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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo será discutido como a internet influencia a vida das pessoas, 
seja nas relações perpetradas nas redes sociais, seja na manipulação e disse-
minação de informações, seja no modo como interfere na linguagem escrita.

 

 PÚBLICO ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • A internet originou-se de um projeto militar desenvolvido nos Es-

tados Unidos na década de 1960, o auge da Guerra Fria.
 • Dois fenômenos interessantes à reflexão sociológica se poten-

cializam com a expansão dos domínios da internet: a questão 
da leitura e escrita e as práticas nas chamadas redes sociais.

 • A internet vem substituindo, pouco a pouco, a televisão na ques-
tão entretenimento e diversão e modificando cada vez mais as 
relações interpessoais, até mesmo no âmbito familiar.

 • O sociólogo estadunidense Richard Sennett chamou de tirania 
da intimidade a predisposição de milhões de pessoas em tornar 
público aquilo que deveria ficar no espaço privado e domésti-
co da vida.Para o cientista social Giovanni Sartori, além de um 
meio de comunicação, a televisão é um elemento que participa 
da formação dos indivíduos e pode gerar um novo tipo de ser 
humano (segundo ele, o Homo videns).

 • Segundo o filósofo alemão Walter Benjamin, a ideologia domi-
nante está presente em todos os produtos da indústria cultural, 
mas não se pode dizer que exista uma manipulação cultural in-
tegral e avassaladora, pois isso significa declarar que os indiví-
duos não pensam, apenas absorvem e reproduzem automatica-
mente o que recebem.

A internet e as novas formas de sociabilidade
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PREPARAÇÃO

As Ciências Sociais são, a seu modo subjetivo de analisar, formadoras de opi-
nião. Atividades como debates, análises, resenhas de filmes e seminários são 
fundamentais para o exercício da opinião. É importante, porém, que os alunos 
associem suas opiniões a argumentos válidos.  

AULA 1

A internet originou-se de um projeto militar desenvolvido nos Estados Unidos 
na década de 1960, o auge da Guerra Fria (página 310). Naquela época o te-
mor de uma guerra nuclear envolvendo russos e americanos era muito grande 
e o maior temor, num caso de ataque nuclear seria a falta de comunicação. 
Haveria, portanto, a necessidade de se criar um sistema sem qualquer tipo de 
controle central, baseado em uma rede em que a informação circularia sem 
uma autoridade única. Assim nasceu a internet. Dois fenômenos interessan-
tes à reflexão sociológica se potencializam com a expansão dos domínios 
da internet: a questão da leitura e escrita e as práticas nas chamadas redes 
sociais. Os aplicativos como Facebook, Whatsapp e Instagram (os mais uti-
lizados no Brasil atualmente) contam com chats (espécie de “salas de ba-
te-papo”) onde a comunicação ocorre em tempo real; como é muito rápida, 
requer uma linguagem própria onde algumas palavras são abreviadas, outras 
são descartadas, outras são criadas e são ainda utilizados os emojis (espé-
cie de imagem caricata), que simbolizam emoções, como raiva, amor, alegria, 
gargalhada, choro, tristeza etc. (página 311). Trata-se, portanto, de uma co-
municação cifrada, “tribalizada”, que se insere mal em contextos mais abran-
gentes, em espaços ocupados por pessoas que não pertencem aos grupos 
de relacionamento. Utilizando constantemente a internet e as redes sociais, 
os jovens e adolescentes leem cada vez menos livros e outros textos. Como 
consequência, o vocabulário deles se torna muito limitado e o poder de refle-
xão e opinião cada vez menor.  

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Socialização e outros processos sociais.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Lousa.
 • Giz ou marcadores para quadro branco.  
 • Sala com computadores. 
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AULA 2

A internet vem substituindo, pouco a pouco, a televisão na questão entrete-
nimento e diversão e modificando cada vez mais as relações interpessoais, 
até mesmo no âmbito familiar. Famílias que antes conversavam ou assistiam 
à televisão juntas, hoje estão separadas pelo uso constante da internet e das 
redes sociais virtuais. Ao mesmo tempo, porém, a internet permite pensar a 
democratização efetiva das opiniões e a abertura da comunicação de massa 
para vozes antes silenciadas. É nesse sentido que, aliada a bons processos 
educacionais e à valorização de bens culturais inteligentes e inspiradores, a 
internet pode vir a ser um instrumento indispensável para a promoção dos 
direitos dos cidadãos. Uma rápida navegação por perfis aleatórios no Face-
book irá revelar de modo muito evidente o que o sociólogo estadunidense 
Richard Sennett (página 312) chamou de tirania da intimidade, ou seja, a pre-
disposição de milhões de pessoas em tornar público aquilo que deveria ficar 
no espaço privado e doméstico da vida. Outra prática crescente na internet é 
a dos canais de “Youtubers”, jovens que utilizam o portal Youtube para exibir 
vídeos dos mais variados, sempre com uma linguagem que os aproxima de 
seus espectadores. Quanto mais visualizações, mais famosos esses jovens 
ficam e mais dinheiro ganham. Alguns já são famosos a ponto de estrelar 
filmes no cinema. É a indústria cultural, agora com nova roupagem e, acima 
de tudo, informatizada. 

AULA 3 E 4

Para reforçar a apreensão dos conteúdos deste capítulo, leve os alunos para a 
sala de computadores, divida-os em grupos e proponha a seguinte atividade, 
metade dos grupos (os do grupo A) irá acessar o seguinte texto na internet:

Grupos A:  Texto “Existe Adicção ou Vício de Internet?”

A outra metade (os do grupos B) irá acessar o seguinte texto, também na 
internet:

Grupos B: Texto “A Internet usada com sabedoria.”

Os textos, disponíveis nos links a seguir, deverão ser lidos e discutidos, em 
grupo, baseando-se nos roteiros postados a seguir.

Texto “Existe Adicção ou Vício de Internet?” disponível em: <http://www.por-
talnatural.com.br/saude-mental/personalidade-e-comportamento/existe-a-
diccao-ou-vicio-de-internet/ - axzz4aTskwg7x> Acessado em: 05/03/2017, 
1h30m.
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Os alunos deverão responder às questões do tópico Cenário da realidade vir-
tual (página 313) ou o professor poderá, ainda, elaborar um questionário para 
verificar se as expectativas de aprendizagem foram atingidas. 

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM

Texto “A Internet usada com sabedoria” disponível em: <http://www.praxagora.
com/andyo/professional/brazil_port.html> Acessado em 05/03/2017, 1h30m

Roteiro de Leitura e Discussão do texto “Existe Adicção ou Vício de Internet?”:
Sobre o que  aborda o texto?
O que é  uso compulsivo-impulsivo de computador?
Quantas crianças são dependentes de Internet na Coreia do Sul?
Quantas horas por semana, em média, gasta um adolescente sul-coreano na 
internet?
Quantos adolescentes dependentes de Internet existem aproximadamente?
Quais as consequências do vício em Internet?
Como uma pessoa pode saber se está viciada em Internet?
Como a pessoa viciada em Internet pode mudar essa situação?

Roteiro de Leitura e Discussão do texto “A Internet usada com sabedoria”:
Sobre o que é o texto?
De acordo com o texto, quem utiliza a Internet?
O que a Internet oferece aos interessados em educação?
O que a Internet oferece às pessoas interessadas em compras?
O que a Internet oferece aos interessados em fazer amizades?
Como é preciso utilizar a Internet?
O autor afirma que “a facilidade e a democracia do acesso é a grande contri-
buição da Internet ao debate e à educação pública”. Vocês concordam com 
essa afirmação? Por quê?

Após as discussões em grupos, os alunos deverão anotar em uma cartoli-
na, ou folha de papel pardo, as conclusões que chegaram em cada uma das 
questões propostas no roteiro de leitura e discussão que receberam.  Em se-
guida, cada grupo deverá expor aos demais suas conclusões sobre o texto 
trabalhado. Após isso, o professor deverá mediar uma discussão com todos 
os alunos sobre os textos e conclusões apresentados pelos grupos – se con-
cordam com as opiniões dos grupos, o que mudariam no texto etc. É impor-
tante que o professor estimule a participação de todos e esclareça dúvidas, 
caso surjam neste momento.


