social e cultural 

cuja interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de determinada enfermidade, 

condição ou dano. Ainda nessa perspectiva, os fatores políticos-institucionais e 

comportamentais contribuem para determinar as diferentes chances de 

contaminação e para que estratégias efetivas no combate a doenças e a riscos de 

doenças possam ser elaboradas. 

Assim, para Abramovay et al (2002), a vulnerabilidade na educação abarca 

setores de políticas públicas e, neste contexto, o acesso à educação tem peso 

considerável. O autor ainda aponta problemas como: exclusão, pobreza, 

desigualdades sociais, discriminação e violência, que decorrem de uma 

multiplicidade de fatores que interagem entre si, formando complexas redes causais 

que podem tornar o jovem vulnerável. 
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Considerando as afirmações dos autores no que diz respeito à vulnerabilidade 

social na educação, é importante garantir aos jovens o acesso à educação e ao 

conhecimento em uma instituição educativa democrática, comprometida, de 

qualidade social e que possa promover conhecimento historicamente produzido pela 

sociedade como está previsto nos princípios da Constituição Federal, no art. 206. Ou 

seja, a escola deve dispor de: igualdade de condições para acesso e permanência, 

sendo vedada qualquer forma de discriminação e segregação; gratuidade de ensino 

público com isenção de taxas e contribuições de qualquer natureza; liberdade de 

aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; valorização 

dos profissionais do ensino; gestão administrativa democrática e colegiada e de 

garantia de educação e cuidados com qualidade social, de modo a efetivar o direito 

a uma aprendizagem significativa aos alunos em condições de vulnerabilidade, 

garantindo maior inserção no processo educativo. 

Sabe-se que, no Brasil, os jovens - principalmente aqueles que estão em 

condições de vulnerabilidade - enfrentam desafios para terem acesso a uma 

educação de qualidade e dela usufruírem até a conclusão de seus estudos. 

De acordo com Dell’Aglio e Koller (2011, p.225), a vulnerabilidade social 

corresponde à situação caracterizada pelo resultado negativo da relação entre a 

disponibilidade de recursos materiais ou simbólicos e o acesso à estrutura de 

oportunidades sociais, econômicas e culturais. 

Reafirmando essa reflexão da autora, é possível constatar o distanciamento 

dos jovens das condições de acesso a um emprego formal e a um salário digno e a 

falta de políticas públicas efetivas que possibilitem a inclusão social. 

Ainda sobre vulnerabilidade social, Robert Castel (2006) compreende que a 

vulnerabilidade social está localizada na chamada ‘sociedade salarial’, ou seja, 

vulneráveis são aqueles que se encontram ‘desfiliados’, à margem da sociedade. 

Para o autor, ‘desfiliação’ indica desemprego, subemprego e emprego com má 

remuneração ou precarizado. Deste modo, a precariedade social e o conceito de 

desfiliação relacionam-se com o aumento de vulnerabilidade social devido ao 

rompimento dos laços sociais. 

É importante esclarecer que não é somente a insuficiência de recursos 

materiais como alimentação, moradia, saúde e educação que produz a 
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vulnerabilidade, mas também a falta de integração pelo trabalho e a falta da inserção 

em uma sociabilidade sócio-familiar. 

Na concepção do autor, a vulnerabilidade social se dá não só pela 

insuficiência de recursos e habilidades de um grupo, mas pela incapacidade de 

saber lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade. Essas oportunidades 

constituem uma forma de ascender a maiores níveis de bem-estar ou de diminuir 

probabilidades de deterioração de vida de determinados atores sociais. 

De acordo com a definição de Massuia, Menezes e Pessalacia (2010, p.425), 

“o vulnerável tem necessidades não atendidas que o torna frágil e suscetível, em 

riscos de sofrer danos”. Ou seja, pessoas vulneráveis são consideradas incapazes 

de proteger seus próprios interesses, são pessoas afetadas por uma vulnerabilidade 

intrínseca relacionada à própria condição de ser humano, necessitando assim, de 

proteção física, psíquica e moral, com atenção integral. 

Uma das principais características da vulnerabilidade seria a limitação da 

capacidade ou liberdade, devida a impedimentos como o fato do adolescente ser 

menor de idade ou sofrer de grave deficiência sensorial que impeça a compreensão. 

Ainda, existe vulnerabilidade quando ocorre: desinteresse do indivíduo em relação à 

situação de perigo; falta de acesso a serviços e/ou informações e falta de confiança 

para sustentar ou implementar mudanças no próprio comportamento (MASSUIA; 

MENEZES; PESSALACIA, 2010, p.425). 

Desta forma, pontua-se o conceito de vulnerabilidade sob a perspectiva de 

risco, uma vez que esta não se trata simplesmente da análise de comportamentos 

individuais, mas de contextos sociais geradores de atitudes de exposição a 

determinadas situações que colocam a pessoa em perigo (AYRES et al, 2003). No 

estudo em questão, são analisadas situações de vulnerabilidades que emergem das 

relações estabelecidas por adolescentes em redes sociais. 

Feitas as reflexões em torno da adolescência e da vulnerabilidade, adotam-se 

nesta pesquisa os seguintes conceitos pertinentes, sustentados por Pessalacia 

(2010) e Castel (2006): o de que a vulnerabilidade pessoal está nas necessidades 

não atendidas e na incapacidade da pessoa de proteger seus próprios interesses – 

ou seja, está relacionada à própria condição de ser humano – (PESSALACIA, 2010, 

p.425) e o de que a vulnerabilidade social se apresenta não só pela insuficiência de 
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recursos e habilidades de um grupo, mas pela incapacidade de saber-se lidar com 

as oportunidades oferecidas pela sociedade (CASTEL, 2006, p.63).  

Corroborando com esses autores, Gomes da Costa (1993) aponta: 

 

As medidas de proteção especial direcionam-se àqueles que se encontram 
em situações de risco pessoal e social, isto é, para crianças e adolescentes 
que estão em circunstâncias difíceis de vida. [...], risco na infância e na 
adolescência está relacionada a fatores que ameacem ou causem danos 
graves a integridade física, psicológica ou moral da criança ou do 
adolescente, devido às consequências da ação ou omissão da família, 
grupos sociais ou o estado. 

 

Deste modo, ao discutirmos sobre os direitos humanos das crianças e dos 

adolescentes, podemos também refletir sobre situações de violações de direitos e 

‘riscos’, que são apontadas pela imprensa cotidianamente e têm como palco a 

própria Internet. Sabe-se que, apesar de a percepção de mídia ainda estar focada 

nos efeitos ‘negativos’ da Internet, o Brasil mostra avanços ao criar um Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos que prevê ações específicas no Eixo 

Mídia e educação desde a sua concepção. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) 

estabeleceu um Plano Nacional que prevê a Proteção aos Direitos de Crianças e 

Adolescentes na Internet. Para contribuir com esse público, elenca alguns aspectos 

de navegação segura que servem como alerta quanto à utilização de qualquer 

ferramenta na Internet. O primeiro tópico do Plano contempla que é direito da 

criança e do adolescente ter acesso à informação, à produção de conteúdo e ao 

lazer na Internet. Desde 2008, o Governo Federal, por meio da SDH/PR e da polícia 

Federal, tem atuado em parceria com a SaferNet Brasil14 para garantir o 

enfrentamento das violações de Direitos Humanos na internet, a divulgação de 

informações, a produção de campanhas, a realização de capacitações e o 

desenvolvimento de conteúdos educativos. Ainda nessa proposta de navegação 

segura na Internet, foi criado um canal de segurança chamado HELPLINE15. 

                                                
14

 Associação civil de direito privado, com atuação nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, sem 
vinculação político partidária, religiosa ou racial, fundado por um grupo de cientistas da 
computação, professores, pesquisadores e bacharéis em Direito para enfrentamento aos crimes de 
violação aos Direitos Humanos na Internet. 

15
 Disponível em: <www.helpline.com.br>. 
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Outro fator de Proteção aos Direitos de Crianças e Adolescentes na Internet é 

o Projeto NÉTICA16, também criado pela Secretaria dos Direitos Humanos. Este 

apóia ações na Internet com foco na sensibilização de educadores e agentes do 

sistema de garantia de direitos. Neste alinhamento, é importante lembrar que a idade 

mínima de acesso às redes sociais no Brasil é de 13 anos de idade (PINHEIRO, 

2008, p.7). 

É importante enfatizar que crianças e adolescentes não podem ser pessoas 

passivas frente aos assistencialismos ou protecionismo dos adultos. Assim, proteger 

dentro ou fora da internet é um desafio de equilíbrio ao exercício dos direitos à 

privacidade, à liberdade e a limites que protejam a singularidade de cada fase do 

desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Neste capítulo foram abordados os conceitos de adolescência e 

vulnerabilidade, reconhecendo-se ainda as inúmeras transformações inerentes à 

transição da infância para a adolescência, a diversidade de conceitos relacionados à 

vulnerabilidade e o Plano Nacional de Direitos e Deveres das crianças e 

adolescentes quanto à utilização da Internet.  

No próximo item será construída uma reflexão sobre as situações de risco 

que as crianças e adolescentes estão sujeitos a vivenciar ao fazerem uso da internet 

e sobre as políticas de segurança e privacidade que se fazem necessárias à 

navegação on-line. 

 

3.1 SITUAÇÕES DE RISCO NA INTERNET 

  

Estamos vivendo em tempo de comunicações interativas, no qual as pessoas 

se organizam ao redor de interesses comuns. De acordo com Castells (2010, p.442), 

“somos a ‘sociedade interativa’, ou seja, somos uma nova forma de comunidade, 

que reúne as pessoas on-line ao redor de valores e interesses afins”. 

Em apenas um click, as pessoas podem conectar-se com o mundo, mas 

muitas vezes desconhecem os riscos que as ameaçam ao navegarem pela Internet. 

As situações de risco, mais frequentes são: plágio, pirataria, más amizades virtuais, 

assédio digital, falta de boas maneiras on-line, limites de liberdade e expressão, uso 

                                                
16

 Disponível em: <www.netica.org.br>. 



37 

 

  

 

de imagens - privacidade -, segurança-fraude eletrônica e vírus (PINHEIRO, 2008, 

p.4). 

As pessoas muitas vezes desconhecem a existência do Plano Nacional e de 

uma Secretaria de Direitos Humanos criada pelo governo Federal em parceria com a 

SaferNet Brasil, e que por meio desta contempla alguns dispositivos de segurança 

para crianças e adolescentes ao navegarem pela Internet. Porém, 

independentemente disso, cada um deve ter a responsabilidade por aquilo em que 

está clicando ou usufruindo na Internet, sendo necessário que o usuário conheça e 

reflita antes de divulgar algo que está sob seu domínio, como e-mail, imagens e 

outros. 

É importante, portanto, que as crianças e os jovens sejam informados e 

educados sobre as políticas de segurança e privacidade, sendo fundamental que 

conheçam e reflitam sobre os termos de uso e de direitos autorais, para que não 

venham a sofrer represálias pela má utilização dos meios tecnológicos 

posteriormente. Alguns desses instrumentos de informação estão na cartilha 

elaborada pela SaferNet Brasil, que já foi citada anteriormente e que reúne cientistas 

da computação, professores e bacharéis em Direito na missão de defender os 

direitos humanos na internet.  

Algumas dicas importantes inseridas na cartilha: 

 Nunca divulgue senhas, nome completo, endereços, números de 

telefone ou fotos íntimas; 

 Atenção para não deixar suas senhas gravadas; 

 Não aceite nem abra e-mail de desconhecidos! Simplesmente apague 

sem ler; 

 Atenção nas transações financeiras via internet. Quando fizer, confira 

se aparece o desenho de um cadeado fechado na roda pé da página e 

se o endereço começa com https, em vez de HTTP; 

 Mantenha o mínimo de informações em seu perfil; 

 Não comente sobre detalhes de horários e lugares onde estará; 

 O que importa é a qualidade e não a quantidade de amigos. Cuidado 

com estranhos; 

 Jamais aceite convite de encontro presencial com pessoas que você 

não conhece; 
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 Caso seja agredido por estranhos, configure sua conta para bloquear 

os contatos indesejados; 

 Não confie em tudo que você vê ou lê, pois muitos conteúdos são 

falsos ou mentirosos. 

 

A partir do uso responsável e do conhecimento dessas dicas, as pessoas 

podem usufruir das ferramentas oferecidas pela Internet com um menor receio de 

penalidades. É importante salientar que é possível fazermos qualquer tipo de 

denúncia relacionada aos abusos e violações dos direitos de crianças e 

adolescentes por meio do site www.safernet.org.br.  

Como referencia (PINHEIRO, 2008, p.5), os jovens precisam de uma 

orientação adequada para desenvolverem habilidades que lhes permitam 

reconhecer os perigos on-line. Segundo a autora, a decisão do jovem no momento 

em que se deparar com pornografia, sites que promovam a delinquência (destruir, 

construir armas, falsificar documentos), entre outros, fará toda a diferença. O poder 

está nas mãos das pessoas a partir do conhecimento que estas tiverem sobre os 

dispositivos de segurança. 

Partindo desses aspectos e da responsabilidade de educar esses jovens para 

uma atitude responsável, Pinheiro (2008, p.5) enfatiza que tanto os professores 

como os pais dos alunos também podem ser educados para que aprendam como 

proteger e educar aos jovens. É preciso que as instituições promovam ações que 

deixem os adolescentes informados sobre tecnologia e, acima de tudo, preparados 

para lidar com esses problemas quando surgirem. A melhor forma de atingirmos 

esse objetivo pode ser uma educação de dentro para fora, ou seja, iniciada na 

família e desenvolvida na comunidade. 

Não há dúvidas que a sociedade contemporânea, de acordo com Castells 

(2010), é a ‘sociedade interativa’ na qual a comunicação está sendo mediada pela 

Internet. Este fenômeno social acaba chamando as escolas, os pais, as crianças e 

os adolescentes ao entendimento dessa nova realidade mundial. Alinhando-se a 

isso, Nejm (2011, p.7) alerta: 

 

[...] merece atenção e análise a promoção dos direitos humanos em tempos 
de relações sociais intensamente mediadas pelas tecnologias. Se por um 
lado precisamos compreender as violações de direitos que são violados 
pelas novas tecnologias, como Internet [...], podem ser dispositivos potentes 



39 

 

  

 

na efetivação de direitos como participação, liberdade de expressão e 
construção progressiva da autonomia das crianças e adolescentes. 

 

Para Nejm (2011, p.8), a dimensão pública da Internet precisa ser 

reconhecida pelos adolescentes como espaço legítimo de participação com respeito 

aos deveres e direitos implícitos nas sociedades pretensamente democráticas. 

Considerar que a própria história de vida, com suas experimentações arriscadas e 

intensas da adolescência, pode ser refeita como refazemos perfis nas redes sociais, 

sem compromisso com os outros nem consigo mesmo, nos indica uma subjetividade 

simulada para servir a uma performance pontual e espetacularizada.  

Para que os direitos e a emancipação das crianças e adolescentes sejam 

garantidos, são fundamentais o equilíbrio da liberdade e a elaboração de limites 

como sinônimos de segurança nas navegações on-line. Desta forma, Nejm (2011) 

acredita que a Internet proporciona um fantástico empoderamento17 para as 

pessoas, e este empoderamento poderá se tornar autônomo quando permeado por 

princípios éticos e respeito às diferenças pessoais. 

Conforme, a Constituição Federal de 1988 afirma que o cidadão, 

independentemente da idade, tem seus direitos assegurados, e o art.227 anuncia: 

 

É dever da família, da sociedade e do estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

 

Diante de tantas indagações e complexidades do contexto, um olhar sobre os 

limites e potencialidades dos direitos humanos de crianças e adolescentes é 

primordial. Tais direitos estão previstos em lei como prioridade absoluta na 

Constituição Federal (BRASIL, 1988, Art. 227) e nos artigos do ECA (BRASIL, 1990), 

que garantem liberdades, direito à privacidade e direito de acesso ao lazer e à 

cultura às crianças e adolescentes.  

Precisamos ter em mente que crianças e adolescentes são, antes de tudo, 

sujeitos de direitos, e não apenas objetos de ações de proteção. Crianças, como 

sujeitos de direitos, fazem com que o papel dos adultos e as relações de poder que 

                                                
17  Possibilita a aquisição de emancipação individual e também da consciência coletiva. 
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podem ou não favorecer a consolidação gradativa da autonomia sejam repensados 

(MELO, 2008, p.10). 

Em vista disso, proteger, dentro ou fora da Internet, traz à tona o desafio de 

equilibrar o exercício dos direitos à privacidade, à liberdade e o acesso à informação 

com os limites previstos para que haja respeito à singularidade de cada fase do 

desenvolvimento das crianças e adolescentes. Na Internet, este desafio se torna 

cada vez mais complexo, com fronteiras, limites e representações cada vez mais 

fluidas e dinâmicas. 

Algumas indagações são preponderantes de se fazer ao refletirmos sobre a 

promoção de direitos humanos de crianças e adolescentes: como definir faixas 

etárias para conteúdos on-line? Como avaliar e acompanhar o tipo de conteúdo 

produzido e compartilhado com os pares? Como promover consciência crítica para 

que os adolescentes façam escolhas responsáveis em sua navegação pelo mar de 

possibilidades no ciberespaço? Acreditamos que as respostas para essas 

indagações serão sempre incompletas, provisórias e complexas. 

Sabe-se que é importante compreender e ampliar os espaços e experiências 

que favoreçam a emancipação da singularização e das subjetividades e que a busca 

e o respeito à diversidade nas relações sociais estão cada vez mais individualizados. 

Pinheiro (2010, p.6), por sua vez, defende que as boas maneiras existem, não estão 

fora de moda e se aplicam na comunidade virtual, seja qual for a situação. As 

instituições educacionais, junto com os professores podem criar uma cultura de uso 

responsável, contribuindo para uma sociedade mais digna e ética. É necessária 

atenção na utilização e incentivo do uso correto das tecnologias, lembrando que a 

instituição de ensino é responsável pelas ferramentas de trabalho tecnológicas que 

disponibiliza para alunos e funcionários. 

Assim, para Pinheiro (2010), o professor tem papel importante neste novo 

cenário, pois além de ser muitas vezes um referencial para seu aluno, ele tem um 

contato direto com a formação do mesmo. O educador precisa se atualizar, sob pena 

de ser atropelado pelo tempo e pelas novas tecnologias. É importante que o mesmo 

esteja atento à legislação que permeia os espaços virtuais e que oriente os alunos 

para percorrerem o caminho certo nesta nova jornada.  

Os novos desafios para os professores são, portanto, desconstruir 

paradigmas e estar em constante atualização de suas práticas, aprimorando suas 
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competências e habilidades e proporcionando ao aluno mais conhecimentos sobre a 

imersão no mundo digital. Sabemos que essa mudança de postura não é uma tarefa 

fácil, mas possibilita mais segurança aos educandos. 

A educação perpassa pela Internet e, no entendimento de Gomez (2004), 

define-se um novo paradigma que busca educar para saber compreender, sentir, 

comunicar-se e agir melhor, integrando a comunicação pessoal, a comunitária e a 

tecnológica. 

Em relação aos pais, Pinheiro (2008, p.6) acredita que, por serem 

responsáveis legais de seus filhos, a atenção a seus passos é fundamental. É muito 

comum escutarmos os pais dizerem que não querem invadir a privacidade de seus 

filhos, mas precisamos distinguir orientação de invasão. É importante que os pais 

acompanhem a vida de seus filhos e se preocupem com as suas identidades digitais. 

Considerando hoje, de acordo com Castells (2010, p.431-433), a Internet é a 

espinha dorsal da comunicação global em suas diversas encarnações e 

manifestações evolutivas, já sendo considerada a maior e mais importante 

ferramenta de comunicação interativa universal via computador.  

Sabe-se que ela atinge uma grande parte da humanidade e apresenta-se 

como um palco de oportunidades para a interação social das pessoas, trazendo-lhes 

benefícios, mas que também se apresenta como um palco de possibilidades de 

riscos, sendo necessários bom senso e autocrítica ao fazer-se uso desta ferramenta. 

Foram discutidas, neste capítulo, as diferentes dimensões do uso da Internet, 

principalmente no que tange a compreensão dos cuidados e do conhecimento dos 

dispositivos legais que as pessoas devem ter ao se conectarem no mundo digital. 

Refletiu-se sobre liberdade, responsabilidade, autonomia, violação e promoção dos 

direitos da criança e do adolescente na Internet e quais as medidas de proteção que 

podem ser tomadas pelos responsáveis por este público. 

No próximo capítulo serão destacadas as situações de riscos na internet e os 

diferentes olhares sob a educação digital como espaço de reflexão. 
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4 EDUCAÇÃO DIGITAL: ESPAÇO DE REFLEXÃO 

 

A educação digital apresenta-se como possibilidade de ressignificação da 

prática educativa e pode ser um dos princípios pedagógicos da escola, já que o uso 

consciente da tecnologia possibilita ao educando o desenvolvimento de 

competências e habilidades que enfatizem a autonomia, a criticidade e a reflexão. 

Atualmente, a educação digital se tornou indispensável à prática pedagógica 

nos processos de ensino e aprendizagem. A ‘sociedade interativa’, de acordo com 

Castells (2010), e o advento da Internet trazem maravilhas que o professor deve 

tomar como vantagens. É importante que os educadores compreendam que a falta 

de acesso à Internet pode ser considerada um risco para as crianças e 

adolescentes. 

A educação digital pode ser uma forma de se tirar o máximo de proveito e de 

benefícios da internet, minimizando os riscos. É importante destacar que a 

preocupação com a tecnologia digital deixou de ser uma preocupação local para se 

tornar uma preocupação mundial. Em vista disso, em 2002, os Estados Unidos 

criaram o “Childrens Internet Protection Act” com a fiscalização do governo federal, 

exigindo que as escolas e bibliotecas mantenham um sistema de segurança, 

garantindo que os menores não tenham acesso a conteúdos obscenos. 

No Brasil, as escolas ainda não possuem um sistema específico de 

segurança na Internet para os alunos, no entanto, foi criado em parceria com a 

Secretaria dos Direitos Humanos e por meio da “SaferNet Brasil”, o canal 

HELPLINE.  Conforme citado no capítulo anterior, este canal oferece uma orientação 

pontual e informativa para esclarecimento de dúvidas à sociedade em geral, bem 

como ensina formas seguras de uso da Internet e orienta crianças e adolescentes 

e/ou seus próximos que vivenciaram situações de violência on-line - como 

humilhações, chantagem, tentativa de violência sexual ou exposição forçada em 

fotos ou filmes sensuais. Nos canais de e-mail e no chat, as crianças e adolescentes 

são acolhidos e orientados a enfrentarem as dificuldades em situações de 

constrangimento e/ou violência psicológica provocada por alguma situação 

vivenciada na Internet.  

Na compreensão de Pinheiro (2008) é fundamental que os pais e escolas 

invistam na educação digital de seus filhos. O cuidado não deve ser somente o de 
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não abrir a porta de casa para pessoas desconhecidas, mas também o de não abrir 

e-mails de estranhos. Esse tipo de ensinamento pode ser aplicado em atividades 

lúdicas e escolares para, no futuro, ser adotado também no ambiente profissional. 

Nejm (2011, p.11), sobre os cuidados de si e os fenômenos das relações 

sociais mediadas, expressa que:  

 

Em tempos de hiper conexão, quais critérios para descrever a condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento que deve ser respeitada para 
delimitar os direitos de acesso à informação, cultura, lazer e privacidade na 
Internet por crianças e adolescentes? [...], proteger dentro ou fora da 
Internet traz à tona o desafio de equilibrar o exercício dos direitos à 
privacidade. 

 

É necessário, portanto, ficarmos atentos a alguns excessos ao nos referirmos 

ao alargamento sem limites dos espaços e dos tempos no ambiente virtual que 

visitamos todos os dias ao navegarmos na internet. 

Neste sentido, Sodré (2011), alinhando-se à Nejm (2011), reivindica a 

necessidade de se olhar com mais cuidado para o cenário certamente espetacular 

das possibilidades de conectividade digital em nosso tempo. 

Em contrapartida, no entendimento de Mendes (2008), fala-se muito em 

Inclusão Digital no Brasil, mas pouco em Educação Digital. Enquanto governos e 

empresas multinacionais investem em equipamentos e no ensino sobre como usar 

ferramentas básicas, falta instrução a respeito do uso correto, de acordo com 

princípios básicos de cidadania. 

Para Barreto (2011, p.997), qualquer acesso a um computador parece 

autorizar o uso da expressão ‘inclusão digital’. Por isso, um laboratório de 

informática pode ser o espaço da escola onde os computadores existentes são 

depositados mesmo não estando conectados entre si ou à internet. 

De acordo com essa concepção do autor, pensar nas tecnologias e no 

processo de ensino e aprendizagem extrapola a simples presença dessas 

tecnologias como condições necessárias, mas não o suficiente para o 

encaminhamento das questões relativas à sua apropriação.  

Portanto, seria importante que as escolas repensassem seus paradigmas e 

propusessem trabalhar com seus alunos e professores no desenvolvimento de 

projetos de ‘Educação Digital’, com lições que englobassem Segurança e 

Privacidade, Cidadania e Ética Digital, possibilitando com isso, uma renovação das 
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práticas educativas e trazendo no seu bojo novas possibilidades de se lidar com a 

tecnologia. Nesse sentido, seria primordial proporcionar políticas públicas 

educacionais que regulamentassem e implementassem a educação digital nos 

ambientes escolares, fazendo com que os professores desenvolvessem novas 

competências e habilidades, estimulando no aluno a autonomia, a segurança, a 

responsabilidade, a inovação e a reflexão acerca do uso consciente das tecnologias. 

 O mundo enquanto espaço virtual se faz objeto da consciência dos 

educadores e da compreensão ética do que isso significa no atual contexto sócio-

histórico. Freire (2009, p.124) entende que: 

 

A raiz mais profunda da politicidade da educação se acha na educabilidade 
mesma do ser humano, que funda na sua natureza inacabada e da qual se 
tornou consciente. Inacabado e inconsciente de seu inacabamento, 
histórico, necessariamente o ser humano se faria ético, um ser de opção e 
de decisão. Um ser ligado a interesses e em relação aos quais tanto pode 
manter-se fiel à eticidade quanto pode transgredi-la. 

 

Por isso, o trânsito do atual/virtual leva-nos a assumir uma postura de “ser 

mais” também eticamente. Nesse contexto, os professores e alunos que atuem 

enquanto atores de projetos educacionais podem contribuir para uma concepção 

mais ética nas relações dos educandos com o virtual, e dessa maneira possibilitar a 

educação digital. 

Conforme Demo (2002, p.51): 

 

O professor precisa, com absoluta ênfase, de oportunidades de recuperar a 
competência, de preferência a cada semestre, através de cursos longos 
(pelo menos de 80 horas), nos quais se possa pesquisar, controlar, 
elaborar, discutir de modo argumentado, (re) fazer propostas e 
contrapropostas, formular projeto pedagógico próprio, e assim por diante. 

 

A partir da afirmativa de Demo (2002), é importante pensar que as formações 

talvez não estejam dando segurança ao professor e nem estejam sendo suficientes 

para que ele possa pensar numa prática que envolva a reflexão sobre a educação 

digital em sua prática pedagógica, além do saber lidar com as tecnologias. Conclui-

se assim, que a formação não deveria se encerrar no momento em que os 

professores se reúnem no presencial ou no ambiente virtual. A formação deveria se 

estender até a prática do professor, assim, as escolas ainda têm muito para mudar e 
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sabe-se que, de acordo com Fullan (2009, p.47), “A mudança não será realizada da 

noite para o dia, mas também não pode ser por tempo ilimitado”. 

Considerando o contexto mundial em tempos de globalização e o avanço da 

sociedade interativa, que se expandiu em nossa realidade, é necessário 

compreender que a educação digital possibilita uma contribuição no sentido da (re) 

significação contínua das concepções educacionais e uma reflexão sobre as práticas 

pedagógicas desenvolvidas no contexto escolar. 

Acreditamos que seja importante trabalhar em prol de uma realidade que 

assegure a cada estudante a possibilidade de estar numa escola que discuta e reflita 

sobre os direitos e deveres digitais e que saiba atuar de forma crítica frente aos 

novos tempos e espaços virtuais. 

A metodologia aplicada a esta pesquisa é o assunto tratado no capítulo a 

seguir. 
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO  

 

A palavra pesquisa se popularizou de tal forma nos meios social, político e 

educacional, que seu significado real foi distorcido. A respeito disso, Fazenda (1999, 

p.78) salienta que: “[...] cabe-nos considerar em que direção apontam as pesquisas 

que vêm sendo realizadas”. 

Entendemos que algumas atividades de consulta ganham conotação, quando 

na realidade, são apenas mais um meio para obtenção de informações e dados 

através de consultas bibliográficas, de jornais, revistas, via internet, etc. Isso, no 

entanto, não esgota o sentido do termo pesquisa. 

Lüdke e André (1986) consideram que, para se realizar uma pesquisa, é 

preciso que haja confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

e o conhecimento teórico acumulado a respeito do assunto. Para isso, parte-se de 

um problema que desperta e delimita a atividade e a área de pesquisa para o 

investigador, restringindo uma determinada porção do saber, a qual ele se 

compromete a construir naquele momento. 

Além disso, a pesquisa traz consigo uma carga de valores, preferências e 

princípios que orientam o pesquisador, visto que a leitura que ele faz dos fatos está 

impregnada de suas próprias concepções. Assim é que, segundo Lüdke e André 

(1986, p.3), “os pressupostos que orientam seu pensamento vão também nortear 

sua abordagem na pesquisa”. Contudo, imerso em sua realidade em busca de um 

conhecimento científico, o pesquisador também reflete as marcas de uma sociedade 

competitiva, individualizada, cheia de interesses, ambições e contradições 

inevitáveis, que não podem ser por ele negadas no ato de elaboração e construção 

cognitiva. 

 ‘Que situações de vulnerabilidade pessoal e social emergem das 

relações estabelecidas por adolescentes em redes sociais?’ No que se refere à 

abordagem do problema, essa pesquisa se caracteriza como qualitativa. Fino (2008) 

defende que a metodologia de investigação qualitativa é a mais adequada para a 

compreensão e descrição dos fenômenos que ocorrem nas escolas. Neste caso, os 
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dados foram coletados em duas escolas de Ensino Médio por meio de uma 

entrevista semiestruturada. 

Nesta mesma direção, Minayo (2000, p.22) afirma que a abordagem 

qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e relações humanas, 

um lado não perceptível e não captável em equações médias e estatísticas. De 

acordo com Flick (2004), a escolha correta de métodos e teorias, o reconhecimento 

e análise de diversas perspectivas, as reflexões dos pesquisadores como parte do 

processo de construção de conhecimento e a variedade de abordagens e métodos 

são essenciais na pesquisa qualitativa. 

Esta pesquisa com abordagem qualitativa busca compreender o fenômeno da 

vulnerabilidade na faixa etária considerada adolescência, com base em dados 

coletados em entrevistas. 

 

5.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A coleta dos dados ocorreu em três momentos: no primeiro, realizou-se o 

contato com as escolas para esclarecer os objetivos da pesquisa, a determinação 

dos sujeitos de acordo com os critérios estabelecidos no item 6.3 (sujeitos da 

pesquisa) e a entrega dos termos de Consentimento Livre e Esclarecido para os pais 

dos alunos. O segundo consistiu no contato direto com os alunos, no recolhimento 

das autorizações pelos responsáveis e no agendamento das entrevistas. O terceiro e 

último contato foi a realização das entrevistas. 

A partir desses critérios, trabalhei com dez alunos, sendo cinco de uma escola 

pública e cinco de uma escola privada, ambas localizadas em um mesmo bairro do 

município de Guaíba, cidade que se localiza na Microrregião de Porto Alegre/RS. 

Conforme o último censo do IBGE/2010, Guaíba conta com população aproximada 

de 95.204 habitantes e tem IDH de 0.815. A população da escola pública apresentou 

um nível socioeconômico baixo, e a população da particular apresentou nível sócio 

econômico médio. A pesquisa de campo ocorreu em julho, sendo que os primeiros 

contatos com as escolas tinham sido feitos no final de junho deste ano. O contato 

em campo foi realizado por meio das entrevistas.  

No próximo item, estão apresentados os critérios necessários e utilizados 

para a escolha dos sujeitos participantes da pesquisa. 
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5.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram definidos através de alguns destes critérios 

considerados relevantes para a realização deste trabalho:  

 Terem disponibilidade para realizar a entrevista; 

 Estarem devidamente autorizados pelos pais ou responsáveis: 

 Fazerem uso da Internet; 

 Estudarem no 1.º Ano do Ensino Médio – faixa etária da pesquisa;  

 Disporem-se a expressar suas concepções acerca do que entendem sobre 

rede social; 

 Poderem relatar experiências marcadas pelo uso da Internet; 

  Fazerem uso do Facebook. 

O número de sujeitos estabelecido foi de 10 (dez) participantes. A faixa etária 

desses adolescentes está entre 13 e 17 anos. O tempo de uso da internet por dia foi 

considerado. Conforme combinação prévia, foram utilizados códigos para fazer 

referência aos alunos no trabalho, a fim de evitar identificação. Assim, quando da 

transcrição de seus depoimentos, foram codificados pelas letras: A, B, C, D, E, F, G, 

H, I e J. 

Ao chegar ao fim deste item, em que apresentamos os alunos do Ensino 

Médio, espera-se que tenha ficado claro como foi realizada a escolha dos sujeitos da 

pesquisa. 

A seguir serão descritos os instrumentos de coleta de dados que foram 

utilizados nas entrevistas. 

 

 

5.4 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A investigação foi realizada por meio de uma entrevista semiestruturada de 

natureza qualitativa. Olabuenaga (1996, p.171), discorrendo sobre a entrevista, 

afirma: “Sem negar o influxo e a importância que a reação e a aprendizagem têm 

para a explicação da conduta humana, a entrevista concebe o homem, o ator social, 

como uma pessoa que constrói sentidos e significados da realidade ambiental”. 

Neste sentido, Minayo (2003, p.57) expressa que: 
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A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através 
dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores 
sociais. Ela não significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez, 
que se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, 
enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam uma determinada 
realidade que está sendo focalizada. Suas formas de realização podem ser 
de natureza individual e/ou coletiva. 
 

As entrevistas foram previamente agendadas com os dez alunos do Ensino 

Médio e foram desenvolvidas de modo a assegurar a interlocução com os sujeitos. 

Lüdke e André (1986, p.33-4) afirmam essa característica da entrevista:  

 

Na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera 
de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde [...]. Na 
medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação mútua, as 
informações fluirão de maneira notável e autêntica.  

 

No processo de pesquisa, o confronto, os destaques que estão implícitos e 

/ou explícitos, o conhecimento acumulado são observados e trabalhados conforme 

as perspectivas de cada pesquisador, assim como o entendimento que os 

pesquisadores têm a cerca do conhecimento e a forma de conduzir a pesquisa e o 

seu acesso podem determinar em parte, as opções de organização, intervenção e 

avaliação que adotam na prática. 

Na pesquisa, os fatos e os dados não se revelam gratuitamente aos olhos do 

pesquisador, nem esse os enfrenta desarmado de todos os seus princípios e 

pressuposições. Com base na interpretação feita dos dados, fundamentados no que 

conhece do assunto é que ele vai construir o conhecimento sobre o fato pesquisado. 

Ainda sobre a entrevista, Minayo (2003, p.57) afirma que, num primeiro nível, 

essa técnica se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a importância 

da linguagem e do significado da fala. Já num outro nível, serve como um meio de 

coleta de informações sobre um determinado tema científico. 

Assim, para a realização dessas entrevistas foi elaborado um roteiro de 

questões (apresentadas no apêndice C) consideradas importantes em relação à 

concepção que os alunos têm sobre a Rede Social e sua utilização. As entrevistas 

tiveram aproximadamente 30 minutos de duração e foi tomado todo o cuidado para 

que os alunos não ultrapassassem esse tempo - acordado entre a pesquisadora e a 

escola - no sentido de não comprometer seus horários de aula. As perguntas e as 

respostas foram gravadas e posteriormente transcritas, respeitando a subjetividade e 
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a fidelidade do que foi expresso pelos alunos. Cabe esclarecer que foram solicitadas 

autorizações e assinatura do termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os 

Pais e/ou responsáveis (Apêndice A). 

Os responsáveis pelos participantes da pesquisa (adolescentes do 1º Ano do 

Ensino Médio – faixa etária de 13 a 17 anos) foram informados previamente acerca 

dos riscos e benefícios desta e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, autorizando o estudo. Do mesmo modo, a pesquisadora e o orientador 

se comprometeram em assegurar a confiabilidade e a privacidade dos sujeitos, 

mantendo sigilo absoluto da identidade dos participantes e das informações 

coletadas. 

A concepção teórica sobre a análise de conteúdo está descrita abaixo, no 

capítulo 6.      
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6 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Neste capítulo está exposta a concepção teórica sobre a análise de conteúdo 

e apresentados os dados coletados através das entrevistas realizadas em campo. 

Após esta discussão teórica, as descrições das entrevistas serão cruzadas com os 

referenciais dos autores que sustentaram este estudo. 

Segundo o que enfatiza Minayo (2003, p.74), a análise de conteúdo visa 

verificar hipóteses e/ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo manifesto 

“[...] o que está escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou 

simbolicamente explicitado sempre será o ponto de partida para a identificação do 

conteúdo manifesto, seja ele explícito e/ou latente”.  Assim, a contextualização deve 

ser considerada “[...] como um dos principais requisitos no sentido de garantir a 

relevância dos resultados a serem divulgados e, de preferência, socializados” 

(PUGLISI; FRANCO, 2005, p.24).  

 A análise de conteúdo é uma técnica cuja função é identificar o que está 

sendo dito a respeito de determinado tema. É composta por três fases: 1) a pré-

análise – fase preparatória para a análise, que compreende a leitura flutuante, 

objetivos, hipóteses e a elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação; 2) a exploração do material – incide no processo onde os dados 

brutos são codificados e reunidos em categorias, permitindo a descrição das 

características relacionadas ao conteúdo; 3) o tratamento dos resultados e 

interpretação (BARDIN, 2002).   

Olabuenaga (1996, p.172), por sua vez, registra que “a análise de conteúdo é 

uma técnica para ler e interpretar toda classe de documentos, que lidos e 

interpretados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento de aspectos e 

fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis”. 

Entende-se que para que essa leitura seja eficaz ela deve se dar de maneira 

sistemática, objetiva, total e completa. Isso significa que não pode captar apenas o 

conteúdo manifesto, mas chegar ao seu sentido mais latente, o que significa 

identificar os pressupostos e as entrelinhas que impregnam o plano da superfície 

das mensagens. 

No processo de construção metodológica da pesquisa, sistematizamos os 

processos básicos da nossa análise de conteúdo conforme as seguintes etapas: 
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Unitarização: De posse dos dados das transcrições das entrevistas, realiza-

se a leitura e a releitura de forma cuidadosa. 

Categorização: Agrupam-se os dados, considerando a parte comum entre 

eles. A operação de classificação dos elementos de uma mensagem facilita a 

análise da informação, porém, deve se fundamentar na definição do problema, dos 

objetivos e dos elementos utilizados na análise de conteúdo. As categorias que 

emergiram neste trabalho foram: 

a) Exposição dos adolescentes nas redes sociais; 

b) As implicações dos riscos e benefícios ao conviver com a rede social na 

internet;  

           c) Os vínculos estabelecidos pelos adolescentes na rede social; 

 d) O processo de orientação quanto ao uso do o facebook. 

Descrição: Momento de extrema importância para a análise de conteúdo, 

pois expressa os significados captados e intuídos nas mensagens analisadas. 

Interpretação: É um item importante para que possamos ir além; atinge uma 

compreensão mais aprofundada do contexto das mensagens. É o movimento de 

busca de compreensão que não se dá somente sobre os conteúdos manifestos 

pelos autores, sejam eles ocultados conscientemente ou inconscientemente, ou 

mesmo pressupostos pelas palavras e/ou expressões usadas. 

A interpretação constitui um passo imprescindível em toda análise de 

conteúdo, seja a partir de um fundamento teórico definido a priori, seja da produção 

de teoria dos materiais em análise, especialmente naquelas de natureza qualitativa. 

Ainda neste tópico, apresentam-se os dados coletados e, para melhor 

compreensão, apresenta-se o quadro a seguir, no qual está discriminado um 

apanhado das questões que nortearam a investigação e que foram comuns nas 

respostas dos entrevistados, resultando nas categorias. Na sequência, apresentam-

se as descrições das entrevistas, que são o resultado do processo da coleta de 

dados e do cruzamento desses dados com o referencial teórico. 
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Figura 1: Questões norteadoras da investigação 

QUESTÃO DE PESQUISA 

Que situações de vulnerabilidade pessoal e social emergem das relações 
estabelecidas por adolescentes em redes sociais? 

OBJETIVOS 

 Analisar situações de vulnerabilidade que emergem das relações estabelecidas por 
adolescentes a partir de sua convivência com as redes sociais na internet. 

 Discutir as concepções dos adolescentes acerca de riscos e benefícios de seu 
relacionamento com a rede social. 

 Caracterizar os vínculos que os adolescentes estabelecem com as pessoas que estão 
inseridas na rede social. 

 Averiguar ações e orientações preventivas realizadas pela instituição de ensino. 
     CATEGORIAS 

  Exposição dos adolescentes na rede social. 

 As implicações dos riscos ao conviver com a rede social na internet. 

 Os vínculos estabelecidos pelos adolescentes na rede social. 

 O processo de orientação quanto ao uso do facebook. 

DESDOBRAMENTOS 

 Procura de pares e suporte emocional. 

 Um olhar para as concepções do que eu posso e devo fazer na rede social. 

 Novas conexões: afinidades, exposições e orientações. 

 Educação digital: função social, formativa e ética. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

6.1 A EXPOSIÇÃO DOS ADOLESCENTES NA REDE SOCIAL 

 

Neste item serão apresentados os dados coletados nas entrevistas em 

campo. As descrições foram divididas por sujeitos e selecionadas de acordo com os 

cruzamentos dos dados. Nesta primeira categoria, busca-se compreender as 

concepções dos adolescentes ao fazerem uso da rede social. Para incrementar a 

discussão e a análise dessa etapa de investigação, toma-se como referência a 

contribuição de autores que conceituam adolescência e as relações que os jovens 

estabelecem nas redes sociais: Ayres (2003), Becker (2003), Castells (2010), Costa, 

Fecuri e Martinho (2003), Lévy (2000) e Outeiral (2008). 

A fim de obter melhor visualização e entendimento do texto, a categoria “A 

Exposição dos adolescentes nas redes sociais”, foi desdobrada em uma etapa: a 

procura de pares e suporte emocional. 
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6.1.1 Procura de pares e suporte emocional 

  

Esta etapa da investigação trata de compreender a concepção dos 

adolescentes envolvidos neste estudo sobre a utilização da rede social. Os aspectos 

que se fizeram visíveis no decorrer da análise da fala dos adolescentes do estudo 

estão representados na figura 2. 

 

Figura 2: Procura de pares e suporte emocional 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
                                   

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A adolescência deve ser encarada como uma etapa de crescimento e 

desenvolvimento na qual o registro maior de identificação é a transformação, que 

está diretamente ligada aos aspectos físicos e psíquicos dos seres humanos 

inseridos nas mais diversas culturas. 

 É importante evidenciar que a identidade dos adolescentes abrange uma 

tendência grupal e a vivência temporal singular, sendo também a ponte entre a 

infância e a adultícia, período esse de construção do sujeito individual e social, 

considerado um tempo de mudanças e vulnerabilidades, como refere Becker (2003, 

p.14): 

 

Então, um belo dia, a lagarta inicia a construção do seu casulo. [...]. E dá 
início à transformação que o levará a um outro ser [...]. Se a lagarta pensa e 
sente, também o seu pensamento e o seu sentimento se transformarão. 
Serão agora o pensar e o sentir de uma borboleta. Ela vai ter um outro 
corpo, outro astral, outro tipo de relação com o mundo. 

Características 

biológicas 

Ritos de 

passagem 
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Em vista disso, o adolescente passa por um processo de metamorfose, no 

qual, de acordo com Becker (2003), a transformação se dá no corpo, nos 

pensamentos, nas emoções e no comportamento. Sendo assim, o primeiro grande 

salto para a vida é considerado o nascimento, e o segundo, a adolescência. 

De acordo com Ayres et al (2003), as pessoas na faixa etária considerada de 

adolescência, por suas características biológicas e psíquicas, procuram seus pares, 

na ânsia de se identificarem e de receberem suporte emocional para enfrentarem e 

desfrutarem essa fase da vida, composta por inseguranças e conflitos internos. Na 

compreensão de Outeiral (2008), a adolescência é basicamente um fenômeno 

psicológico e social. Esta maneira de compreendê-la nos traz importantes elementos 

de reflexão, pois, sendo um processo biopsicossocial, a adolescência gera diferentes 

peculiaridades conforme o ambiente social, econômico e cultural em que o 

adolescente se desenvolve. 

Confirmando esse fato, a aluna A explicita com clareza porque utiliza a rede 

social: “Eu uso a rede para me comunicar com meus amigos quando eu não 

vejo eles todos os dias, é mais para conversar mesmo.” Enquanto que a aluna B 

revela: “Uso a rede para ter contato com os amigos e saber como são as 

pessoas de longe também e divertir né, a gente se diverte bastante.”  

Percebe-se que essas duas alunas compartilham dos mesmos gostos e 

interesses e interagem com o grupo para se comunicar e estabelecer um laço de 

amizade, o que é característico desta fase. Nesse contexto, Costa, Fecuri e Martinho 

(2003) enfatizam que quanto mais pessoas um indivíduo conhece, mais pessoas ele 

tende a conhecer - o que o torna capaz de fazer novas conexões. 

Aponta-se outra concepção, a do aluno G, que discorre sobre a utilização da 

rede social: “[...], acho que já faz parte do nosso dia a dia, entendeu? É como se 

fosse uma parte nossa..., entrar em contato com os amigos [...], não tem como 

se afastar mais, não tem como parar”.  

Corroborando isso, Feijó (2006) salienta que a rede enreda e sustenta, e dela 

podem partir tanto as confirmações que legitimam o indivíduo como pertencente 

aquele sistema, como as pressões para que mude seu comportamento, e neste 

processo o indivíduo pode reconstruir sua identidade ou parar para superar 

determinado problema ou dificuldade. 
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Ainda sobre o posicionamento da rede social, a entrevistada I declarou: “Eu 

uso a rede porque não dá para achar todas as pessoas na rua e nem saber o 

que estão fazendo... Tem amigos que eu não via há muito tempo e encontrei 

novamente no Facebook. Posso falar com mais de uma pessoa ao mesmo 

tempo, não é só pela conversa, tem páginas de conscientização, protestos, 

então tu podes viajar o mundo inteiro só pelo Facebook”. 

Na fala da entrevistada, nota-se outro aspecto desta fase da vida: a 

necessidade e a curiosidade de saber o que os amigos estão fazendo e pensando 

sobre determinada situação. 

Em contrapartida, Becker (2003, p.26) afirma:  

 

A capacidade de engendrar possibilidades, formular hipóteses e pensar a 
respeito de símbolos sem base na realidade permite ao adolescente passar 
a especular, abstrair, analisar, criticar. Essa transformação na inteligência 
afeta todos os aspectos da sua vida, pois ele utiliza as novas capacidades 

para pensar a respeito de si mesmo e do mundo que o cerca. 
 

A compreensão de Becker (2003) se conecta à teoria de Knobel (1981), que 

postula que o adolescente utiliza novas capacidades de pensar a respeito de si 

mesmo e do mundo, possibilitando assim, a articulação da transformação do 

comportamento em busca de novas identificações para a construção de sua 

identidade. 

Ainda em relação à fala da aluna I sobre o acesso às redes sociais e sobre as 

páginas de conscientização e protestos, Becker (2003) ressalva que nessa fase da 

vida as preocupações dos adolescentes com problemas sociais ou políticos, por 

exemplo, seriam nada mais do que tentativas de transferir para o mundo externo, 

conflitos incontroláveis da vida interior, e não preocupações autênticas. 

Sobre a utilização da rede social, o aluno E declarou: “eu uso a rede para 

me comunicar com amigos bem de longe, pessoas que gosto muito, saber 

notícias que acontecem no mundo.” Em contrapartida, a aluna F afirma que usa a 

rede: “[...] para trocar informações de trabalho, a gente deixa tudo no Face. 

Trocamos ideias, a gente tem um grupo da turma 102 e todos os trabalhos são 

postados lá. Os professores tem acesso. A professora de Matemática [...] dá 

ideias. É legal porque a gente não esquece, tá sempre entrando e atualizando.” 
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Entende-se, com base na fala dos alunos, que existem utilidades diferentes 

para uma mesma ferramenta e que os conceitos sobre os interesses dos 

adolescentes podem variar de acordo com seus princípios, necessidades e valores 

que, muitas vezes, são determinados pela cultura em que estão inseridos. Becker 

(2003), especialista em adolescência, afirma que os padrões de comportamento na 

formação da identidade são muito variáveis de cultura para cultura e de indivíduos 

para indivíduos num mesmo grupo. Já Erikson (1972) defende que a identidade do 

adolescente é uma concepção de si mesmo, composta de valores, crenças e metas 

com os quais o indivíduo está solidamente comprometido. 

Os alunos D, H e J, foram unânimes em apontar a rede social (Facebook) 

como um espaço específico para se comunicar com os amigos e compartilhar dos 

mesmos gostos e interesses. Sendo assim, Lévy (2000) compreende que a internet, 

como tecnologia da comunicação, pode possibilitar informações de forma rápida, 

facilitando a troca de ideias por pessoas do mundo inteiro, em tempo real.  Ainda, 

Castells (2010, p.444) reafirma que “[...] os usuários da Internet ingressam em redes 

ou grupos on-line com base em interesses em comum, e valores, e já que tem 

interesses multidimensionais, também terão suas afiliações on-line”. 

No que concerne aos adolescentes desta pesquisa, são pertinentes as 

referências feitas nesta primeira categoria relacionadas à necessidade de se 

comunicar, conhecer pessoas, manter contato com os outros por meio da rede 

social, formar grupos on-line e relacionar-se de forma diferente. Percebe-se ainda, 

que o adolescente forma sua identidade pensando e sentindo de forma diversa do 

mundo infantil e adulto. Na segunda categoria, ‘a implicação dos riscos ao conviver 

com a rede social na internet’, é destacada a questão do olhar sobre as concepções 

do que eu posso e devo fazer na rede social. 

 

6.2 AS IMPLICAÇÕES DOS RISCOS AO CONVIVER COM A REDE SOCIAL NA 

INTERNET 

 

Nesta categoria do estudo buscam-se as falas dos adolescentes para 

contextualizar e fundamentar este trabalho, no sentido de apontar os riscos e 

benefícios do uso da rede social. Como forma de incrementar a discussão e a 

análise desse item, toma-se como referência a leitura crítica de autores como: 
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Becker (2003), Castells (2010), Costa, Fecuri e Martinho (2003), Demo (2009), 

Gomez (2004), Lévy (2000), Livingstone (2007), Manssour e Bellini (2005), Nejm 

(2011), Pereira e Souza (2006), Pinheiro (2008) Silva Junior (2011), Sodré (2011) e 

Strey (2010). 

Para obter-se melhor entendimento e visualização do texto, a categoria ‘As 

implicações dos riscos ao conviver com a rede social na internet’ foi desdobrada na 

questão de um olhar sobre as concepções do que eu posso e devo fazer na rede 

social. 

 

6.2.1 Um olhar sobre as concepções do que eu posso e devo fazer na rede 

social 

 

As concepções do que eu posso e devo fazer na rede social, a serem 

abordadas nesta categoria, foram identificadas nos depoimentos dos alunos que 

participaram da pesquisa. Os aspectos que se fizeram visíveis no decorrer da 

análise do material transcrito estão representados na Figura 3. 

 

Figura 3: Um olhar sobre as concepções do que eu posso e devo fazer na rede social  

 

 

 

 

 

 

 

                           
 
 

 

 

Ao se discorrer sobre as concepções do que eu posso e devo fazer na rede 

social, é necessário primeiramente retomarmos o conceito de que a Internet é um 

fenômeno global, pois atinge uma grande parte da humanidade. Para Gomez (2004, 

p.112), a Internet é um dispositivo de comunicação planetário e o grande desafio é 
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Fonte: Elaborado pela autora. 
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desenvolver nela tarefas dialógicas e críticas. Já na concepção de Lévy (2000), a 

Internet é considerada um agente humanizador, uma tecnologia da comunicação.  

Desta forma, não podemos descaracterizar que a Internet apresenta duas 

implicações importantes, que tanto pode ser de benefícios, como de riscos. Os 

benefícios poderiam ser classificados como as oportunidades de comunicação, 

interação social e de obtenção de informações, e os riscos poderiam ser 

caracterizados como os prejuízos psicológicos, morais, sociais e jurídicos.  

Sobre a questão dos riscos das redes sociais, a entrevistada A relata: “Os 

riscos são de se envolver com pessoas que não são do bem e podem te levar 

para o mau caminho, ser sequestrada ou outras coisas que não são 

necessárias.” Sobre essa mesma questão a aluna B afirma: “Acho que tem riscos 

sim, bastante, principalmente expor fotos, porque tem muitas montagens” e a 

aluna C corrobora esse posicionamento ao concordar que existem riscos: “Riscos 

eu acho que tem bastante né, como eu te disse, a gente adiciona as pessoas e 

na verdade a gente não conhece elas, a maioria que a gente ouve por aí vão 

aos encontros sozinhas e é por isso que dá coisa errada. Porque elas não 

pensam antes de fazer as coisas, elas vão por impulsos. Isso é um risco maior 

sabe [...], elas não pensam nos riscos e acaba acontecendo.” 

As entrevistadas admitiram, portanto, a existência de riscos na utilização da 

Internet, especificamente das redes sociais. Nejm (2011, p.8), corrobora esse 

posicionamento ao afirmar que a Internet “é uma dimensão pública e no ciberespaço 

podemos expressar os mais variados comportamentos [...], ao mesmo tempo, que 

ela torna-se palco de interações sociais para crianças e adolescentes, também pode 

explicitar faces da violência”. Essa crítica também é feita por Livingstone (2009), ao 

apontar que a Internet apresenta uma forma de interação social, mas também 

apresenta riscos devidos à vulnerabilidade, como conteúdos ilegais, pedofilia, 

material racista, cyberbulling, invasão, abuso de privacidade, entre outros. 

Nesta perspectiva, a aluna D revela: “[...], tem muito tarado na Internet, 

aqueles que pedem para ligar a webcam, tinha um que sempre me pedia para 

ligar e eu nunca ligava a web, eles querem se mostrar, se passar. Ele dizia para 

eu abrir a câmera porque queria se mostrar para mim e daí eu excluí. Quando 

eu adicionei ele, eu nem o conhecia, então a exclusão não fez diferença.” 
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Entendemos que a aluna confirma a situação de risco na utilização das redes 

sociais e fortalece a ideia de Pereira e Souza (2006) de que a vulnerabilidade é um 

conceito que complementa o risco e ganha visibilidade por meio dos perigos sociais 

e tecnológicos. É importante analisar o relato da aluna D considerando o que aponta 

Strey (2010, p.74) “[...] estudos mostram que, de cada cinco crianças ou 

adolescentes que navegam na Internet, uma já recebeu alguma abordagem de 

pedófilos. A pedofilia não discrimina países ricos ou pobres, ela está disseminada 

mundo a fora”. 

Sobre este risco, a aluna F afirma: “Encontrar uma pessoa que você pensa 

que é novinho e vai ver é um senhor de idade”. 

Entende-se que é bastante complexa essa realidade para os adolescentes, 

pois, ao mesmo tempo em que a Internet possibilita um palco de oportunidades, 

também pode se tornar palco de vulnerabilidades. Gomez (2004) corrobora a fala da 

aluna F ao afirmar que a identidade pode ser escolhida no momento da conversa 

nos relacionamentos virtuais. A pessoa pode assumir sua própria identidade do dia-

a-dia ou fazer-se passar por outra pessoa. Referindo-se aos riscos, Pinheiro (2008) 

enfatiza que não basta mais termos o cuidado de não abrir a porta de casa para 

estranhos; é preciso cuidado ao se fazer uso da Internet e é necessário que a escola 

e a família invistam em educação digital. Ainda, Sodré (2011) aponta para a 

necessidade de se ter um olhar mais cuidadoso para as possibilidades da 

conectividade digital que permeia a contemporaneidade. Pode-se perceber que os 

alunos entrevistados apresentam preocupação frente a situações de risco ao 

fazerem uso da rede social. 

 Nejm (2011, p.10), entende que: 

 

[...] proteger dentro ou fora da Internet, traz à tona o desafio de equilibrar o 
exercício dos direitos à privacidade, liberdade e acesso à informação com 
os limites previstos para respeitar a singularidade de cada fase do 
desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. [...], promover uma 
consciência crítica para que adolescentes façam escolhas responsáveis em 
sua navegação pelo mar de possibilidades no ciberespaço. 

 

Concebe-se que a educação digital pode auxiliar crianças e adolescentes a 

refletirem sobre suas ações, diminuindo, com isso, os riscos da navegação on-line e 

fazendo-os adquirir autonomia para usufruírem com segurança das tecnologias, 
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tornando-se assim, cidadãos conscientes de seus atos e sujeitos de sua própria 

história. 

Demo (2009, p.14) destaca que é necessário prestarmos atenção ao uso 

correto das tecnologias que poderão trazer benefícios ou prejuízos aos usuários. 

 

[...] aí as novas tecnologias, em vez de banalizadas espalhafatosamente, 
não foram tomadas a sério. Primeiro, há que construir alguma fluência 
tecnológica, para dar conta minimamente dos procedimentos virtuais. 
Segundo, em vez de copiar, reproduzir, plagiar, urge usar criativamente a 
Internet. [...] A Internet pode ser bem ou mal usada, como todos sabemos. 
[...] Seria recomendável começar a ver criticamente seu bom uso, porque 
esconde-se aí oportunidades relevantes, tanto mais relevantes porque 
representam as assim ditas ‘habilidades do século XXI’. 

 

Segundo essa reflexão de Demo (2009), a tecnologia poderá se apresentar 

através de dois aspectos - o primeiro promove a liberdade de expressão, a interação 

social e a informação, enquanto o segundo massifica e restringe a formação da 

pessoa como cidadã construtora da própria história – e se constituir num desafio 

para a tomada de decisão dos sujeitos.   

Ainda em relação à questão sobre os benefícios do uso das redes sociais, as 

alunas B, D, E, H e J foram unânimes em concordar que estas possibilitam o 

estabelecimento de novas amizades e de se conhecer um grande número de 

pessoas. 

 Nesta perspectiva, Manssour e Bellini (2005) afirmam que os brasileiros 

sentem-se especificamente orgulhosos por exibirem um grande número de amigos e 

por fazerem parte de grupos virtuais. Nessa mesma direção, em relação aos 

adolescentes e à formação de grupos, Becker (2003, p.43) enfatiza que:  

 

[...] há também uma enorme necessidade de pertencer a um grupo [...] o 
grupo, então, ajuda o indivíduo a encontrar a própria identidade num 
contexto social. No grupo, existe uma certa uniformidade de 
comportamento, de pensamento, de hábitos. [...] Curtem as mesmas 
experiências e descobertas e as vivenciam juntos. 

 

Entende-se, na fala das alunas, que o grupo funciona como uma espécie de 

proteção e amparo para as angústias, que acabam sendo semelhantes, existindo 

assim, uma padronização de ideias. Percebe-se, nos relatos, que conhecer mais 

pessoas possibilita uma comunicação e uma aproximação cada vez maiores entre 

pessoas do mundo inteiro. Conforme Costa Fecuri e Martinho (2003, p.64), quanto 
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mais pessoas um indivíduo conhece, mais ele se torna ainda mais conhecido e 

capaz de fazer novas conexões. 

    De acordo com Silva Junior (2011, p.45), quando as pessoas acessam as 

redes sociais, fazem tudo como as relações sociais devem ser, mas com uma 

grande diferença: a ausência quase total do contato pessoal. Nesta direção, Turkle 

(1999) revela que as pessoas não deveriam fazer distinção entre o virtual e o real; os 

termos mais acertados para ele seriam o ‘resto da vida e o virtual’, já que as pessoas 

têm necessidade do contato humano e sempre terão vontade de encontrar-se para 

discutir pessoalmente.  

Contrariando as respostas das entrevistas, que sustentam que as redes 

sociais possibilitam o estabelecimento de novas amizades e acesso a ao 

conhecimento de um grande número de pessoas, Becker (2003, p.16) afirma que 

quando a criança inicia o processo de construção em relação à adolescência, ela 

deixa de se relacionar com o mundo que a cerca para se fechar em seu casulo e 

procura se relacionar consigo mesma, em sua própria metamorfose.  

Ainda referindo-se aos benefícios do uso das redes sociais, a entrevistada C 

diz que: “teve um caso de uma prima que se casou com um cara que ela 

conheceu virtualmente, ela tá até hoje com ele, isso é benefício sabe.” Neste 

sentido, Gomez (2004, p.76) relata que: 

 

Tal encontro pode acontecer a partir de um interesse comum e com os mais 
diversos interlocutores: homem, mulher ou criança, cidadãos de diferentes 
culturas, religiões ou profissões. Além das trocas de dados variados, tem 
surgido com bastante ênfase o namoro virtual, chegando algumas vezes até 
o casamento. 

  

Mesmo reconhecendo que os encontros das pessoas podem acontecer 

quando menos se espera, em tempo de comunicações interativas as pessoas se 

organizam ao redor de interesses ou de algo em comum. Reafirmando essa posição, 

Castells (2010) comenta que fazemos parte da sociedade interativa, grupo de 

pessoas que se reúnem on-line buscando os mesmos valores e interesses. 

A entrevistada C se posiciona em relação à aceitação de encontrar-se 

pessoalmente com um amigo virtual: “[...] mas sempre acompanhada com minhas 

amigas e em lugar que tem bastante gente, [...] já encontrei com uns dois mais 

ou menos. Agora eu conheço eles, mas fui em local que tinha bastante gente 
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né. A gente vê coisas que acontecem pela Tv e daí fica mais ligada. Conversei 

bastante pelo Face para depois me encontrar com eles né [...]. 

Na percepção de Gomez (2004, p.77), entrando na rede, é difícil a pessoa 

encontrar a saída. As pessoas tomam caminhos diferentes, a certeza é que se vão 

encontrar onde menos esperam. Refletindo sobre essa afirmação da autora e 

contrariando a resposta da aluna C, a aluna D relata que: “Não, porque não sei se 

a pessoa é realmente aquilo que tá falando no virtual. Alguém me convidou 

para sair e eu nem respondi e fechei a janelinha.” Em contrapartida, Castells 

(2010) considera que os elementos formadores do virtual são as discussões públicas 

e as pessoas que se encontram e reencontram. São essas tramas que possibilitam o 

faz-de-conta que vai se tornando a realidade. 

Os alunos, A, B, E, F, G, H, J, afirmaram que não se encontrariam com um 

amigo virtual, corroborando Turkle (2011), que se mostra atenta a alguns perigos e 

procura chamar a atenção para alguns excessos de otimismo no que se refere ao 

alargamento sem limites dos espaços e tempos no ambiente virtual. 

Esta etapa do trabalho procurou refletir sobre os riscos e benefícios da 

conexão ao mundo digital, e a fala dos entrevistados e a crítica dos autores nos 

fizeram perceber que as interações sociais atualmente se estabelecem por meio das 

redes sociais para os adolescentes. Muitas vezes, eles se preocupam com a 

prevenção e até sabem dos limites que devem seguir ao acessar os conteúdos 

disponíveis na rede, mas mesmo assim preferem correr riscos e experimentar novos 

desafios, o que lhes possibilita vivenciar novas situações formadoras do seu próprio 

modo de ser e de viver. 

Cabe aqui enfatizar um dos conceitos que está entrelaçado na questão de 

pesquisa: o de que a vulnerabilidade pessoal está nas necessidades não atendidas 

e na incapacidade da pessoa proteger seus próprios interesses; está relacionada a 

condição de ser humano (PESSALACIA, 2010, p.425). 

Na terceira categoria, ‘Os vínculos estabelecidos pelos adolescentes na rede 

social’, são destacadas as ‘novas conexões: afinidades, exposições e reflexões’. 
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6.3 OS VÍNCULOS ESTABELECIDOS PELOS ADOLESCENTES NA REDE SOCIAL 

 

Para contextualizar e fundamentar essa categoria do estudo, foram utilizadas 

as falas das alunas entrevistadas e a compreensão do modo como se expõem e 

interagem no seu dia-a-dia com a rede social. Como forma de incrementar a 

discussão e a análise desse tópico, tomamos como referência a contribuição de 

autores como: Castel (2006), Costa, Fecuri e Martinho (2003), Gomez (2004), Nejm 

(2011), Kimmel e Weiner (1998) e Turkle (2011). 

A fim de obter melhor visualização e entendimento do texto, a categoria “Os 

vínculos estabelecidos pelos adolescentes na rede social” foi desdobrada na etapa  

“novas conexões: afinidades, exposições e reflexões”. 

 

6.3.1 Novas conexões: afinidades, exposições e reflexões 

 

Esta etapa aborda as novas conexões: afinidades, exposições e reflexões, as 

quais foram identificadas nos depoimentos dos adolescentes que participaram da 

entrevista. Os aspectos que se fizeram visíveis no decorrer da análise do material 

transcrito estão representados na figura 4. 

 

Figura 4: Novas conexões: afinidades, exposições e reflexões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Falar em rede social, não significa falar somente em Internet. Ao contrário do 

que muita gente pensa, ela é bem mais antiga que a web. Rede social representa 

interação, troca e envolvimento de pessoas. Falar no surgimento das redes sociais 

nos remete ao início da civilização, quando o homem se reunia ao redor de uma 

fogueira para compartilhar gostos e interesses. 

Neste contexto, Costa, Fecuri e Martinho (2003, p.64) enfatizam que quanto 

mais conectado é um ponto, maior probabilidade ele tem, pela extensão de sua 

rede, de fazer novas conexões. Desta forma, as redes sociais surgem da 

necessidade do ser humano de compartilhar com o outro, de criar laços sociais que 

são norteados por afinidades entre eles. 

Por outro lado, nossas subjetividades parecem estar adquirindo contornos 

preocupantes. Turkle (2011) defende que as tecnologias de informação e 

comunicação estão se apresentando para nós como ‘arquitetas de nossa 

intimidade’. Na compreensão da autora, ao expormo-nos virtualmente pensamos que 

podemos ser melhores do que realmente somos e não percebemos que, na 

verdade, estamos muito expostos. Na contramão desta reflexão, a aluna D, quando 

questionada sobre o que costuma postar na rede, afirma: “Não coloco nada escrito 

por mim, tenho vergonha de falar.” Ainda, questionada se disponibiliza fotos no 

Facebook, ela responde: “Sim, deixo para o público e não só para os amigos”.  

Ao refletirmos sobre essas respostas da entrevistada, percebemos uma 

negação e uma afirmação em relação ao aspecto de exposição na rede social. Ao 

mesmo tempo, em que não expõe seu pensamento, se permite expor sua imagem. 

Neste sentido, Gomez (2004, p. 79-80) defende:  

 

O espaço virtual, em permanente transitoriedade, permite um tipo particular 
de relacionamento entre as pessoas e entre as pessoas e as máquinas. [...] 
Na escrita do texto na tela do computador, o usuário do e-mail e dos 
dispositivos da Internet projeta seu Ser, que por sua vez é reconstruído 
pelos leitores e por ele mesmo, quando a mensagem retorna como 
significante.  

 

Assim, essa escrita atinge o plano da subjetividade, que é construída com o 

olhar do outro no próprio texto produzido. Ainda nessa direção, Kimmel e Weiner 

(1998) entendem que quanto mais a pessoa desenvolver sua identidade, mais ela 

percebe ser parecida ou diferente dos demais, reconhecendo, assim, suas limitações 

e habilidades. 
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A aluna I apresenta seu posicionamento e fala sobre o que costuma postar na 

rede: “Não sou do tipo de pessoa que fica compartilhando frasezinhas, 

coisinhas, porque acho que o Facebook não é para isso. Porque o brasileiro tá 

deixando ele para o lado da população mais baixa. É coisa de quem quer 

chamar a atenção e não tem muito o que fazer, coloco fotos minhas e alguma 

coisa que vou fazer, não todo dia, não toda hora, acho enjoativo. De vez em 

quando coloco algum texto, algo que aconteceu ou para parabenizar alguém. 

Normalmente fico uma semana sem atualizar.” 

 A aluna I apresenta, portanto, uma dimensão crítica ao utilizar o Facebook, 

que se torna objeto de consciência e compreensão ética enquanto espaço virtual. 

Sobre isso, Gomez (2004, p.91) enfatiza: “[...], o trânsito no mundo atual/virtual leva-

nos a assumir nossa presença no mundo processual, procurando ‘ser mais’, 

também, eticamente”. 

 Aliado a isso, em relação à disponibilização de fotos no seu perfil, a aluna I 

afirma: “Deixo todo mundo ver, embora eu não poste muita coisa, mas chamar 

a atenção é o que todo mundo quer um pouquinho, aí quando tu bota aquela 

foto que ficou bonita, porque fica meio que uma guerra entre todo mundo 

quem recebe mais curtidas. Se tu tem de cem curtidas pra cima, tu é o melhor 

[...].” 

Reafirmando o posicionamento da entrevistada, a SECOM (2012) afirma que 

o Facebook é a mais importante e a maior rede social. Por meio dele, o usuário pode 

inserir postagens sem limitações, fotos e vídeos em seu perfil, além de ter acesso a 

diversas outras aplicações. Ainda, de acordo com a SECOM (2012, p.15): 

 

[...] o Facebook permite que usuários possam clicar em botões chamado 
‘curtir’, indicando que o usuário se identificou com aquele conteúdo [...]. 
Todos os seus cliques ficam registrados em sua própria página, 
alimentando-a com conteúdo referente a tudo que o usuário fez, gostou ou 
desgostou desde que passou a utilizar a rede. 

 

Ao conectar-se à Internet, a pessoa se relaciona e sai de si mesma, se abre 

ao mundo e se possibilita vivenciar inúmeras situações e conhecer uma diversidade 

de pessoas. A Internet parece ser um desejo da humanidade de deixar de sonhar a 

cena da vida para viver a cena digitalizada. 
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A entrevistada J revela o que costuma postar na rede: Assuntos do 

momento. Agora teve os protestos, o Brasil se revolucionando contra tudo, eu 

acho que coisas importantes tem que postar. Também costumo conversar 

muito com os amigos, quase o dia inteiro. Em relação a disponibilizar as fotos no 

perfil afirma que: minhas fotos estão só para meus amigos, nunca deixo para o 

público, até porque é perigoso alguém de outro país pegar minha foto e 

começar a usar. 

Podemos perceber que a entrevistada expressa a importância de usar de 

forma consciente as redes sociais, fazendo uso correto dessa tecnologia. 

Discernir o que na tela se encontra encoberto envolve, ainda, um processo 

necessário de subjetivação na cultura digital. Gomez (2004, p.82) afirma: 

 

A tela é a condição sine qua non para que a comunicação via telemática se 
estabeleça. No momento, é claro que este fenômeno fica mais evidente 
quando se dá através deste dispositivo uma relação de amor, uma relação 
onde há um investimento significativo da libido. Eis que temos agora o palco 
armado para que aí se processe todo tipo de identificações, projeções e 
fantasias. 

 

Esse autor vem desenvolvendo a hipótese de que as pessoas, quando olham 

o outro, não o veem na forma real, pois o olhar fica obstruído pela tela. O que veem 

é o nada, o mais-além, a construção da ilusão. 

Por sua vez, o depoimento da aluna H insere nessa análise a questão do 

ciberbullyng: “Não, nunca recebi. Já ouvi falar. Uma colega postou a foto de 

uma amiga que não estava bonita e ao perceber a foto exposta minha amiga 

xingou a outra amiga bravamente. Claro que todo mundo viu. A menina que 

postou teve que apagar a foto. Mas bastante gente tinha visto. 

Neste contexto, somos remetidos a Nejm (2011, p.17), que afirma sobre as 

mensagens e comportamentos ofensivos: 

 

[...] milhares de espectadores através dos sites de compartilhamento de 
vídeos, fotos e textos. Crianças e adolescentes são humilhados diante de 
um enorme público que envolve familiares, amigos, vizinhos e um universo 
ilimitado de internautas que podem ter acesso às cenas vexatórias 
divulgadas por algum ‘colega’, configurando o ciberbullyng. Isto que parece 
ser apenas uma brincadeirinha, [...], pode produzir graves conseqüências às 

vítimas. 
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O autor, então, considera que a dimensão pública da Internet, ao mesmo 

tempo em que se torna palco de interação social pode tornar-se palco de violência. 

É importante entendermos que ao vivenciar situações de ciberbullyng, a criança ou o 

adolescente corre riscos de ter seus direitos violados.  

Ainda em relação a essa mesma questão, a aluna F acrescenta: “Sim, 

quando era mais nova postei uma foto quando eu era muito magra e meus 

amigos me criticaram me chamando de seca, de palito... Parei de postar foto. 

Fiquei chateada porque eram meus melhores amigos.” Aliado a isso, o aluno G 

desabafa: “Já ouvi falar. Em algumas fotos minhas, uns amigos colocaram 

macio. Sofria com isso, eram pessoas da minha idade [...]”. 

Alinhando-se a essas respostas, cabe aqui apresentar o outro conceito que 

está imbricado na questão de pesquisa: o de que “a vulnerabilidade social se 

apresenta não só pela insuficiência de recursos e habilidades de um grupo, mas 

pela incapacidade de saber lidar com as oportunidades oferecidas pela sociedade” 

(CASTEL, 2006, p.63). 

No depoimento dos entrevistados, percebe-se o desconhecimento das 

pessoas em relação ao dispositivo de segurança para crianças e adolescentes, 

criado em 2008 pelo Governo Federal para orientar e proteger esse público e aquilo 

que está sob seu domínio, como: fotos, imagens, e-mails e outros. 

Ao finalizar esta terceira categoria – Os vínculos estabelecidos pelos 

adolescentes na rede social –, compreende-se a necessidade de se refletir sobre 

duas dimensões: a da responsabilidade no uso da Internet e a da promoção dos 

direitos da criança e do adolescente quanto ao uso da rede social. Entende-se 

também, que é necessário que prestemos atenção ao uso correto das tecnologias, 

que podem trazer benefícios ou prejuízos aos usuários. 

A quarta e última categoria, “O processo de orientação para usar o 

Facebook”, foi desdobrada em uma etapa: educação digital – função social, 

formativa e ética. 

 

6.4 O PROCESSO DE ORIENTAÇÃO QUANTO AO USO DO FACEBOOK 

 

Para contextualizar e fundamentar esta categoria da pesquisa serão 

apresentadas as falas das entrevistadas que participaram do estudo, relacionando-
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as com o processo de orientação quanto ao uso do Facebook. Para embasar esta 

discussão e a análise desta etapa, tomam-se como referência autores como: 

Aberastury e Knobel (1981), Becker (2003), Fagundes, Maçada e Sato (1999), 

Gomez (2004), Nejm (2011), Pessalacia (2010) e Pinheiro (2008; 2010).   

A fim de obter melhor visualização e entendimento deste estudo, a categoria 

“O processo de orientação quanto ao uso do Facebook”, foi desdobrada na etapa 

“Educação digital: função social, formativa e ética”. 

 

6.4.1 Educação digital: função social, formativa e ética 

 

Nesta etapa do trabalho, será abordada a questão dos direitos, deveres e 

meios de prevenção que o adolescente deve levar em consideração ao utilizar a 

rede social, mais especificamente o Facebook. Essa ideia se desenvolveu com base 

na fala das alunas, na compreensão da pesquisadora e nos autores citados acima. 

Os aspectos que se fizeram visíveis no decorrer da análise da fala das alunas 

do estudo estão representados na figura 5. 

Figura 5: Educação digital: função social, formativa e ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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sobre outras questões constitui-se num importante processo de busca por 

orientações e conhecimentos nas escolas e na sociedade.  

Por sua vez, é importante compreender que a educação digital e o trabalho 

em equipe nas escolas permitem uma forma segura no uso das tecnologias. 

Silva (2003, p.3) entende que: 

 

[...] o trabalho cooperativo nas escolas [...] favorece o aprofundamento dos 
conhecimentos teóricos e práticos com as novas tecnologias, pois, para que os 
professores tenham capacidade de questionar, de utilizar, de produzir 
conscientemente tecnologias, passa-se por um processo de elaboração e 
reelaboração de novos conhecimentos. Em grupo esse processo fica potencializado 

[...] e, também, que se amenize dúvidas, medos e inseguranças. 
 

Assim, o trabalho em equipe e o estabelecimento da educação digital 

possibilitam uma ressignificação das concepções educacionais e da prática 

pedagógica nas escolas. 

Sobre o conhecimento dos direitos e deveres das crianças e adolescentes em 

relação ao uso da Internet, a aluna I explicita: “Não tenho muito conhecimento, só 

sei que tinha faixa etária. Mas parece que agora não existe mais. Tu vê criança 

no Facebook postando fotos recentes. Tu olha e parece que as crianças não 

são mais crianças, eu até perguntei para minha prima de nove anos se ela 

ainda brinca de boneca, e ela falou porque boneca se tenho meu celular com 

meus joguinhos. Acho estranho porque criança é muito ingênua, apesar de tá 

crescendo de um lado, continua criança, dependendo do que ela posta 

qualquer pessoa pode enganá-la e dar problema mais tarde.” 

Neste contexto, Pinheiro (2008, p.5) enfatiza:  

 

Diante de tantas e inusitadas situações os adolescentes poderão ser 
punidos tanto no ambiente educacional quanto no judiciário, os jovens 
precisam de ajuda para desenvolver habilidades que lhe permitam 
reconhecer os perigos online através de uma orientação adequada que 
possam desenvolvê-la e aplicá-la por si.  
 

Ainda sobre esta mesma questão, a aluna F responde: “Não, Mas esses 

dias eu vi a minha melhor amiga ser xingada por alguém, por ter ficado com o 

namorado dela. Chamou a amiga de [...], ela falou muitas coisas pesadas para 

todo o público. Ela expôs o nome da pessoa. E os amigos do Facebook 

ficavam rindo e postando kkkkkkkkk. Foi horrível, todo mundo ficou sabendo e 
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a amiga que recebeu xingamentos acabou revidando com palavras mais 

pesadas ainda. 

Ao refletirmos sobre os posicionamentos das entrevistadas I e F, somos 

remetidos a antigas práticas de intimidação entre as crianças na escola (bullying) 

que retornam evidenciadas por meio de novas dimensões de agressão e intimidação 

para milhares de expectadores nas redes sociais. Crianças e adolescentes são 

humilhados perante uma plateia muitas vezes formada por familiares, amigos 

íntimos e namorado. Neste contexto, Nejm (2011, p.17) afirma que é vital 

observarmos os limites e potencialidades dos direitos humanos de crianças e 

adolescentes – previstos em lei como prioridade absoluta (Constituição Federal, Art. 

227) – e os artigos do ECA, que garantem às crianças e adolescentes liberdades, o 

direito à privacidade e o direito de acesso ao lazer e à cultura. Conforme Nejm 

(2011), a Internet precisa ser reconhecida pelos adolescentes como espaço de 

participação em que os direitos e deveres das sociedades democráticas possam ser 

respeitados. 

Os alunos, A, B, C, D, E, G, H e J, quando questionados sobre o 

conhecimento dos seus direitos e deveres ao utilizarem a Internet, foram unânimes 

em responder que nunca tinham ouvido falar sobre isso. 

 Em relação a essa questão, é importante evidenciar que até o mês de julho 

de 2013, época da realização desta pesquisa, as escolas brasileiras ainda não 

possuíam um sistema de segurança na Internet que servisse especificamente para 

orientar os alunos quanto aos seus direitos e deveres ao utilizarem as redes sociais. 

Em contrapartida, a Secretaria dos Direitos Humanos, por meio da SaferNet Brasil, e 

o canal HELPLINE oferecem uma orientação pontual para a sociedade em geral, 

esclarecendo dúvidas e orientando sobre as formas mais seguras de se utilizar a 

Internet desde o ano de 2008. 

 Sobre a pergunta relacionada à orientação que a escola fornece em relação 

ao uso das redes sociais, a entrevistada I declara: “A escola não nos atenta muito 

sobre os perigos. Até porque eles devem imaginar por sermos do Ensino 

Médio que temos conhecimento. Acho que até poderiam nos orientar mais. 

Durante as aulas eles falam que não é bom usar o Facebook porque pode dar 

déficit de atenção e podemos desconcentrar. Principalmente porque é 

impossível estudar para o vestibular e ficar no Facebook ao mesmo tempo”. 
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Na contramão desse posicionamento, Gomez (2004) compreende que a 

educação atualmente ampara-se no diálogo entre o professor e o aluno. Este 

diálogo, no entanto, deveria acontecer à escuta de ambos e à escuta de si mesmo. 

Reafirmando essa ideia, Pinheiro (2010) acredita que o professor tem papel 

fundamental no cenário atual. Ele serve de referência para o aluno, sendo 

importante que conheça a forma legal de usar os espaços virtuais e que oriente os 

alunos para que percorram o caminho certo. 

J, que estuda na mesma turma de I, contraria o seu depoimento: “Nas aulas 

a gente tem ajuda dos professores, eles falam que não devemos encontrar 

com pessoas que não conhecemos. Mas a escola faz um papel de ajuda sim, 

nos orienta”. 

Sustentando a resposta dessa aluna, Gomez (2004, p.89) aponta a tarefa do 

educador: 

 

Para a práxis cotidiana, cabe ao educador, em seu trabalho com imagens, 
entender, mediar e orientar o leitor/autor para que este não fique 
emaranhado e/ou apenas fascinado diante da tela. Ir além da construção de 
significado e da reflexão para dar lugar às atividades concretas, 
apresentando ao aluno desafios de modo a evitar que ele fique estancado 
na estimulação sensitiva inicial. 

 

Na concepção de J, contrária à concepção de I, a escola está fazendo a sua 

parte e orientando para o uso correto das tecnologias. Pinheiro (2010) defende que 

os educadores, educandos e pais podem aprender como educar os jovens por meio 

de informações e orientações sobre tecnologia. A autora preconiza que a educação 

deveria começar de dentro para fora, ou seja, iniciando na família para chegar até a 

comunidade. 

Dando seguimento a este questionamento, o aluno G enfatiza: “Não, não 

incentivam o uso da Internet, mas eu acho que deviam incentivar. A gente não 

usa a Internet só para Facebook ou Twitter, a gente usa para pesquisar coisa 

de História, Filosofia, Geografia. Eles acham que a gente só fica colando da 

Internet. Acho que eles deviam incentivar”. 

Nesta mesma linha, Fagundes, Maçada e Sato (1999, p.18) questionam: 

“Quando iremos nos dar conta de que o processo natural de desenvolvimento do ser 

humano é ‘atropelado’ pela escola e pelas equivocadas práticas de ensino?”.  

As autoras apresentam uma apreciação negativa do ensino: 
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Na verdade, no ensino, tudo parte das decisões do professor, e a ele, ao 
seu controle, deverá retornar. Como se o professor pudesse dispor de um 
conhecimento único e verdadeiro para ser transmitido ao estudante e só a 
ele coubesse decidir o que, como e com que qualidade deverá ser 
aprendido. Não se dá oportunidade ao aluno para qualquer escolha. Não lhe 
cabe tomar decisões. Espera-se sua total submissão a regras impostas pelo 
sistema (FAGUNDES; MAÇADA; SATO, 1999, p.15-16). 

 

Em contrapartida, Pinheiro (2008) alerta que a “nova sociedade digital” e o 

advento da Internet trazem maravilhas ao processo educativo, e que os professores 

deveriam considerá-los possibilidades. Os educadores devem compreender que o 

maior risco que as crianças e adolescentes correm é não ter acesso à Internet, 

sendo a rede considerada fundamental na educação dos jovens hoje em dia. 

Gomez (2004, p.89) reflete sobre a tarefa do educador: 

 

A tarefa do educador relaciona-se, desse modo, com a compreensão do 
universo textual da rede. [...], os educadores, ao serem em relação aos 
outros, estabelecem conexões por meio das quais vão atualizando suas 
práticas. São poucas as certezas que as orientam, pois o acaso, como o 
devir, é aleatório, imprevisível e incontrolável e constitui a subjetividade 
múltipla. 

 

É importante, portanto, pensarmos em mudanças que possibilitem o 

atendimento das necessidades do nosso aluno contemporâneo, que está inserido 

numa cultura digital e que é considerado ‘nativo digital’ há mais de duas décadas. 

Ainda sobre como a escola orienta o uso das redes sociais, a entrevistada C 

afirma: “[...]. Eles orientam que é para tomar cuidado em relação a isso.” Já o 

aluno E, sobre esse mesmo questionamento, responde: “Não, não costumo ir na 

sala de computação. Nunca falaram sobre esse assunto. Eu pesquiso na 

Internet sobre os riscos. Aqui na escola a gente nunca ouviu falar.”  

O que se percebe, portanto, é a contradição entre as opiniões de alunos que 

fazem parte de uma mesma turma. Enquanto um acha que a escola faz seu papel de 

orientação, o outro afirma que esse assunto nunca foi debatido.  

A partir desta reflexão, Becker (2003, p.11) afirma, sobre essas diferentes 

maneiras que o adolescente pensa sobre uma mesma situação. 

Para tentar entender o adolescente, é preciso que se olhe para ele de 
perspectivas bem mais amplas que as tradicionais. [...]. Não existe uma 
adolescência, e sim várias. O próprio conceito de que ele é um fenômeno 
universal é muito duvidoso. 
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Alinhando-se com Becker (2003), os autores Aberastury e Knobel (1981) 

afirmam que o período da adolescência é permeado por desequilíbrios e 

instabilidades extremas - fundamentais ao estabelecimento da identidade. 

Ainda sobre a crítica dos alunos, Pinheiro (2010), ao referenciar sobre as 

responsabilidades na utilização das redes sociais, defende que é necessária 

atenção dos professores ao utilizarem e incentivarem o uso correto das tecnologias, 

uma vez que a escola é responsável pelas ferramentas que disponibiliza para os 

alunos. 

Sobre a orientação da escola em relação ao uso das redes sociais, a aluna A 

afirma: “Na minha escola sempre falam que pode usar Internet para procurar 

dados sobre trabalhos e se informar mais sobre conteúdos que tem dúvidas, 

mas que tem que tomar cuidado com pessoas que se utilizam da Internet, das 

redes sociais somente para nos prejudicar”. Sobre esta perspectiva, Passalacia 

(2010, p.425) define que o vulnerável tem necessidades não atendidas, o que o 

torna frágil e suscetível a sofrer danos.  

Ainda sobre essa última questão, a aluna B enfatiza: “Bom, não tive 

orientação até agora da escola. Não, como nunca teve nada, o que eu sei é o 

que agente vê em jornais, na TV.” A aluna, H, sobre essa mesma pergunta, 

conclui: “Não, não que eu me lembre”. 

Ao concluirmos as entrevistas e em razão do posicionamento destes alunos, 

percebemos que somente por meio de uma ação responsável e crítica é que é 

possível redesenhar o sentido e as formas de utilização da Internet e das redes 

sociais. Portanto, a formação continuada dos professores, deve pautar-se na 

possibilidade da educação digital e da troca de conhecimentos realizados por 

professores e alunos no sentido de efetivar uma prática de orientações e cuidados 

ao utilizar a Internet. Por isso Backes (2009), compreende que o lugar de quem 

ensina e quem aprende precisa ser demarcado e (re)significado, e assim, todos são 

ao mesmo tempo ensinantes e aprendentes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O interesse por estudar a vulnerabilidade, a adolescência e as redes sociais 

surgiu da tentativa de entender as situações de risco que esse público vivencia e de 

contribuir com as famílias e com a escola, no sentido de tornar conhecidos os 

dispositivos de segurança que podem amenizar situações indesejáveis. A 

caminhada deste trabalho levantou inúmeras questões, que foram além das 

perspectivas da pesquisa e que, de certa forma, contribuíram para o enriquecimento 

e a compreensão mais ampla dos conceitos aqui inseridos. 

 A ideia deste trabalho não é afirmar ou impor uma mudança, mas sugerir que 

haja uma discussão coletiva e crítica que incentive a busca por alternativas de 

orientar e tornar conhecida a maneira mais adequada de utilização das 

possibilidades que o mundo digital oferece.  

Pode-se afirmar que esta pesquisa nos surpreendeu com os resultados da 

categorização, já que, mesmo sendo de escolas diferentes, os alunos expuseram 

suas críticas, angústias, possibilidades, curiosidades, insatisfações e perigos 

relacionados às redes sociais. 

Foi possível perceber, por meio das entrevistas, que os alunos se sentiram 

desafiados a participar da pesquisa, a motivação e a curiosidade dos adolescentes 

ao discutirem esse tema foi visível. 

Por meio da entrevista, buscou-se compreender a pergunta: ‘Que situações 

de vulnerabilidade pessoal e social emergem das relações estabelecidas por 

adolescentes em redes sociais?’ Pode-se dizer que foram observadas algumas 

situações de vulnerabilidade nas respostas dos entrevistados, especialmente em se 

tratando de mensagens e comportamentos ofensivos compartilhados por meio de 

fotos ou frases e que foram expostos a um público que envolveu a família, amigos, 

vizinhos e um universo de internautas que tiveram acesso a cenas vexatórias 

divulgadas por um ‘colega’, sem a devida permissão. Conforme defende Nejm 

(2011), a internet precisa ser reconhecida pelos adolescentes como espaço de 

participação, no qual os direitos e deveres das sociedades democráticas devem ser 

respeitados. Outro aspecto que se destaca como fator de vulnerabilidade é a falta de 
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uma orientação específica das escolas pesquisadas em relação ao uso das redes 

sociais e o desconhecimento dos direitos e deveres quanto ao uso da internet pelos 

adolescentes. Neste sentido, Pinheiro (2010) acredita que o professor tem papel 

fundamental no cenário atual. Ele serve de referência para o aluno, sendo 

importante que conheça a forma legal de uso dos espaços virtuais e que oriente os 

alunos a percorrerem o caminho correto. 

Esta investigação lançou diferentes olhares sobre a necessidade dos 

professores romperem paradigmas e compreenderem os desafios que permeiam o 

cenário educacional e a realidade dos adolescentes que estão inseridos no mundo 

digital. Sob esta nova perspectiva, o professor é um importante protagonista na 

transformação da realidade escolar. Paulo Freire afirma que o tempo demanda 

mudanças, possibilidades, “significa que somos seres condicionados, mas não 

determinados” (FREIRE, 2009, p.21). 

Diante dessa argumentação, se fazem necessários o investimento em 

capacitação de professores e a realização de debates abertos nas comunidades 

educacionais, juntamente aos alunos e ao corpo docente. Tais ações contribuem 

para que as escolas estejam preparadas para os desafios do século XXI, dispondo 

de práticas educativas inovadoras, voltadas para as transformações em tempo de 

sociedade interativa e compreendendo o novo perfil do aluno. A atenção às 

tendências e mudanças que fazem parte da atualidade é necessária. 

É claro que a responsabilidade não pode estar centrada somente na falta de 

orientação dos professores. As escolas ainda têm muito para mudar e sabe-se que, 

de acordo com Fullan (2009), “A mudança não será realizada da noite para o dia, 

mas também não pode ser de tempo ilimitado” (p.47). 

           Sustentado em Pessalacia (2010, p.425), o conceito de vulnerabilidade 

pessoal se refere às necessidades e à incapacidade da pessoa de proteger seus 

próprios interesses, e está relacionado à própria condição de ser humano. Isto 

corrobora o fato de que os entrevistados na sua grande maioria desconhecem os 

riscos relacionados aos direitos e deveres que imperam nas redes sociais, ou seja, 

faltam-lhes habilidades para lidar com situações que podem ser consideradas 

perigosas.  

          Pode-se dizer, portanto, que essa falta de habilidade pode estar relacionada à 

condição de ‘ser adolescente’, e de se estar em processo de construção de 
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identidade. Ainda, Castel (2006, p.63) afirma que a vulnerabilidade social se 

apresenta não só pela insuficiência de recursos e habilidades de um grupo, mas 

pela incapacidade da pessoa de saber lidar com as oportunidades oferecidas pela 

sociedade. Os alunos entrevistados neste trabalho alinham-se a esta perspectiva de 

Castel (2006) ao afirmarem que não sofrem da insuficiência de recursos 

tecnológicos, porém, não conseguem lidar de forma segura com a diversidade de 

possibilidades oferecidas pelo mundo digital. 

Assim, no que se refere ao objetivo geral desta pesquisa, ‘Analisar situações 

de vulnerabilidade que emergem das relações estabelecidas por adolescentes a 

partir de sua convivência com as redes sociais na internet’, foram observadas 

algumas situações de vulnerabilidade nas falas dos entrevistados evidenciados nas 

respostas da pergunta de pesquisa enfatizada acima. Em relação ao primeiro 

objetivo específico, ‘Discutir as concepções dos adolescentes acerca dos riscos e 

benefícios de seu relacionamento com as redes sociais’, percebeu-se que os alunos 

não consideram os riscos como fator primordial e sim, os benefícios quando do 

acesso à rede social, principalmente no que se referem às oportunidades de 

comunicação e a interação social. Quanto ao segundo objetivo específico, 

‘Caracterizar os vínculos que os adolescentes estabelecem com as pessoas que 

estão inseridas na rede social‘, pode-se afirmar que existe certa precaução por parte 

de alguns adolescentes ao estabelecerem vínculos virtuais. Por último, quanto ao 

terceiro objetivo, ‘Averiguar ações e orientações preventivas realizadas pelas 

instituições de ensino’, foi observado na fala dos alunos que as escolas não 

apresentam momentos específicos de orientação e prevenção em relação ao uso da 

Internet em suas práticas. Ainda, os alunos A, B, C, D, E, G, H e J afirmaram 

desconhecer a existência dos direitos e deveres de uso da Internet. 

Foi possível observar, por meio das entrevistas, que os adolescentes que 

participaram desta dissertação utilizam as redes sociais – mais especificamente o 

Facebook – como um espaço de interação social e de liberdade de expressão. Com 

isso, consideram que as oportunidades proporcionadas pela rede são maiores do 

que os riscos. Sentem-se a vontade para expressar seus sentimentos e indignações 

no mundo virtual, no entanto, estão em situações de vulnerabilidade ao se exporem 

de forma exacerbada e ao desconhecerem os direitos e deveres que permeiam o 

espaço digital. 
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Para isto, destaca-se aqui a importância de um olhar sensível da sociedade, 

da escola e da família para os adolescentes e as interatividades. É necessária 

atenção às mudanças e às novas demandas que a ‘sociedade interativa’ apresenta.  

Diante das diversidades, da rapidez e das transformações do mundo em que 

vivemos, o uso da Internet desafia a escola e a sociedade, sendo necessário 

entendermos a necessidade de encontrar limites e saberes que possibilitem 

enxergarmos a utilização das ferramentas tecnológicas como possibilidades, e não 

como ameaças ao ser humano. O homem, ao estar engajado no espaço virtual, 

ocupa uma posição fundamental. “A educação, como possibilidade, é uma dimensão 

constitutiva do seu ser [...]. O saber inacabado e o devir designam o vir- a- ser, o que 

está em contínuo movimento” (GOMEZ, 2004, p.92). A autora enfatiza, também, que 

as relações estão em constante movimento e que o sujeito está sempre em 

processo de construção de saber, de conhecer e de ser cada vez mais. 

Sendo assim, a educação digital sugere uma (re) significação contínua das 

concepções educacionais e uma reflexão sobre as práticas pedagógicas 

relacionadas aos direitos e deveres digitais, a fim de que tanto os professores 

quanto os pais e a sociedade saibam atuar de forma crítica frente aos novos tempos 

e espaços virtuais. Esse pensamento contribui para que um novo sentido de 

segurança seja desenhado para as crianças e adolescentes na utilização da Internet 

e redes sociais. 

Reafirmamos nosso posicionamento de que sempre haverá novos 

aprendizados e busca por transformação e inovação a cada dia. Sabemos da 

dificuldade e complexidade em tratar da vulnerabilidade e da adolescência, pois, ao 

mesmo tempo em que se discutem os riscos e benefícios do uso da Internet e seus 

dispositivos, busca-se, também, refletir sobre uma maior autonomia, com mais 

possibilidades de tomadas de decisão de um ‘Ser’ que ainda não é adulto.  

A partir deste estudo, percebemos a importância de se investir nas 

discussões com professores, pais e adolescentes no sentido de contribuir com 

seminários, palestras e debates que orientem os adolescentes a usufruírem das 

possibilidades tecnológicas da Internet sem que isso resulte em prejuízos 

psicológicos, morais e judiciais. 
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Ao finalizar não apenas este trabalho, e sim, uma fase de inúmeros 

conhecimentos, percebo que diversas portas se abrem para uma amplidão de novos 

questionamentos direcionados a esta temática. É importante que sejam 

desenvolvidos em trabalhos futuros estudos sobre formas de orientação que possam 

minimizar os riscos dos adolescentes ao acessarem as redes sociais. Ainda, outro 

caminho possível, seria a elaboração de políticas públicas que regulamentassem a 

educação digital nas escolas, possibilitando que os professores desenvolvessem 

novas competências e habilidades para estimular no aluno o uso consciente e 

seguro das tecnologias. 
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Apêndice A 

          

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS RESPONSÁVEIS DOS ALUNOS (AS) DO ENSINO MÉDIO  

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, de uma 

pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, rubrique todas as páginas e assine ao final deste documento, 

com as folhas rubricadas pelo pesquisador e assinadas pelo mesmo, na última 

página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será penalizado (a) de 

forma alguma.  

 INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

Título do Projeto: Vulnerabilidade e Adolescência: uma análise da imersão dos 

jovens nas redes sociais. 

Professor Responsável: LUIS FERNANDO MAXIMO 

Pesquisadora: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA SIEDE 

O presente projeto tem como objetivo identificar as situações de 

vulnerabilidades que emergem das relações estabelecidas por adolescentes em 

redes sociais. 

O roteiro da entrevista tem perguntas semiestruturadas, de forma que poderá 

haver acréscimo de outras perguntas de acordo com a necessidade. A entrevista 

será realizada em um encontro, com duração média de trinta (30) minutos. Se 

necessário, e se o participante concordar, poderá ser realizado um novo encontro, a 

fim de esclarecer dúvidas sobre as respostas ou finalizar assuntos deixados em 

aberto no primeiro encontro.  

Caso concorde com o que será exposto, ficaremos imensamente gratos pelo 

seu consentimento. A pesquisa será composta por quatro etapas, sendo: (1) Contato 

com as Escolas (direção); (2) Seleção dos sujeitos indicados pela Direção das 

escolas; (3) Contato com os alunos (as) selecionados; (4) Agendamento e entrevista. 

As aplicações das entrevistas serão realizadas na escola, obedecendo ao critério de 

agendamento e terão duração média de 30 (trinta) minutos com cada aluno 

escolhido. 
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O(s) convidado(s) (sujeito) que concordar em participar desta pesquisa 

assinará o Termo de Consentimento Livre Esclarecido. 

Antes e durante a pesquisa, os participantes poderão solicitar esclarecimentos 

adicionais sobre o mesmo. A aplicação da entrevista será realizada em uma sala da 

Escola. Na mesma estará presente a Pesquisadora e o aluno selecionado pela 

direção da escola, de forma a preservar a autenticidade das respostas e evitar 

interferência externa.  Os participantes não receberão nenhuma remuneração pela 

participação na pesquisa, sendo beneficiados com a aprendizagem de novas 

habilidades de estudo. 

 Quanto aos aspectos éticos, os pesquisadores informam que: 

 Os dados pessoais do participante serão mantidos em sigilo, garantindo seu 

anonimato, e o resultado apenas mostrará os possíveis benefícios atingidos 

pela pesquisa; 

 A aceitação não implica que seja obrigado (a) a participar da pesquisa até seu 

final. A qualquer momento poderá interromper sua participação, bastando, 

para isto, comunicar o pesquisador, sem necessidade de justificativa ou 

penalização; 

 A participação é voluntária, o aluno não terá direito à remuneração; 

 Esta pesquisa é de cunho acadêmico e não visa uma intervenção imediata; 

 Se tiver alguma reclamação do ponto de vista ético, o aluno poderá contatar o 

responsável desta pesquisa; 

 As perguntas do questionário não acarretarão nenhum dano físico e/ou 

psicológico, pois serão respeitadas as individualidades de cada participante. 

Caso você não queira mais participar, sinta-se a vontade para expressar e 

ciente de que isso não a prejudicará em nenhum momento.  Foi informado 

que a devolutiva será realizada por meio de uma explanação/palestra aos 

sujeitos envolvidos na pesquisa (alunos, pais e professores) com data 

previamente agendada. Os resultados também serão divulgados na 

apresentação da pesquisa perante defesa para a banca examinadora de 

forma pública, no primeiro semestre de 2013, conforme calendário da 

Coordenação de Mestrado da Univali e, posteriormente, a apresentação 

poderá ser publicada em revista científica.  
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 Ao final da pesquisa, se for de seu interesse, a devolutiva dos resultados 

poderá ser realizada por meio de uma cópia impressa e/ou eletrônica. 

 Para participar dessa pesquisa, o (a) Senhor (a) deverá assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (a seguir). Esse termo determina que 

aceita participar da pesquisa como voluntário (a) e pode desistir de fazê-lo se 

não se sentir à vontade, sem que sofra qualquer punição. 

 Por favor, após ler, rubrique todas as páginas deste termo. 

Sem mais no momento, desde já agradecemos a sua colaboração e colocamo-

nos a disposição para demais esclarecimentos. 

Nome do pesquisador: Rosângela de Oliveira Siede 

Assinatura do pesquisador: _______________________ 

Declaração do responsável pelo pesquisado: 

Eu ________________________________________, RG ________________, 

abaixo assinado, concordo e autorizo meu filho (a) a participar do presente estudo 

“Vulnerabilidade e Adolescência: uma análise da imersão dos jovens nas 

redes sociais”. Como sujeito, fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade 

ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data______________________________________________________ 

Assinatura do responsável:___________________Telefone:________________ 

Assinatura do pesquisado (filho) (a):_____________________________________ 

Rosangela de Oliveira Siede – Assinatura_________ 
 
Pesquisador Responsável: Luis Fernando Maximo – Assinatura: ______________ 
 

 

 

 

 

 



89 

 

  

 

Apêndice B 

 
CARTA DE APRESENTAÇÃO – Sujeitos da Pesquisa 

 

Prezado Senhor, tendo como perspectiva desenvolver a pesquisa intitulada 

“Vulnerabilidade e Adolescência: uma análise da imersão dos jovens nas 

redes sociais”, apresentamos os seguintes objetivos:  

 Analisar situações de vulnerabilidade que emergem das relações 

estabelecidas por adolescentes a partir de sua convivência com as redes 

sociais na internet; 

 Discutir as concepções dos adolescentes acerca dos riscos e benefícios de 

seu relacionamento com a rede social; 

 Caracterizar os vínculos que os adolescentes estabelecem com as pessoas 

que estão inseridas na rede social; 

 Averiguar ações e orientações preventivas realizadas pelas Instituições de 

ensino. 

Eu, Rosângela de Oliveira Siede, acadêmica do curso de Mestrado da 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, regularmente matriculada – pelo nº. 

11.2.0739 – código de pessoa 3463400, e sob o consentimento desta com relação 

ao caráter científico da pesquisa, tendo como orientação técnica e profissional de 

LUIS FERNANDO MAXIMO, professor doutor desta instituição, solicito a apreciação 

do projeto de pesquisa em anexo. 

No aguardo do deferimento do pedido acima exposto, agradeço a atenção. 

 

Cordialmente, 

 

 

___________________________                       _______________________ 
Luis Fernando Maximo                   Rosângela de Oliveira Siede 
Professor/ Orientador                                              Acadêmica/ Pesquisadora 
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Apêndice C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA COM ALUNOS DE ENSINO MÉDIO – GUAÍBA/RS 

 

1) Por que você usa a rede? 

2) Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está fazendo? 

3) O que você costuma postar na rede? 

4) Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos suas 

individualmente e com outras pessoas? 

5) Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

6) Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em relação a sua 

privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e outras redes 

sociais? Você acha que existe algum risco? Benefícios? 

7) Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas ou 

humilhações - o chamado ciberbullying? 

8) Você conhece os direitos e deveres das crianças e adolescentes em relação 

ao uso da Internet? 

9) Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso das redes 

sociais? 

10)Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 
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Apêndice D - Transcrição das Entrevistas 

 

Transcrição da Entrevista com a aluna A- 15 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.13. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? Eu uso a rede para me comunicar com 
meus amigos quando eu não vejo eles todos os dias, é mais para conversar mesmo. 
Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 
fazendo? Não, eu não deixo mensagens dizendo o que eu estou fazendo porque eu 
compartilho e curto o que posto e não digo muito o que estou fazendo. 
Entrevistador: O que você costuma postar na rede? Mensagens que eu acho que 

devia ser útil para as pessoas refletirem. 
Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? Utilizo foto sim. Deixo todo mundo 

ver. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Não, eu nunca aceitei, e mesmo se eu receber um convite sem saber direito quem 

ele é, eu não vou porque posso correr riscos desnecessários. 

Entrevistador: você acredita que é necessário tomar algum cuidado em relação 

a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do facebook e outras redes 

sociais? 

Acredito, porque se agente não tomar cuidado a gente pode se envolver com 

pessoas que não são do bem e podem nos levar para o mau caminho.  

Quais os riscos? Os riscos são de se envolver com pessoas que não são do bem e 

podem te levar para o mau caminho, ser sequestrada ou outras coisas que não são 

necessárias. 

E os benefícios?  Os benefícios é que a gente consegue ter informações mais 

rápidas do que a gente tem no dia a dia sem necessariamente pesquisar na Internet. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e adolescentes 

em relação ao uso da Internet? Não, nunca ouvi falar. 

 Entrevistador: Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas 

ou humilhações - o chamado cyberbullying? Não, eu nunca recebi, eu nem sabia 

que existia isso, nunca ouvi comentários.  

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? A minha escola sempre fala que pode usar internet para 

procurar dados sobre trabalhos e se informar mais sobre conteúdos que tem dúvida, 

mas que tem que tomar cuidado com pessoas que utilizam a Internet, as redes 

sociais somente para nos prejudicar.  

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? Não, 

porque eles só falam, não fazem um momento específico e nem uma aula sobre isso, 

eles só comentam e deixam assim por cima mesmo, eu acho que eles não fazem o 

suficiente, deveriam levar pessoas que entendem bastante sobre isso, dar mais 

explicações para deixar a gente mais ciente sobre os cuidados que devemos ter com 

a Internet.  
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Transcrição da Entrevista com a aluna B- 16 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.13. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? Mais para ter contato com os amigos e 
saber como são as pessoas de longe também e divertir né, a gente se diverte 
bastante. 
 Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 
fazendo? Algumas coisas sim. O básico, por exemplo, vou numa loja, vou comprar 
tal coisa, boa noite, vou dormir, vou na igreja, to saindo...mas nunca deixo endereço 
e nem coloco o nome dos locais, só deixo o básico, algumas coisas bem gerais. 
Entrevistador: O que você costuma postar na rede? Fotos de amigos e 

mensagens que acho que leva a pessoa a refletir. 
Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? Sim, disponibilizo para o público 

somente a minha foto. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Não, nunca. 

Entrevistador: você acredita que é necessário tomar algum cuidado em relação 

a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e outras redes 

sociais? 

Sim.  

Quais os riscos? Sim, bastante, principalmente expor fotos porque tem muitas 

montagens. 

E os benefícios?  Então..., traz coisas boas, mostra alguma coisa como o contato 

com as pessoas, informações, internet, vídeos, política, crianças desaparecidas. 

Hum, mas às vezes, a gente não tem como perceber se é verdade ou não, mas tu 

olha ali... e o que eu acho interessante é a informação para não maltratar os animais 

né, tem pessoas que olham e pensam que estão só brincando e de chocam com o 

que aparece e acabam mudando de atitude e percebem que estão fazendo coisa 

errada. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e adolescentes 

em relação ao uso da Internet? Não. 

 Entrevistador: Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas 

ou humilhações, o chamado cyberbullying? Não, o que eu já vi foram indiretas, e 

indiretas é aquela coisa né, você pode pegar pra ti ou não né, nunca veio nada que 

ofendesse minha moral ou me abalasse psicologicamente.  

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? Bom, não tive nenhuma orientação até agora da escola..  

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? Não, 

como nunca teve nada o que eu sei é o que a gente vê na TV, em jornais. 
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Transcrição da Entrevista com a aluna C- 16 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? Depende, às vezes eu uso para fazer 

trabalhos, às vezes a gente faz os trabalhos em aula, mas uso mesmo é mais para 

entrar no Facebook e tal... 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo? 

Não, eu não coloco isso, porque a gente não sabe quem são as pessoas, a gente 

não sabe quem a gente adiciona sabe..., a gente não conhece todos os amigos, a 

gente não conversa com todos, mais por segurança mesmo. 

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? 

Hah, eu posto algumas imagens que eu acho legal, sei lá, coisas do meu interesse 

que eu gosto mais, fotos das minhas amigas, é isso... 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? 

Não, tiro fotos e ponho no meu perfil e aparece para os meus amigos, eu coloco 

bastante foto sim. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Sim..., mas sempre acompanhada com minhas amigas e em lugar que tem bastante 

gente, conversa bastante com algum amigo virtual, já encontrei com uns dois mais 

ou menos. Agora eu conheço eles, mas fui em local que tinha bastante gente né. A 

gente vê as coisas que acontecem pela TV e daí a gente fica mais ligada. Conversei 

bastante pelo Face para depois me encontrar com eles né. E ao vivo era mesmo 

aquilo que eu esperava. 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

Quais os riscos? Riscos eu acho que tem bastante né, como eu te disse, a gente 

adiciona as pessoas e na verdade a gente não conhece elas, a maioria que a gente 

ouve por aí vão aos encontros sozinhas e é por isso que dá coisa errada. Porque 

elas não pensam antes de fazer as coisas, elas vão por impulso. Isso é um risco 

maior sabe. Só ouvi falar mais coisas pela TV, que tal pessoa conheceu no face, foi 

se encontrar e foi estuprada, ou coisa assim. Por que elas marcam encontro e vão 

sozinhas, elas não pensam nos riscos e acaba acontecendo isso. 

E os Benefícios? Tem benefícios de conhecer pessoas que são realmente legais. 

Teve um caso que uma prima se casou com um cara que ela conheceu 

virtualmente, ela tá até hoje com ele, isso é benefício sabe, tem também de 

conhecer amigos novos. 

Entrevistador: Você já recebeu algumas mensagens com xingamentos, 

ofensas ou humilhações, o chamado cyberbullying? 

Olha, eu nunca ouvi falar e não sofri isso, não porque eu me dou bem com todos 

meus amigos do Face sabe, eu não tinha ouvido falar nisso antes. Eu cuido o que 

eu posto, cuido para não magoar as pessoas e não fico colocando qualquer coisa 

assim sem nexo, coloco as coisas que realmente são importantes. 
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Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? 

Não, não conheço. 

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? 

Eles avisam que não é para postar o local onde é para gente ir, que tá indo, que 

horas vai, porque a pessoa pode ir no mesmo lugar e acontecer a mesma coisa. 

Eles orientam para tomar cuidado em relação a isso. 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Não, eu acho que é ação preventiva, porque é ligado a todos os conhecimentos e 

todos os professores falam isso para a gente. Para gente ter cuidado sobre tudo, é 

isso.  
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Transcrição da Entrevista com a aluna D- 15 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? Porque é bom para me comunicar com 

os amigos, né. 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo? 

Às vezes, não todo dia. Não coloco o nome do local que estou indo, boto que vou na 

casa de uma pessoa, mas não coloco endereço. 

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? 

Não coloco nada escrito por mim, tenho vergonha de falar. 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? 

Sim, deixo para o público, não só para amigos. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Não, porque não sei se a pessoa é realmente aquilo que ela tá falando no virtual. 

Alguém já me convidou para sair e eu nem respondi e fechei a janelinha. 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

Quais os riscos? É sei lá, tem muito tarado na internet, aqueles que pedem para 

ligar a webcam, tinha um que sempre me pedia para ligar e eu nunca ligava a web, 

eles querem se mostrar, se passar. Ele dizia para eu abrir a câmera porque queria 

se mostrar para mim e daí eu exclui. Quando eu adicionei ele eu nem o conhecia, 

então a exclusão não fez diferença. 

E os Benefícios? Tem benefícios porque tu consegue falar com pessoas que estão 

distantes, mata saudades, vê as fotos. 

Entrevistador: Você já recebeu algumas mensagens com xingamentos, 

ofensas ou humilhações, o chamado cyberbullying? 

Não, nunca. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? 

Não, até sabe a gente sabe que tem coisas que posso postar ou não. Mas que 

existe alguma lei, não. 

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? 

Às vezes as professoras falam. Teve uma que deu uma redação para a gente fazer 

sobre as redes sociais. 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Não, totalmente. 
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Transcrição da Entrevista com o aluno E- 15 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? 

Eu uso para me comunicar com amigos bem de longe, pessoas que gosto muito, 

saber das notícias que acontecem no mundo. Saudades dos meus familiares de 

longe e daí eu tenho que conversar pela internet. Converso com meus tios, primos, 

a Dinda que está no Rio de Janeiro. 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo? 

Deixo o endereço, mas nunca digo certo onde estou, por exemplo, já falei que 

estava no Beto Carreiro com meus amigos e na verdade eu tava em casa, nunca 

boto endereço certo. Um dia falei para meus amigos que tava na África do Sul. 

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? 

Converso mais do que posto, não me interesso mais em manter contato com os 

outros e não gosto de postar. 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? 

A foto de perfil é só para os meus amigos. Mas no Twitter eu coloco minha foto e de 

uma amiga. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Não, nunca recebi convite. Porque eu não aceito pessoas que não conheço. Se 

alguém me convidasse eu não iria. 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

Quais os riscos? Abusam de gurias e querem marcar encontros, tem caras que 

criam outros faces e querem abusar de ti.  

E os Benefícios? Mantêm contato com amigos de longe e do seu próprio lugar  

Entrevistador: Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas 

ou humilhações, o chamado cyberbullying? 

Não, mas agora que to sabendo já aconteceu com amigos meus. Quase não posto 

coisas que podem acontecer isso, coloco mais desenhos abstratos, é uma arte que 

faço. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? 

Não.  

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? 

Não, não costuma ir na sala de computação. Nunca falaram sobre esse assunto. Eu 

pesquiso na internet sobre os riscos. Aqui na escola a gente nunca ouviu falar. 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Não. 
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Transcrição da Entrevista com a aluna F- 16 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? 

Mais para trocar informação de trabalho, a gente deixa tudo no face. Trocamos 

idéias, a gente tem um grupo da turma 102 e todos os trabalhos são postados lá. Os 

professores tem acesso. A professora de Matemática entra mais e dá idéias. É legal, 

porque a gente não esquece, ta sempre entrando no Face e atualizando. 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo? 

Não gosto de dizer.  

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? 

Não posto muita coisa, às vezes posto o bonequinho, coisa assim. Coisas pessoais 

não. Só foto, meu Face é o mesmo do meu namorado e então dá muito ciúme. Se 

eu falo com amigo que ele vê. 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? 

Não posto só minha. Agora é com o namorado, ou outras pessoas. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Não, mas tenho amigos virtuais. Mas se encontrar não. Meu melhor amigo mora em 

São Paulo e a gente só se fala pelo computador. Já recebi muito convites para se 

encontrar com amigos virtuais. Uma vez uma pessoa me liga do Ceará e disse que 

me conhecia do Face. Ele conseguiu meu número com um amigo meu e me ligou. 

Disse que me conhecia do Face. Como meu pai é policial ele ta sempre me 

alertando que não posso me encontrar com alguém que não conheço. 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

Quais os riscos? Encontrar com uma pessoa que você acha que é novinho e vai 

ver é um senhor de idade já. 

E os Benefícios? Para os trabalhos da escola que são muitos e a gente não 

esquece. 

Entrevistador: Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas 

ou humilhações, o chamado cyberbullying? 

Sim , quando era mais nova postei uma foto quando eu estava muito magra e meus 

amigos me criticaram me chamando de seca, de palito...parei de postar foto. Fiquei 

chateada porque eram meus melhores amigos. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? 

Não. Mas esses dias eu vi minha melhor amiga ser xingada por outra amiga por ter 

ficado com o namorado dela. Chamou a amiga de vagabunda, ela falou muitas 

coisas pesadas para todo o público. Ela expôs o nome da pessoa. E os amigos do 

Face ficavam rindo e postando “kkkkk”. Foi horrível, todo mundo ficou sabendo e a 

amiga que recebeu os xingamentos acabou revidando com palavras mais pesadas. 
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Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? 

Não, acho que a professora de Matemática, fala alguma coisa. Orienta em relação 

aos horários. 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Não. 
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Transcrição da Entrevista com o aluno G- 14 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? 

Porque acho que já faz parte do nosso dia a dia, entendeu, a gente é como se fosse 

uma parte nossa, entrar em contato com os amigos, é como se estivesse com os 

amigos, não tem como se afastar mais, não tem como parar mais. 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo? 

Não, acho extremamente ridículo, gosto de compartilhar as coisas, mas colocar tudo 

o que você está fazendo..., tomar banho, boa noite, extremamente ridículo, acho 

que isso é lugar do Twitter. Não combina comigo.  

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? 

Coloco links, endereços de músicas que estou ouvindo, acho bastante legal isso. 

Coisas que eu acho muito engraçado acabo compartilhando...,curto muita coisa, 

mas compartilho pouco. Posto bastante fotos. 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? 

No Face só para os amigos e a capa para o público. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

Quais os riscos? Tu acabar mostrando alguma coisa que não devia, muita gente 

coloca estou em lugar tal, acho isso desnecessário. Tem gente perigosa, você acha 

que a pessoa é uma e acaba sendo outra. Agora tá mais privado, mas mesmo assim 

tem riscos. 

E os Benefícios? Saber de coisas que a gente não sabia, coisas loucas, 

curiosidades que aparecem no mural, é isso... 

Entrevistador: Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas 

ou humilhações, o chamado cyberbullying? 

Já, ouvi falar. Em algumas fotos uns amigos colocaram macio, sofria com isso, eram 

pessoas da minha idade, mas agora não ligo mais. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? 

Nunca ouvi falar disso. 

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? 

Não, não incentivam o uso da internet, mas eu acho que deviam incentivar. A gente 

não usa a internet só para Facebook ou Twitter, a gente usa para pesquisar coisa de 

História, Filosofia, Geografia. Eles acham que a gente da ctrlc e ctrlv. Acham que 

eles deviam incentivar. 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Não, tiveram momentos de orientação, a escola não se preocupa. 
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Transcrição da Entrevista com a aluna H- 14 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? Para me comunicar com as pessoas, 

conversar com os amigos... 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo? Não. Coloco no Twitter, no Face não. 

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? 

Fotos minhas, de amigos... 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? 

Para o público em geral, somente aparece eu. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Não, já recebi convite. Alguém me convidou para ir a um baile, ele me enviou 

mensagem sem que eu o tivesse adicionado. Era amigo de um amigo meu e dei 

desculpas que não tinha tempo e não aceitei. 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

Quais os riscos? Pessoas mal intencionadas. 

E os Benefícios? Conhecer melhor as pessoas e ao longo do tempo perceber seus 

gostos pelo que elas postam. 

Entrevistador: Você já recebeu algumas mensagens com xingamentos, 

ofensas ou humilhações, o chamado cyberbullying? 

Não, nunca recebi. Já ouvi falar. Uma colega postou a foto de uma amiga que não 

estava bonita na foto e ao perceber a foto exposta minha amiga xingou a outra 

amiga bravamente. Claro que todo mundo viu. A menina que postou teve que 

apagar a foto. Mas bastante gente tinha visto. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? 

Não. 

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? 

Não, que eu lembre. 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Não. 
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Transcrição da Entrevista com a aluna I- 15 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? Eu uso a rede porque não dá para achar 

todas as pessoas na rua e nem saber o que estão fazendo. Tem amigos que eu não 

via a muito tempo e encontrei novamente no Facebook.  Posso falar com mais de 

uma pessoa ao mesmo tempo, não é só pela conversa, tem páginas de 

conscientização, protestos, então tu pode viajar o mundo inteiro só pelo Facebook. 

 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo?  

Não, coloco isso até porque é muito público, qualquer um pode ver, essa semana 

até fui assaltada por uma pessoa que era minha amiga no Facebook, pra isso uso o 

Twitter, só quem eu quero que veja pode ver. No Facebook, tem o amigo do amigo e 

aí se torna público. Aparece no mural dos outros e eu não acho legal. 

 

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? 

Não sou o tipo de pessoa que fica compartilhando frasinhas, coisinhas, porque eu 

acho que o Facebook não é pra isso. Porque o brasileiro ta deixando ele para o lado 

da população mais baixa. É coisa de quem quer chamar a atenção e não tem muito 

o que fazer, coloco fotos minhas e alguma coisa que vou fazer, não todo dia, não 

toda hora, acho enjoativo. De vez em quando coloco algum texto, algo que 

aconteceu ou para parabenizar alguém. Normalmente fico uma semana sem 

atualizar. Mas converso com alguém.  

 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas?  Deixo todo mundo ver, embora eu 

não poste muita coisa, mas chamar a atenção é o que todo mundo quer um 

pouquinho, aí quando tu bota aquela foto que ficou bonita, porque fica meio que 

uma guerra entre todo mundo quem recebe mais curtidas. Se tu tem de 100 curtidas 

para cima, tu é o melhor. Coloco geralmente só minha foto e quando coloco da 

família não disponibilizo para o público deixo só para amigos. 

 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual? 

Meu namorado, amigo de amigos meus, era primo da minha colega e eu não sabia. 

Antes de me encontrar com ele eu fui me informando sobre ele. Marcamos na 

patinação, eu levei duas amigas minhas no encontro e tinha muita gente, o espaço 

era público. Só me encontrei com ele depois de oito meses de conversa. Ele 

também levou um amigo, pois desconfiava também de mim. 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

 

Quais os riscos? Quando a gente começa a utilizar a gente nunca pensa no pior, 

parece que enquanto a desgraça não acontece na nossa porta nada acontece de 
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ruim. Tem que ter um certo cuidado porque você ta exposta ali. Como eu posto 

bastante coisa e só não posto o que mando pro Twitter, a gente fica muito exposto.  

 

 

E os Benefícios? Todo mundo fica ligado em todo mundo. Tu fica sabendo de tudo 

e te facilita saber das coisas e das novidades tu já fica sabendo e não precisa ir de 

pessoa em pessoa para contar a novidade. 

 

Entrevistador: Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas 

ou humilhações, o chamado cyberbullying? 

Já fui vítima e já fiz também. Não é uma coisa que a gente gosta de admitir. Era na 

época do Orkut, gerou processo, gerou problema. Cancelaram porque conversamos 

e entramos num acordo. Quando fui vítima, resolvi não dar bola porque era colega.  

 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? 

Não tenho muito conhecimento. Só sei que tinha faixa etária. Mas parece que agora 

não existe mais. Tu vê criança no Facebook postando fotos recentes. Tu olha e 

parece que as  crianças não são mais crianças eu até perguntei para minha prima 

de nove anos se ela ainda brinca de boneca, e ela falou porque boneca se tenho 

meu celular com meus joguinhos. Acho estranho porque criança é muito ingênua, 

apesar de ta crescendo de um lado, continua criança, dependendo do que ela posta 

qualquer pessoa pode enganá-la e dar problema mais tarde. 

 

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? A escola não nos atenta muito sobre os perigos. Até porque 

eles devem imaginar por sermos do Ensino Médio que temos conhecimento. Acho 

que até poderiam nos orientar mais. Durante as aulas eles falam que não é bom 

usar porque pode dar um déficit de atenção e podemos desconcentrar. 

Principalmente porque é impossível estudar para o vestibular e ficar no Face ao 

mesmo tempo. 

 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Não. 
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Transcrição da Entrevista com a aluna J- 14 anos realizada em uma 

escola de Ensino Médio na cidade de Guaíba, RS, em 26.06.2013. 

 

Entrevistador: Por que você usa a rede? Uso para me comunicar com meus 

amigos. 

Entrevistador: Você deixa mensagens em seu mural dizendo o que está 

fazendo? Não, uso um aplicativo específico para isso, mas não costumo deixar o 

que eu faço no Face. 

Entrevistador: O que você costuma postar na rede? Assuntos do momento, 

agora teve os protestos assim, o Brasil se revolucionando contra tudo, eu acho que 

coisas importantes tem que postar. Costumo conversar muito com os amigos, o dia 

inteiro quase. 

Entrevistador: Utiliza foto do seu perfil no Facebook? Você disponibiliza fotos 

suas individualmente e com outras pessoas? Minhas fotos estão só para meus 

amigos, nunca deixo para o público, até porque é perigoso alguém pegar minha foto 

de outro país e começar a usar. 

Entrevistador: Já aceitou encontrar-se pessoalmente com um amigo virtual?  

Não, eu tinha um fã clube e acabei marcando com uma menina em um shopping e 

nos encontramos com a minha avó junto e somos amigas até hoje. Conheci e me 

tornei amiga de umas pessoas de Nova York e nos comunicamos até hoje por Face. 

Entrevistador: Você acredita que é necessário tomar algum cuidado em 

relação a sua privacidade e dos outros em relação ao uso do Facebook e 

outras redes sociais?  

Quais os riscos? Pessoas que gostam de enganar e não se mostram. Tem 

pessoas que ficam elogiando só para enrolar. 

E os Benefícios? Comunicação instantânea, você pode estar em qualquer lugar 

que vai falar com diferentes pessoas. 

Entrevistador: Você já recebeu alguma mensagem com xingamentos, ofensas 

ou humilhações, o chamado cyberbullying? Já ouvi falar isso, mas nunca sofri 

esse tipo de coisa. 

Entrevistador: Você conhece os direitos e deveres das crianças e 

adolescentes em relação ao uso da Internet? Não, nem sabia. 

Entrevistador: Como a tua escola tem orientado os alunos em relação ao uso 

das redes sociais? Nas aulas a gente tem ajuda dos professores, falam que não 

deve encontrar com pessoas que não conhece. Mas a escola faz um papel de ajuda 

e nos orienta sim. 

Entrevistador: Você considera que a escola faz uma ação preventiva? 

Sim, mas poderia ser mais orientado. 

 

 


