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Resumo: Apoiando-nos nos desafios, caminhos e possibilidades encontrados nas 

relações dos sujeitos escolares com as tecnologias e com os meios de comunicação, 

delineia-se, para nós, a compreensão de uma postura investigativa que vai além de 

conhecer estas relações na escola. A dimensão dos desdobramentos comunicacionais 

que as linguagens das tecnologias propiciam é sugestiva de que necessitamos, neste 

momento, investigar as relações vividas/construídas pelos jovens estudantes na 

sociedade tecnológica, considerando as incertezas e complexidades dos sujeitos e do 

mundo, mediados ou não pelos meios de comunicação. Assim, levando-se em conta o 

poder de penetração das tecnologias e dos meios de comunicação nos lares brasileiros, o 

envolvimento e a sedução por eles despertados junto ao público infanto-juvenil, 

propomos investigar a cultura do jovem estudante, tão marcada por esses.  

Quem é esse jovem do século XXI? Como ele vive? Como ele se relaciona? Do 

que ele gosta?...  

Inúmeras são as indagações que nos levam a querer ouvir, olhar e conhecer 

quem é este jovem adolescente do século XXI, que está em nossas escolas e, muitas 

vezes, não conseguimos nos aproximar ou comunicar com eles. Conhecer mais de perto 

os adolescentes (por meio de seus olhos e de suas relações com os meios) permite ao 

pesquisador (vindo da universidade) e ao professor (do espaço escolar) diferentes 

formas de interpretação do dia-a-dia, para compreensão dos significados atribuídos 

pelos sujeitos escolares às situações, locais, eventos e experiências, em sua 

manifestação cultural. Em nosso grupo de pesquisa investigamos três contextos: 

estudantes adolescentes em diferentes períodos de suas vidas: dois segmentos do ensino 

fundamental (5ª e/ou 6ª séries), um do ensino médio (1º e/ou 2º ano)  Os segmentos de 

pesquisa foram assim escolhidos, pois representam etapas na vida destes estudantes nos 

quais acontecem rupturas, tais como mudanças de graus de ensino, alteração no número 

de professores em classe, novas exigências dos pais e professores, novas necessidades. 
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