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A inteligência coletiva é um termo que diz respeito a um 

princípio no qual as inteligências individuais são 

somadas e compartilhadas por toda a sociedade, sendo 

potencializadas a partir do surgimento de novas 

tecnologias de comunicação como a Internet, por 

exemplo. Para o filósofo, ela possibilita o 

compartilhamento da memória, da imaginação e da 

percepção, o que resulta na aprendizagem coletiva, troca 

de conhecimentos. As informações são cruzadas e então 

selecionadas por cada pessoa numa espécie de 

ecossistema de ideias 

 

Pierre Lévy 
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RESUMO 
 

Silva, Nádia Maria Matos da. A utilização das redes sociais no contexto escolar e a 
Filosofia como elemento de mediação. 2016. 39 f. Produto Final (Especialização em 
Docência da Educação Básica na Disciplina Filosofia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 
. 
 

Este trabalho  se consistiu no uso de tecnologia como instrumento pedagógico no 

ambiente educacional para se discutir temas transversais de filosofia. Utilizando se das 

redes sociais, o trabalho foi realizado através de um grupo de Facebook onde os alunos 

do Colégio Estadual Presidente Kennedy, nas turmas de 2ºano do ensino 

médio, interagiam com as propostas de atividades, criavam e compartilhavam 

conteúdos na pagina do grupo. A metodologia utilizada foi documental, associada a 

etnografia on-line. Para contextualizar o trabalho foram utilizados teóricos da educação 

e da filosofia que abordaram temas como cultura de massa, classes e diferenças 

sociais, sociedade de massa e etc. O projeto obteve ampla aceitação e participação dos 

alunos envolvidos, que refletiam sobre suas  histórias, ambientes e experiências de 

vida. O projeto também proporcionou um aumento da carga horaria de filosofia, levando 

reflexões do campo da filosofia para além dos muros da escola.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: cultura de massa - ensino médio - redes sociais - tecnologia. 
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ABSTRACT 
 

 Silva, Nadia Maria Matos da. The use of social networks in a educational context 
and the philosophy as mediator. 2016. 39 f. Final Product (Specialization in Basic 
Education Teaching in Physical Education Subject) – Pedro II School, Dean of Post-
Graduate Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 

This work focused on the usage of  technology as a pedagogic instrument in education 

in order to promote discussion on content from philosophy. Through the utilization of 

social networks, the work was realized in a Facebook group page where 2º years high 

school students from Presidente Kennedy State School interacted with the proposed 

tasks, created and shared content inside the group page. the project is based on a 

documentary methodology with the use of online ethnography.  To contextualize the 

work, were used theorists of education and philosophy that covered topics such as mass 

culture , class and social differences , mass society and etc. The project gained wide 

acceptance and participation of the students involved, who reflected on their own stories, 

environments and life experiences . The project also resulted in an increase of the hourly 

load of Philosophy , leading reflections on philosophy beyond the school walls. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: high school; mass culture; social networks;  technology. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

As aulas de Filosofia nas turmas de 1º e 2º ano do ensino médio nos colégios estaduais 

do Rio de Janeiro têm um problema relacionado à carga horária. Estas turmas contam 

com apenas um tempo de aula da disciplina, que nos deixa com meros 50 minutos 

semanais dedicados ao ensino de Filosofia. Este problema é de conhecimento de toda 

comunidade escolar e o Colégio Estadual Presidente Kennedy não poderia fugir disso. 

Como docente, surgiram algumas indagações: como aumentar a carga horária da 

disciplina? Como concorrer com o telefone celular nas aulas, tendo somente como 

instrumento de trabalho o quadro branco, o livro, o marcador de quadro e a voz? Ao 

mesmo tempo, como despertar o interesse dos estudantes em relação à disciplina?  

Para responder estas indagações, somos desafiadas a repensar uma nova 

proposta de produto final. Ao invés de trazer um conteúdo da didática tradicional para o 

ensino de Filosofia, a nossa proposta foi a criação de um grupo no Facebook chamado 

“CEPK: Papo Reto”. Esta proposta tem como objetivo a criação de um laboratório 

didático que fará parte do produto do Programa Residência Docente do Colégio Pedro II 

“A utilização das redes sociais no contexto escolar e a filosofia como elemento de 

mediação.” 

Por meio de um grupo de discussão no Facebook, a cada semana diversos 

assuntos veiculados recentemente nas mídias são objetos de uma postagem do 

docente, que propõe reflexões aos estudantes por meio da plataforma.  

A pesquisa foi realizada pelo método de pesquisa: bibliográfica/documental, 

participativa /etnografia online. O método pesquisa bibliográfica se concentrou no 

repertório de teóricos ligados a problematização dos temas tratados pelo projeto. O 

caráter etnográfico do projeto se deu através da documentação de as experiências 

vivenciadas com os participantes do grupo e docente. Para alcançar os resultados 

esperados, a pesquisa foi iniciada com a leitura dos livros “Dialética do Esclarecimento” 

e “Entre o Passado e o Futuro”, cujo mantendo o foco nas críticas de Adorno, 

Horkheimer e Arendt ao conceito de cultura de massa, as quais são fundamentais para 

o entendimento da pesquisa. Outros autores utilizados constam nas referências. 

A pesquisa é composta de sete partes, com as quais se pretende sequenciar o 

desenvolvimento das relações do projeto. O capítulo primeiro –”Introdução” − traz uma 

breve consideração sobre o tema; no capítulo segundo, −”Objetivo” − encontra-se o fio 
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condutor da pesquisa; o capítulo terceiro −”Justificativa” − discute o porquê da escolha 

do tema; o capítulo quarto −”Metodologia” − é o caminho seguido por este trabalho, o 

processo da pesquisa; o capítulo cinco, −”Embasamento Teórico da Educação e 

Pressuposto Filosóficos,  A Construção Cultural e a Indústria Cultural” − pretende 

modelar o referencial teórico da educação e da filosofia a partir de Karl Marx, além de 

discutir os conceitos de cultura e cultura de massa; o capítulo sexto −”Resultado` e As 

Atividades no Grupo” − compartilha a análise e lista as atividades do grupo; por fim, o 

capítulo sete −”Conclusão parcial” − apresenta os resultados da pesquisa. 

Com este estudo, esperamos contribuir com as pesquisas interdisciplinares e 

novas tecnologias no campo do conhecimento filosófico, abrindo uma discussão que 

não tem previsão de esgotar o tema, cuja riqueza e complexidade é bastante grande. 
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2. OBJETIVOS 
 

Objetivos Gerais 

 Provocar nos estudantes de Ensino Médio a curiosidade e o desejo de conhecer 

a Filosofia; 

 Fazer com que os estudantes desenvolvam e analisem de forma crítica as 

informações recebidas, questionem preconceitos ao refletir sobre determinados 

pressupostos, lançando um novo olhar sobre o mundo e transformando a 

experiência vivida numa experiência compreendida; 

 Desenvolver atitudes éticas dos estudantes a partir da investigação e 

tematização de repertórios midiáticos das redes sociais, quanto à suas formas e 

seus conteúdos. 

 

Objetivos Específicos 

● Analisar o uso que os estudantes fazem do Facebook, suas formas de utilização, 

conteúdos e temas pesquisados; 

● Desenvolver materiais temáticos para o ensino de filosofia, a partir das 

sugestões dos estudantes; 

● Analisar as atitudes tomadas pelos estudantes nas interações realizadas na 

página do Facebook, com base nos pressupostos filosóficos propostos nas 

atividades desenvolvidas. 

 Investigar as percepções dos estudantes frente ao processo de ensino 

vivenciado. 

3. JUSTIFICATIVA 

A era da informação, na qual estamos vivendo, é um fato sem precedentes na história 

da humanidade. Nela, estamos todos direta ou indiretamente inseridos, porque o mundo 

da tecnologia está cada vez mais veloz e onipresente. A internet, já exerce um impacto 

muito grande em nossa leitura de mundo e uma grande influência na construção de 

nossos padrões éticos, nossas opiniões e referências. A principal rede social, o 

Facebook tem uma grande influência sobre a vida dos indivíduos que a acessam. 

Diariamente, um número gigantesco de usuários faz uso das redes sociais como 
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principal mídia de informação. O Facebook é uma das mídias mais utilizadas, nestes 

tempos de relações cada vez mais líquidas. 

A internet está atingindo todas as áreas do conhecimento humano, modificando 

todos os campos das relações sociais. A Filosofia e a Sociologia não podem se 

desinteressar do que diz respeito à vida coletiva e a internet é um mecanismo de 

sociabilidade, isto é, um fato social. 

Fato social é toda a maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de 
exercer sobre um individuo uma coerção exterior: ou então, que é geral 
no âmbito de uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma 
existência própria, independente das manifestações individuais. 
(DURKHEIM, 2003, p. 40) 

 As camadas mais favorecidas da sociedade já se encontram estruturadas no 

mundo digital, navegam entre sites e blogs, de um ponto e outro da rede. Para estes 

não há fronteiras no ciberespaço global.  

Mas o ponto básico desta questão é a precariedade das condições de indivíduos 

que vivem nas favelas ou nas comunidades carentes. Eles vivem tanto em exclusão 

social como econômica, cultural e digital. Nessas regiões das cidades, se encontram os 

grandes problemas da segregação.  

Desenvolver um projeto nas escolas públicas poderá fazer com que os 

estudantes se apropriem dessas novas tecnologias. Pensar que o Ensino Médio é a 

ultima fase da educação básica me motiva, como professora, a desenvolver um novo 

método pedagógico para meus estudantes. Isto faz eco ao que a LDB define como 

função do docente: 

Suas funções são consolidar e aprofundar a formação geral do 
educando, preparando-o para o trabalho e para a cidadania. Neste 
sentido, devem oferecer lhe condições para uma formação ética e 
intelectualmente autônoma, além de capacitá-lo a compreender os 
fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos. (LDB, L. 
9394, Seção IV, Art.35)  

 

 Temos que pensar a interdisciplinaridade da Filosofia e não poupar esforços 

para interligar as novas tecnologias à Filosofia. Desta forma, o mundo da tecnologia se 

apresenta como uma forma de inclusão dos indivíduos. No campo econômico, abre-se a 

porta do mercado de trabalho, como–se abrem também novas relações no campo 

pessoal. A tecnologia apresenta ainda uma atração irresistível para os jovens, 

independente de sua classe social. 
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4. METODOLOGIA 
 

Este estudo se deu por meio de uma pesquisa através do método de pesquisa 

bibliografica, documental e etnografia online. Dando-se atenção a aspectos 

historiográficos, a pesquisa tem como foco a interdisciplinaridade entre as disciplinas de 

História, Sociologia, Filosofia, ao passo que este produto final tem como propósito 

ressignificar a prática docente, experimentando novas tecnologias e abordagens que 

aliem teoria e prática. 

Primeira Etapa 

           O docente criou um espaço na internet, no caso, um grupo na plataforma do 

Facebook, e convidou os estudantes para colaborarem com a plataforma. Este grupo foi 

criado como meta promover a discussão de temas relacionados ao trabalho que foi 

proposto pelo professor. 

 

Segunda Etapa 

           Uma vez criada plataforma, o professor propôs que as turmas formem grupos 

para selecionar assuntos tratados recentemente no Facebook ou relacionados à 

internet. Estes assuntos deveram ser postados no grupo do Facebook. Ao todo, três ou 

cinco temas que sejam de interesse das turmas foram propostos para uma discussão 

de base. O objetivo foi coletar e entender quais temas  da internet despertam o 

interesse dos estudantes. 

Terceira Etapa 

   Após algumas discussões on-line e em sala de aula sobre os temas propostos, 

os estudantes escolheram três temas do interesse da maioria, os quais foram discutidos 

ao longo do projeto. Com isso, o foco desta etapa foi de se concentrar sobre estes 

temas e contextualiza-los com as questões a serem trabalhadas em classe no âmbito 

da filosofia. Assim, poderemos continuar com as discussões dentro da área de Filosofia 

no que tange às questões relacionadas ao conceito de ética. 
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Quarta Etapa 

  Uma vez selecionados os três temas de concentração deste trabalho, os 

estudantes fizeram uma série de pesquisas para ampliar e desenvolver os diversos 

pontos de vista sobre estes três tópicos. Eles postaram estas pesquisas on-line e 

participararam de fóruns coordenados pelo professor, onde cada um dos conteúdos 

propostos pelos estudantes foi explorado e debatido entre eles. Ao fim, os comentários-

conteúdos que acumularam o maior número de curtidas foram trazidos para sala de 

aula. Os estudantes fizeram como atividade final uma redação argumentativa ou um 

vídeo em grupo discutido um dos temas escolhidos. 

 
5. EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

Ao longo do tempo, o ser humano criou diferentes tecnologias como meios para a 

manutenção de sua vida. 

Entre as tecnologias mais importantes que já foram criadas destacam-se 

aquelas na área da comunicação humana. Num primeiro momento, os homens só 

faziam gestos e depois começaram a balbuciar algumas palavras. O tempo passa e 

eles começam a falar, criando assim a linguagem. Durante milhões de anos, a 

comunicação foi feita pelo uso da oralidade. 

A primeira grande mudança na comunicação ocorre com a invenção da escrita. 

A escrita revolucionou a historia da sociedade humana em função de seu grande 

impacto. Ela adquiriu importância primordial nos rumos que a sociedade tomou, nas 

formas de registros e na transmissão do conhecimento, entre outras coisas. 

Sendo assim, a escrita é um produto intrínseco da sociedade humana e tornou-

se um patrimônio essencial. Ter acesso à escrita, então, é ter capacidade de ler a 

própria cultura e dela fazer parte. Neste sentido, a escrita tornou-se indispensável para 

a inserção dos indivíduos no mundo.  

Se “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” (FREIRE, 1989,11), a leitura 

da palavra implica a continuidade e o aprofundamento da leitura de mundo, uma vez 

que o sujeito alfabetizado passa a dominar um código fundamental para a estruturação 

e compreensão da sociedade letrada, aumentando assim sua possibilidade de 

participação nesta sociedade. 
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A segunda mudança na comunicação teve como base a invenção da impressa, 

que permitiu durante séculos a divulgação do conhecimento e, com isso, foi possível a 

universalização da alfabetização, que tem sido fator de sociabilidade, inserção no 

mundo e interpretação do mesmo. 

A terceira mudança da comunicação surgiu com a tecnologia da informação, a 

qual nos oferece diversas formas de transmissão de uma mensagem: computadores, 

celulares, fax e a internet são formas de comunicação cada vez mais eficientes, e 

mesmo as camadas mais desfavorecidas entram em contato com a maioria dessas 

formas de difusão de informação. 

5.1. OS TEÓRICOS DA EDUCAÇÃO 

Neste contexto, vamos buscar os teóricos interacionistas construtivistas Piaget e Lev 

Vygotsky. 

Segundo Piaget, o conhecimento cognitivo do ser humano se processa a partir 

da inteligência. Para ele, o conhecimento é o mecanismo de adequação do organismo a 

uma situação nova e, como tal, implica a criação contínua de novas estruturas. Este 

encaixe se refere ao mundo exterior, como toda adequação biológica. Desta forma, os 

indivíduos se desenvolvem intelectualmente a partir de exercícios e impulsos dados 

pelo meio que os envolvem. O próprio Piaget afirma que: 

O conhecimento não pode ser uma cópia, visto que é sempre um 
relacionamento entre o objeto e o sujeito (...) o objeto só existe para o 
conhecimento nas suas relações com o sujeito e, se o espirito avança 
sempre e cada vez mais à conquista das coisas, é porque organiza a 
experiência de um modo cada vez mais ativo, em vez de imitar de fora 
uma realidade toda feita: o objeto não é um ``dado`` , mas o resultado 
de uma construção. (VILLARD e OLIVEIRA (2005 p.4)  Apud 
PIAGET,1975 p.351) 

Sendo assim, a construção da inteligência dá-se em passos sucessivos, com 

dificuldades graduais, ligadas umas às outras. A isto, Piaget chamou de “construtivismo 

sequencial.” Essa ideia de construção da aprendizagem vai contra a visão tradicional 

das nossas escolas, que se apresenta como simples aquisição de conteúdos, isto é, 

memorização. 

Segundo Piaget, cada fase dos processos mentais que influenciam o 

comportamento de cada indivíduo passa por várias fases como: o sensório-motor, o 

pré-operacional e a construção da linguagem.  
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Outro teórico construtivista, Vygotsky, considera que a construção sócio histórica 

do desenvolvimento humano se dá a partir das relações do mundo natural e das 

mudanças provocadas pelos homens na sociedade e na vida material.  Vygotsky 

enfatiza: 

A dialética entre o indivíduo e a sociedade, o intenso efeito da 
interação social, da linguagem e da cultura sobre a aprendizagem. 
Esse processo é fundamental para a interiorização do conhecimento - 
ou transformação dos conceitos espontâneos em científicos - que 
ocorre quando se torna intrapsíquico o que antes era interpsíquico. 
(VILLARDI e OLIVEIRA,2005,p5)  

A abordagem que posiciona quem aprende e aquele que ensina como 

participante de um mesmo processo se comprova com outro conceito-chave na teoria 

de Vygotsky: a mediação. A relação intermediada não precisa do outro material, além de 

signos, símbolos culturais e objetos. Um das ideias básicas desse autor é que o ser 

humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro. Para Vygotsky, o 

aprendizado relaciona-se à evolução desde o nascimento, sendo a principal causa para 

a evolução do ser humano. 

Vygotsky desenvolveu conceitos que não se podem contornar na área do 

desenvolvimento do aprendizado. São eles: a Zona de Desenvolvimento Real e a Zona 

de Desenvolvimento Proximal. A Zona de Desenvolvimento Real é o conjunto de 

funções que o estudante domina, isto é, o que o estudante conhece. A Zona de 

Desenvolvimento Proximal é o conjunto de habilidades e conhecimento que o estudante 

tem potencial para desenvolver com o auxílio de um adulto (o professor-mediador).  

Durante o desenvolvimento escolar, o estudante tem o potencial de lançar um 

novo olhar sobre o assunto e transformar a experiência vivida numa experiência 

compreendida - o que depende, entretanto, de seu repertório social, histórico e cultural. 

No decorrer desse processo, o estudante gradualmente assimila o conteúdo mediado e 

com isso tem possibilidade de desbravar novos conhecimentos. Assim, ele estará 

pronto para outros saltos na busca de novos conhecimentos, conforme adquirir 

aprendizagens. 

Para Vygotsky, a escola deveria compreender e assimilar essa dinâmica de 

aprendizagem e a partir dela trabalhar para promover o progresso dos seus estudantes. 

Deste modo, o desenvolvimento escolar resultaria mais eficiente. 
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5.2.  NIETZSCHE E A EDUCAÇÃO 

Nietzsche, em seu livro “Humano, demasiado humano” no § 225, intitulado de “O 

espírito livre, um conceito relativo” analisa o que ele chama de “espírito livre”. Para 

Nietzsche, o “espírito livre” é aquele que pensa para além do seu tempo, ele é a 

exceção à regra e não pensa como os seus contemporâneos. Ele vai além do 

pensamento dominante de uma época. Para ele, o que ha de mais importante não é a 

verdade, pois a verdade de cunho metafísico não existe. O que existe é uma 

multiplicidade de verdades, às quais é possível chegar por caminhos diferentes, 

rompendo assim com a “tradição”.  

 O espírito livre se opõe ao espírito cativo, que busca uma verdade única, que 

possui a necessidade de um conhecimento fundamentado na ciência, nos seus 

métodos e nos seus mestres. O espírito livre não possui mestre, a sua relação com este 

é uma relação ao mesmo tempo de agonística e de abandono. O Zaratustra 

nietzschiano, em um parágrafo chamado; “Da virtude dadivosa” faz uma discurso para 

os seus discípulos dizendo: 

Agora, meus discípulos, vou sozinho! Segui vós sozinhos também. 
Quero-o assim. De todo o coração vos dou esta conselho: Afastai-vos 
de mim  e precaveis-vos de Zaratustra! E melhor ainda; Envergonhai-
vos dele! Talvez vos tenha enganado... . O homem do conhecimento 
não só deve saber amar os seus inimigos, mais também odiar os seus 
amigos. (NIETZSCHE, 2002 p.120) 

 

 O que Nietzsche quer não são discípulos ou inimigos, mas conquistar pessoas 

que se disponham a pensar com ele, dizer o que não foi dito por ele, alguém que pense 

contra ele, que o coloque em questão. O que Nietzsche propõe é que seus leitores 

continuem sozinhos, e trilhem o seu próprio caminho. 

 A figura do mestre já indica a presença de um discípulo e um mestre a ser 

seguido. Nietzsche se opõe a essa formalidade, pois seu método é não ter método, é 

não ser e não ter mestre, ou um caminho pré/determinado por uma tradição. Para ele, 

cada uma deve trilhar e abrir o seu caminho fazer sua própria leitura, e se ler a si 

mesmo e constantemente, multiplicando as suas perspectivas e formando um caráter 

livre e intrépido. 
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5.3. PRESSUPOSTOS FILOSÓFICOS  

No século XIX, o progresso da Revolução Industrial não abafa a questão das classes 

sociais. A exploração dos operários, ampla jornada de trabalho, as precárias 

instalações, os baixos salários, o recrutamento das mulheres e crianças como mão de 

obra barata: essas situações provocaram o surgimento dos movimentos socialista e 

anarquista. 

Neste contexto, Karl Marx (1808-1883) escreveu sobre o trabalho, a política, as 

ideologias e inclusive a cultura, e como isso se entrelaça com as determinações 

econômicas e atua no processo de constituição da classe social. Para ele, o princípio da 

economia está baseado sobre a organização da produção material. O capitalismo tem 

como principal característica transformar toda mercadoria em capital e as classes 

sociais se organiza a partir da produção, isto é da organização do trabalho. 

Os fatores dinâmicos das transformações sociais devem ser buscados 
no desenvolvimento das forças produtiva se nas relações que os 
homens são compelidos a estabelecer entre si ao empregar as forças 
produtivas por eles acumuladas a fim de satisfazer suas necessidades 
materiais. Não é o Estado, como pensava Hegel, que cria a sociedade 
civil: ao contrário, é a sociedade civil que cria o Estado. (MARX. 1996, 
p. 10-11) 

O filósofo não acredita em indivíduo formado fora das relações sociais. A 

existência das classes sociais tem ligação com as formas históricas reveladas pela 

organização social da produção e isso nos trás implicações para a teoria de classes. Ao 

tomar uma forma particular - a do mercado e da economia capitalista - Marx procurou, 

portanto, compreender a história real dos seres humanos em sociedades a partir das 

condições materiais nas quais eles vivem. Essa visão tornou-se conhecida como 

materialismo histórico.  

 
O método do materialismo histórico recém-criado foi posto à prova na 
interpretação à quente de acontecimentos da atualidade imediata. A 
brevidade da perspectiva temporal não impediu que Marx produzisse 
duas obras historiográficas capazes de revelar as conexões 
subjacentes aos fatos visíveis e de enfocá-los à luz da tese sociológica 
da luta de classes. (MARX. 1996, p.13) 

Marx ressalta também as condições humilhantes na qual os trabalhadores são 

sujeitados no sistema de produção capitalista, indicando seus efeitos desastrosos sobre 

os indivíduos, entre eles o processo de alienação1. (desconhecimento das posições 

                                                 
1 Do latim  alienatio, de alienare: transferir para outrem; alucinar, perturbar) 1. Estado do indivíduo que não 

mais se pertence, que não detém o controle de si mesmo ou que se vê privado de seus direitos 
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histórico-sociais concretas em que vivemos produzidas pela ação humana)  

Há uma dupla alienação: as pessoas não se distinguem como agentes e autores 

da vida social com suas instituições porque não percebem que instituem a sociedade; 

as pessoas se julgam e se sentem livres, preparadas para mudar suas vidas individuais 

e ignoram que a sociedade instituída delibera os seus pensamentos e ações.     

Os três tipos de alienação na sociedade capitalista: a alienação social, na qual 

as instituições sociopolíticas não se preocupam com o outro; a alienação econômica, na 

qual os produtores não se identificam nos objetos produzidos por seu trabalho; a 

alienação intelectual, resultante da fragmentação social entre trabalho material e 

trabalho intelectual. 

Os três tipos de alienação (social, econômica e intelectual) dão origem e 

instituem a consolidação da ideologia2. A ideologia capitalista estimula a desigualdade 

entre as classes. A alienação social se apresenta numa “tese” do conhecimento 

espontâneo, formando o senso comum da sociedade. Por seu intermédio, supõe - se 

explicações e justificativas para a realidade tal como é diretamente compreendida e 

vivenciada. 

A incumbência principal da ideologia é encobrir ou acobertar as divisões sociais 

e políticas, e divulgar a imagem de indivisão e de desigualdades naturais entre os seres 

humanos. A produção ideológica tem como objetivo criar uma utopia social na qual 

todas as classes sociais aprovam as condições em que vivenciam, sem querer alterar 

ou mudar suas condições. A ideologia necessita das ideias - imagens, camuflar as 

vantagens da classe dominante e encobrir como vantagem de uma única classe social.   

Karl Marx observa a relação de produção e consumo, pois quando produzimos 

nós consumimos: a materia prima, os instrumentos de produção e as potências vitais. 

                                                                                                                                                  
fundamentais, passando a ser considerada uma coisa. 2.Situação econômica de dependência do proletário 
relativamente ao capitalista, na qual o operário vende sua força de trabalho como mercadoria, tornando-se 
escravo (Marx). Para Marx, a propriedade privada, com a divisão do trabalho que institui, pretende permitir 
ao homem satisfazer suas necessidades; na realidade, ao separá-lo de seu trabalho e ao privá-lo do 
produto de seu trabalho, ela o leva a perder a sua essência, projetando-a em outrem, em Deus. A perda da 
essência humana atinge o conjunto do mundo humano. As alienações religiosas, políticas etc. são geradas 
pela alienação econômica. De modo particular, a alienação política é exercida pelo Estado, instrumento da 
classe dominante que submete os trabalhadores a seus interesses. 
(JAPIASSU E MARCONDES, 2001, P.10) 
 
2
 0 termo "ideologia" é amplamente utilizado, sobretudo por influência do pensamento de Marx, na filosofia 

e nas ciências humanas e sociais em geral, significando o processo de racionalização - um autêntico 
mecanismo de defesa - dos interesses de uma classe ou grupo dominante. Tem por objetivo justificar o 
domínio exercido e manter coesa a sociedade, apresentando o real como homogêneo, a sociedade como 
indivisa, permitindo com isso evitar os conflitos e exercer a dominação. (JAPIASSU E MARCONDES, 2001, 
P.99) 
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Há, portanto, uma relação de diálogo entre consumo e produção, isto é, quando se 

produz algo, é preciso que alguém consuma essa produção. Por isso, a publicidade é 

um elemento essencial das sociedades capitalistas. 

Temos ainda a cultura do consumo, a qual funciona como uma forma de afirmar 

a desigualdade entre os indivíduos. Este tipo de consumo é movido pelo querer do 

consumidor de se sentir o único no meio da multidão, como se a posse do objeto 

fizesse perder a própria identidade.  

5.4. A CONSTRUÇÃO CULTURAL 

O homem é um ser social, histórico e cultural na medida em que é lançado no mundo e 

vive em constante contato com outros homens. No mundo, o homem é continuamente 

provocado pelo seu mistério e estranheza, segundo Heidegger. Ao responder a esse 

apelo, assume sua subjetividade e cria o mundo, ou seja, um arranjo de objetos - ação 

esta subordinada à criação dos meios técnicos e semióticos, de acordo com as 

necessidades do homem. Por se abrir para o mistério do mundo, pode se impor à 

realidade: a partir da mediação que estabelece entre o seu ser e os outros, o homem 

interfere no ambiente ao qual está inserido, transformando-o.  

O homem não é uma coisa acabada, mas um sujeito que se autoconstrói, vive 

significando e resignificando a realidade a partir de sistemas de conhecimento de 

mundo, sempre provisório e multável. Cada mundo é uma interpretação da realidade: 

cada época ou lugar vai marcar a construção de um modo de ser dos homens. Assim, a 

atividade humana é produtora e por meio dela o homem constrói sua cultura, 

transformando o mundo e a realidade e constituindo o objeto do conhecimento. Esta 

construção se dá em contato com outros homens inseridos no mesmo contexto 

espacial, social e histórico. 

5.5. A INDÚSTRIA CULTURAL 

Antes do surgimento do conceito de cultura de massa (aquela criada com objetivo de 

atingir a massa popular), as populações já manifestavam seus traços culturais de 

diversas maneiras: a popular em oposição à erudita, a nacional em oposição à 

estrangeira, e tantas outras culturas de modos diversificados de acordo com as 

identidades populares. 

Com o nascimento do século XX, surgem com ele os meios de comunicações 

modernos.  Neste novo contexto comunicacional, as diversas manifestações culturais 
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ganham um novo espaço de difusão, ampliando o seu alcance à novos grupos culturais. 

Veículos como cinema, rádio, televisão, entres outros, ampliaram significativamente o 

alcance de diversas produções culturais, tornou-se assim ferramentas fundamentais 

para o surgimento da indústria cultural.  

A expressão cultura de massa, posteriormente, foi trocada pelo termo indústria 

cultural criado por Theodor W. Adorno e Max Horkheimer a fim de nomear a condição 

da arte na sociedade capitalista. Em 1947, eles definiram a indústria cultural como 

sistema político e econômico que tem por finalidade produzir bens culturais. 

Adorno e Horkheimer são pensadores da primeira metade do século 20 que 

faziam parte da Escola de Frankfurt. Os temas de estudos centrais da Escola são a 

indústria cultural, a cultura de massa, o entretenimento e a publicidade, o consumo e a 

alienação.  

Adorno e Horkheimer discutiram a questão da indústria cultural e da cultura de 

massa de forma profunda Segundo eles: 

Os interessados inclinam-se a dar uma explicação tecnológica da 
indústria cultural. O facto de que milhões de pessoas participam dessa 
indústria imporia métodos de reprodução que, por sua vez, tornam 
inevitável a disseminação de bens padronizados para satisfação de 
necessidades iguais (ADORNO e HORKEIMER.1947 p.57) 

Eles fizeram uma análise dos meios de comunicação em massa e chegaram a 

conclusão que tudo isso funcionava como numa indústria de produtos culturais. ”A 

técnica da indústria cultural levou apenas à padronização e à produção em série, 

sacrificando o que fazia a diferença entre a lógica da obra e a do sistema social”. 

(ADORNO e HORKEIMER. 1947 p.57) 

Segundo eles, na indústria cultural tudo se torna negócios, em tempos que a 

mídia influencia o comportamento e o espaço de lazer, o entretenimento. Apesar de não 

existirem as redes sociais na época, eles conseguiram visualizar a transformação da 

cultura em mercadoria. “O mundo inteiro é forçado a passar pelo filtro da indústria 

cultural.” (ADORNO e HORKEIMER. 1947 p.59)  

Por conseguinte, podemos expressa que a indústria cultural carrega todos os 

aspectos do mundo industrial e Moderno e desempenha o papel de portadora da 

ideologia dominante. 

A filósofa alemã Hannah Arendt definiu as diferenças entre sociedade e a 
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sociedade de massas. Segundo ela, a sociedade necessitava da cultura, valorizava ou 

desvalorizava a mesma, mas não a consumia. “A sociedade de massas, ao contrário, 

não precisa de cultura, mas de diversão, e os produtos oferecidos pela indústria de 

diversões são com efeitos consumidos pela sociedade exatamente como quaisquer 

outros bens de consumo”. (ARENDT. 2000 p.257) Segundo ela, o maior problema da 

sociedade de massa é que tal sociedade não aproveita as horas de lazer para o próprio 

aperfeiçoamento ou obtenção de melhoria de status social. ”A cultura de massas, que 

em termos estritos não existe, mas sim o entretenimento de massas, alimentando-se 

dos objetos culturais do mundo” (ARENDT. 2000 p.264) 

O processo de globalização é a nova base tecnológica da sociedade e deve ser 

entendido como resultado e expressão das relações sociais. Em nossa sociedade, as 

relações sociais se produzem entre diferentes classes, com diferentes interesses, níveis 

de direitos e poderes.  Entretanto, as tecnologias são conhecimentos científicos 

avançados para o proveito das classes dominantes, o que limita significativamente o 

seu poder enquanto ferramenta relacional. 

Na tentativa de diferenciar a sociedade atual da sociedade industrial, que tinha 

como base a mão de obra humana usada para movimentar as maquinas, os estudiosos 

da área de tecnologia (Levy, Frigotto, Parente entre outros) investigam métodos de 

acesso e inserção da tecnologia na vida quotidiana. Entretanto, dado o caráter restritivo 

intrínseco ao sistema capitalista, faz-se a necessária a reflexão a respeito da formação 

de indivíduos no sentido de fazê-los se apropriar destas tecnologias como método de 

expressão e disseminação de conhecimento. 

Na época atual, a técnica é uma das dimensões fundamentais onde 
está em joga a transformação do mundo humano por ele mesmo. A 
incidência cada vez mais pregnante das realidades tecnoeconômicas 
sobre todos os aspectos da vida social, e também os deslocamentos 
menos visíveis que ocorrem na esfera intelectual obrigam-nos a 
reconhecer a técnica como um dos mais importantes temas filosóficos 
e políticos de nosso tempo. (LÈVY, 1998, p.4) 

A partir dos estudos desses pensadores, verificamos que há duas formas de 

entender a relação entre o homem e as tecnologias: a primeira, a reflexão sobre a 

tecnologia como instrumentos de trabalho, as modificações e as oportunidades trazidas 

pela tecnologia no campo do trabalho; a segunda, a reflexão sobre a tecnologia como 

ferramenta do ato humano de pensar, das mudanças por essa ferramenta na 

construção do raciocínio, do pensamento e ressignificação do mundo.  
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Atualmente, o processo de comunicação intrínseco com a comunicação de 

massa faz-se mediado pela eletrônica, através das redes de computadores, fax e outras 

tecnologias, de modo que as informações são recebidas instantaneamente em 

diferentes pontos do planeta. 

A capacidade de deslocamento no espaço-tempo faz do mundo on-line um 

cruzamento entre a cidade formal (organizada, com todas as estruturas) e as favelas, 

ou as comunidades mais carentes. As condições das periferias e a imagem das favelas 

e comunidades se estabelecem de formas diferentes no ciberespaço, uma vez que este 

espaço é desprovido de barreiras geográficas. 

No mundo virtual, até mesmo a relação de identidade se liquidifica, uma vez que 

um usuário na web é apenas um avatar de um indivíduo real. A presença destes 

indivíduos de identidade líquida no ciberespaço mostra claramente seus desejos de se 

fazerem ouvidos nas esferas públicas mais ampliadas. Eventualmente, as identidades 

dos indivíduos podem ser reproduzidas em torno de novas narrativas que emergem no     

ciberespaço.  

           Em busca de possibilidade de novos desencaixes e reencaixes, mesmo que 

virtualmente, estes indivíduos ganham vozes no ciberespaço, dentro dessa nova 

dinâmica na qual as redes sociais passaram a ser usadas amplamente como 

ferramenta de comunicação global. Com construções e intervenções mais abertas neste 

espaço, estes sujeitos são mais livres e responsáveis pelos erros e fracassos que 

obtiverem nos encaixes ou desencaixes relacionais. Como diz o sociólogo Zygmunt 

Bauman: 

Eu penso que a atratividade desse novo tipo de amizade, o tipo 
de amizade de Facebook, como eu a chamo, está exatamente 
aí: que é tão fácil de desconectar. É fácil conectar e fazer 
amigos, mas o maior atrativo é a facilidade de se desconectar. 
Imaginem que o que você tem não são amigos on-line, conexões 
on-line, compartilhamento on-line, mas conexões off-line, 
conexões reais, frente a frente, corpo a corpo, olho no olho. 
Assim, romper relações é sempre um evento muito traumático, 
você tem que encontrar desculpas, tem que se explicar, tem que 
mentir com frequência, e, mesmo assim, você não se sente 
seguro, porque seu parceiro diz que você não tem direito, que 
você é sujo etc., é difícil. Na internet é tão fácil, você só 
pressiona 'delete' e pronto, em vez de 500 amigos, você terá 
499, mas isso será apenas temporário porque amanhã terá 
outros 500, e isso que mina os laços humanos 
(11/01/2016www..youtube.com/watch?v=5Lm2O3Q56Wg&app=
desktop) 
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6. RESULTADOS 

Ao analisar o comportamento dos estudantes na rede social Facebook, percebe-se que 

eles utilizam esta rede social, assim como o Whatsapp, como forma de entretenimento 

e estabelecem uma rede de amizades para ter notícias dos amigos e ficarem 

atualizados quanto aos acontecimentos do cotidiano. 

"Papo Reto" é uma proposta de abordagem pedagógica alternativa no campo da 

filosofia voltada à promoção de reflexões quanto aos pontos de convergência entre 

acontecimentos midiáticos e diversos conceitos filosóficos através do meio de 

comunicação mais utilizado pelos alunos nos dias de hoje: as redes sociais. 

Por meio de um grupo de discussão no Facebook, a cada semana diversos 

assuntos veiculados recentemente nas mídias foram objeto de uma postagem do 

docente, que lançou instigações de reflexões aos alunos por meio da plataforma.  

 

            Como resposta a estas instigações, os estudantes comentaram, postaram 

imagens e vídeos e discutiram entre si o assunto sobre diferentes pontos de vista e de 

forma mais descontraída. Então, em sala de aula, o docente suscitou novamente alguns 

pontos desta discussão e traçou paralelos com os conceitos de filosofia trazidos pelos 

próprios alunos em seus comentários.  

Nesse sentido, iniciou-se um projeto interdisciplinar com temas transversais, 

escolhendo para o seu desenvolvimento as turmas 2002, 2003, 2005 e 2010, 

constituídas por alunos de segundo ano do ensino médio. Já que a escola tem um 

pequeno laboratório de informática que não comporta o número de estudantes em cada 

turma (uma média de quarenta alunos), as aulas ocorreram na sala de aula utilizando 

os celulares com acesso a internet dos próprios alunos. 

Para o desenvolvimento do projeto, o docente criou um grupo no Facebook, 

onde toda a parte virtual da experiência se produziria. A partir do momento em que a 

proposta foi apresentada às turmas, os estudantes se motivaram e começaram a se 

adicionar ao grupo. A adesão foi grande, chegando a 156 membros, o que garantiu uma 

participação ativa no grupo. 

O mais importante dos objetivos foi cumprido: aumentar a carga horária semanal 

dedicada à reflexão filosófica entre os alunos. No desenvolvimento deste trabalho, os 

estudantes se conectavam durante quase o dia todo, participando ativamente das 
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discussões. Como contrapartida, o docente dedicava duas horas diárias para 

acompanhar, responder e mediar às postagens. 

Outro ponto positivo que podemos considerar no desenvolvimento deste trabalho 

é o fato que a maior parte dos estudantes aderiu ao projeto, uma vez que a grande 

maioria deles estava inscrita no Facebook. 

6.1. DESAFIOS 

Tinha quinze estudantes que não estavam inscritos Facebook ou não tinham acesso a 

internet, eles acompanhavam outros estudantes em dupla já inscritos na plataforma e 

se mantinham atualizados quanto às atividades propostas. Nas tarefas propostas 

durante a semana no grupo pelo docente, quem não poderiam realizar as tarefas online 

fora do ambiente escolar, Podiam produz os conteúdos e pesquisas relacionados à 

proposta em manuscritos, compartilhando-os em sala de aula. Foi utilizado este método 

como forma de inclusão para estudantes. 

Outro desafio foi em relação ao volume de material e a qualidade dos escritos 

pelos estudantes. No início tive diversas vezes acompanhavam o grupo de estimula-los 

a escrever mais e com melhor qualidade. 

Outro desafio foi em relação aos pedidos de amizade no facebook . Os 

estudantes pediam para fazer parte da rede de relacionamento pessoal do docente. O 

docente tem que refletir o quanto isso pode ser prejudicial ou não em relação a ele. 

Neste caso especifico foi aceitou os pedidos de amizade para manter o bom 

relacionamento e confiabilidade entre docentes e estudantes para auxiliar o 

desenvolvimento da pesquisa.  

6.2. ATIVIDADES DESEVOLVIDADAS NO GRUPO 

Em dezenove de outubro de 2015 foi criado o grupo CEPK: Papo Reto. Nas aulas 

seguintes, foi feita a apresentação do grupo do Facebook às turmas e os estudantes 

foram adicionados à plataforma. Durante a semana, a primeira postagem foi lançada, a 

qual abordava as relações entre desigualdade social e violência no contexto do projeto 

de Unidades de Polícia Pacificadora.  
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Postagem de atividades do professor: 

Desde 2008, o Rio de Janeiro viu a instauração do programa de 
segurança publica das Unidades de policia pacificadora, as 
UPPs. Desde então, muita controvérsia está ligada ao programa, 
uma vez que muitos são os relatos de abuso de poder dos 
policiais sobre a população das favelas do Rio. Pensando nessa 
questão, o funk do duo Cidinho e Doma me vem à mente e eu 
gostaria de propor um papo reto sobre esse tema. 
https://www.youtube.com/watch?v=wpHYeG8NfQ8 

Então, eu vou pedir que vocês escutem o funk e comentem os 
seguintes pontos : 

1- Esta música foi sucesso no Rio em 1995, há 20 anos. Você 
acha que o tema da música ainda é atual? Alguma coisa mudou 
desde então? O que você acha dessa música 
 2- Você acha que o funk é o único estilo de musica brasileira 
que fala sobre estas questões? Se sim, por quê? Se não, poste 
no teu comentário o link de uma música que trate destas 
questões. 
 3- Vocês acham que o projeto da UPP é um programa que 
trouxe melhorias para a vida das pessoas ou não? 
 4- Você confia em policial? Se não, por quê? 
 5- Você acha que a policia do Rio de Janeiro trata pessoas de 
diferentes classes sociais de forma diferente? Se sim, por quê? 
 6- Procurem na internet matérias de jornal que denunciem uma 
situação de abuso de poder por parte da policia da UPP e poste 
no tem comentário ( GrUPO, CEPK: Papo Reto) 
 

Depoimentos dos estudantes 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wpHYeG8NfQ8
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Essa atividade, que se relacionava diretamente com o contexto no qual os 

alunos desta escola vivem, foi desenvolvida por eles com poucas dificuldades. Alguns 

escreveram textos, outros postaram outras músicas relacionadas ao tema, assim como 

reportagens que denunciavam a violência policial em comunidades mais carentes. 

Na aula seguinte, para dar continuidade ao debate iniciado na plataforma e 

aprofunda-lo, o docente fez uma exposição com os teóricos Karl Marx e Foucault, 

abordando a questão das desigualdades social e o poder. 
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Na aula seguinte, o docente postou na plataforma um vídeo em homenagem ao 

dia da favela, além de outra postagem relacionada à história do surgimento da primeira 

favela no Rio de Janeiro. Este mesmo conteúdo foi amplamente trabalhado na sala de 

aula, onde as relações entre violência e poder foram tópico principal. 

Postado pelo docente
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Comentários dos estudantes 

 

Durante o mês de novembro, o docente postou no grupo uma instigação 

relacionada às questões de identidade de gênero e à corrente feminista de reflexão 

sobre o papel da mulher na sociedade contemporânea frente à grande polêmica 

envolvendo uma das questões do ENEM 2015: 

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino 

biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea 

humana assume no seio da sociedade; é o conjunto da 

civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho 

e o castrado que qualificam de feminino.  (apud ENEM 2015. Q. 

42) 

 A partir desta questão, foi elaborada uma atividade na qual os estudantes 

descreveriam um perfil para cada mulher a partir de um álbum de fotos de mulheres de 

diversas épocas e classes sociais distintas. Para cada imagem proposta, os estudantes 

deveriam identificar elementos do papel social que supostamente estaria ligado à 

mulher representada na imagem. Questões como sua idade, classe social à qual 

pertencia, seu estado civil e nível de escolaridade, bem como sua profissão e seu sonho 

de vida foram propostas aos estudantes. Eles, então, poderiam se basear nestas 

instigações para traçar um perfil sócio psicológico destas mulheres e, assim, discutir a 

representatividade simbólica da mulher na sociedade de hoje. 
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Álbum de fotografias postado pelo docente: 

 

 

Depoimentos dos estudantes 

A mulher negra 
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 A freira:  

 

Os estudantes, porém, tiveram certa dificuldade de realizar a atividade proposta, 

uma vez que eles consideraram que todas as mulheres representadas assumiriam de 

certa forma, um mesmo papel social. Então, em sala de aula o docente propôs uma 

nova discussão com estas imagens, desta vez com o suporte de sua mediação. Durante 

a discussão, tópicos como o movimento feminista, o uso de véu e burcas em países 

muçulmanos em comparação à hiper-sexualização do corpo feminino na cultura 

ocidental e a violência domestica foram discutidos intensamente em classe. 

Em dezembro, o docente fez uma postagem com a proposta de atividade final: 

Os alunos deveriam produzir uma redação argumentativa individual ou um vídeo em 

grupo sobre um dos temas trabalhados: desigualdade, violência e poder ou o papel 

social da mulher nos dias de hoje. 

Neste mesmo mês, os estudantes então postaram seus trabalhos, não havendo, 

entretanto, nenhum que tenha optado pela produção de um vídeo. De todos os 

participantes do projeto, apenas 15 alunos optaram por fazer a atividade manuscrita, 

ainda que tenham participado ativamente na plataforma durante todo o período da 

experiência. 
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Exemplos de redações postadas pelos estudantes: 

O Movimento Feminista 

 

 

Desigualdades 
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Embora durante o período do projeto como citado anteriormente que nenhum 

estudante havia feito um vídeo. Para minha supressa dois alunos fizeram um vídeo que 

foi postando em 10/02/2016 discutindo a etiqueta do whatsApp, que segundo Renato  

Janine Ribeiro explica é “pequena ética nas ações do dia-a-dia, um guia de boa 

educação, essencial para a convivência em sociedade.’’ ( acesso em 14/02/2016) Neste 

caso a ética do whatsApp dos alunos. 
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7. CONCLUSÂO PARCIAL 

Nessa pesquisa, foi abordada a interdisciplinaridade da Filosofia como uma ferramenta 

tecnológica aplicada no contexto pedagógico do Colégio Estadual Presidente Kennedy, 

uma instituição de Ensino Médio da rede estadual, localizada no município de Belford 

Roxo – RJ. Indo para além dos muros da escola, o projeto permitiu aos alunos 

prolongar suas reflexões dos temas abordados pelo docente para além dos meros 50 

minutos dedicados às aulas de filosofia. 

Com o projeto, porém, o docente percebeu que não poderia adotar um 

planejamento somente focado na virtualidade. Ao longo do projeto, observa-se a 

necessidade da mediação e da proximidade que só encontramos ao lidar com os 

estudantes face a face na sala de aula, o que convenceu o docente que um método 

misto poderia ser mais interessante. 

Acreditando-se no uso da proposta interdisciplinar concebida, pretende-se no 

próximo ano dar continuidade ao grupo agregando cada vez mais membros. Como ficou 

demostrado com a intervenção dos Santos na postagem de 10/02/2016. 

Cabe à filosofia, no ensino médio, o papel de no mínimo despertar no aluno um 

novo olhar para o mundo. É uma disciplina inigualável porque não tem respostas, mas 

induz os estudantes a se perguntarem “o que faço aqui?” “para que serve tudo isto?” “o 

que é certo e o que é errado?” “devo ser justo?”. Enfim, questionamentos que deveriam 

fazer parte da reflexão de todos. 

Sendo assim, devemos promover uma verdadeira reformulação naquilo que se 

entende como papel de professor e estudante nos moldes nos que tradicionalmente 

somos reproduzidos, pois não há que se eliminarem distâncias entre um e outro. 

"Questiona-se à maneira dos homens e não à dos sábios, para instruir-se a si próprio e 

não para ensinar ou instruir um outro". (RANCIERE, 2002, p.41) 
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