
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Artigos

Versão Online     ISBN 978-85-8015-080-3
Cadernos PDE

I



 REDES SOCIAIS x CONSUMISMO 

Wanderly Susy Cardoso1 

 Yolanda Shizue Aoki2 

Resumo: A presente produção final objetiva analisar com olhar crítico o incentivo ao 

consumismo proporcionado pela internet através das redes sociais, assim como todo o 

processo de interferência nas atitudes e no comportamento dos jovens que estão envolvidos 

e inseridos nesse contexto. Ao propor uma análise crítica do processo de consumismo, 

pretendeu-se que os alunos assumissem uma postura de agentes transformadores e não de 

alienados ao sistema capitalista global, bem como de agentes multiplicadores e formadores 

de opiniões. O consumo esteve e está presente nas sociedades desde que elas existem, 

pois é preciso consumir para sobreviver, no entanto nota-se que o papel do capitalismo é 

criar necessidades de acordo com seus interesses, muitas vezes é preciso consumir algo 

para continuar conectado e fazer parte do momento capitalista em que estamos inseridos e 

assim fazer do cidadão um mero e simples consumidor passivo. Nossos jovens vivem num 

momento de modismo no mundo online e off-line em que estão envolvidos e assim há um o 

consumismo exacerbado de ideias e de produtos dispostos na internet, no atual estágio de 

desenvolvimento do capitalismo. Com o desenvolvimento das atividades propostas, como: 

vídeos, textos, produção de textos e teatros com os alunos do 2º ano do Ensino Médio, os 

mesmos conseguiram compreender qual o papel do capitalismo perante a sociedade 

consumidora. E, também como devem agir para não se tornarem meros consumidores, e 

entender as consequências que o consumismo ocasiona a curto  e a longo prazo.   No 

consumo, o ato de comprar está diretamente relacionado à necessidade ou à sobrevivência. 

Então, podemos dizer que consumo é quando compramos aquilo que é necessário a nossa 

sobrevivência, e o consumismo compulsivo nos faz adquirir  “coisas” ou mercadorias muito 

além do necessário,  tornando-nos meros fantoches do mercado. Como educadores, nosso 

dever é interagir com os nossos educandos e mostrar a eles qual é o interesse do das 

empresas capitalistas globais por meio de sofisticados mecanismos de Propaganda e 

Publicidade. Também é nosso papel possibilitar, por meio do acesso à informação e da 

reflexão, aos alunos assumir uma postura crítica e fazer dos nossos jovens agentes 

atuantes e transformadores na sociedade capitalista que é perversa e excludente.  

 

Palavras-chave: Educação. Geografia. Redes Sociais. Publicidade. Consumismo. 

 

Introdução 

O artigo final desenvolvido para o Programa de Desenvolvimento 
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Educacional – PDE3 é uma política de valorização dos professores que atuam na 

Rede Estadual Pública de Ensino do Estado do Paraná, sob a orientação da 

Secretaria de Estado da Educação – SEED. Essa prática tem como objetivo 

aprofundar conhecimentos teórico-práticos, numa reflexão crítica possibilitando ao 

professor educador mudanças que contemplam sua prática pedagógica.  

Diversos cursos nas diferentes áreas de conhecimento foram ministrados 

durante o ano de 2014 pelos docentes da Universidade Estadual de Maringá, além 

de cursos complementares que os professores (PDE) participaram nas diversas 

áreas do conhecimento. No segundo semestre de 2015, no GTR (Grupo de Trabalho 

em Rede), disponibilizou-se todo o material didático para os professores que 

participaram da capacitação pudessem trocar ideias e pesquisar materiais diferentes 

e socializar com os demais cursistas. A experiência foi bastante positiva, pois, foi 

possível acrescentar mais ideias e procedimentos que puderam ser implementados 

junto aos alunos no desenvolvimento das propostas de produção pedagógica. 

O presente artigo objetiva desenvolver atividades diversificadas de leitura, 

interpretação oral, escrita e a utilização das tecnologias para comparação e análise 

de propagandas presentes nas redes sociais, e identificando quais os propósitos do 

marketing no mundo capitalista proporcionando a formação de cidadãos atuantes na 

sociedade em que estão inseridos, e assim reconhecer a importância do consumo 

consciente revelando os resultados obtidos com a prática desenvolvida com a 

Produção Didático Pedagógico, realizada com os alunos do 2º ano do Ensino Médio 

no ano de 2015, produção esta sob a orientação da Professora Yolanda Shizue Aoki, 

do Departamento de Geografia da UEM.  

1- Redes Sociais x Consumismo 

É no mundo cibernético onde as informações se globalizam de forma 

instantânea, então, um estudo sobre as formas de consumo, via internet e 

principalmente os incentivados pelas redes sociais como: facebook, twitter, tumblr, 

whatsapp e instagran, etc. se faz necessário para entender esse processo.   

Bauman (2008, p.8) afirma que: “no cerne das redes sociais está o 
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intercâmbio de informações pessoais, os usuários se sentem felizes por revelarem 

detalhes íntimos de sua vida pessoal, fornecem informações precisas e 

compartilham fotografias”. E ainda segundo o mesmo autor (2008, p.8) “uma vez que 

finquem seus pés numa escola ou numa comunidade, seja ela física ou eletrônica, 

os sites de “rede social” se espalham à velocidade de uma infecção virulenta ao 

extremo.” 

Para os jovens sua aparição nas redes sociais divulgando sua agenda de 

“lazer” é fato relevante. Acredita estar em evidência ao mostrar o que fez, o que 

consumiu e o que vestiu, etc. Para isso é fundamental  manter um status virtual, 

para que todos possam ver e curtir, comentar, elogiar e principalmente compartilhar. 

Dessa maneira, o jovem se vê realizado, e ao participar de uma rede social online, 

descortina-se um mundo de amigos que o sistema busca e disponibiliza. E, ao 

aceitar ou solicitar um amigo virtual pode-se manter esse elo de amizade 

estereotipada e a ilusão de que está inserido no mundo.    

Da mesma forma, a oferta de bens e serviços pelas redes sociais se 

multiplicaram na mesma velocidade do desenvolvimento das mesmas, hoje pode-se 

consumir  produtos sofisticados ou mais simples,  dos mais caros aos mais baratos, 

de grandes empresas ou de um empreendedor individual. Pode se ter acesso a 

diversos serviços públicos ou privados, gratuitos ou não, bem como se pode ofertar 

diferentes serviços, por meio de anúncios postados nas redes. Enfim, o consumo 

online cresceu exponencialmente nas últimas décadas, facilitada pela criação de 

uma logística para a entrega de encomendas. 

Ao participar de redes sociais, o jovem se vê compelido a consumir os 

modismos que se apresentam na rede, entendendo que é a forma de se inserir na 

sociedade e de ser aceito no grupo ou grupos em que participa. 

Em seus estudos Araujo e Montardo ( 2013, p.491) concluíram que:     

As práticas de consumo online em sites de redes sociais se prestam 
à construção de identidade, fazendo do ato de consumir algo que é, 
ao mesmo tempo, pessoal e particular, e que, talvez por causa disso, 
estimule a socialização. Da mesma forma, consome-se trabalhando e 
trabalha-se consumindo nesses ambientes, duas esferas da ação 
humana que aparecem aí combinadas.   

 

Ao mesmo tempo, a publicidade tem um papel importante no sentido de 



aguçar o imaginário social e fazer com que as representações estereotipadas que os 

indivíduos desejam sejam refletidas em suas redes sociais. Assim, pode-se tecer um 

comentário em relação a uma das redes sociais mais evidentes no país que é o 

facebook, esse espaço de incentivo ao consumismo é também um dos maiores 

geradores de lucros. Quando se abre uma página no facebook, pode-se notar que à 

direita da tela está repleto de patrocinadores, mas também nas próprias postagens 

que ficam disponíveis no feed de notícias diariamente, os quais incentivam à visita a 

essa página, e assim pode-se dizer que estimula a curiosidade e o experimento de 

tais sugestões: tanto cultural como à práticas de consumo.   

           Esse processo de desenvolvimento da tecnologia da informação e do uso dos 

meios de comunicação para incentivar, principalmente os adolescentes, as práticas 

de consumo num mundo globalizado. Conforme Cardoso (2007, p.10) 

O adolescente de hoje está inserido em um momento marcado pela 
ampla tecnologia presente nos meios de comunicação, nos quais se 
destacam os cyber espaços e a extensa rede de propagandas que 
exercem influência e causam impacto ao divulgarem produtos e 
mercadorias da indústria cultural.  Nesse contexto que se deve 
analisar a adolescência na sociedade atual, em meio à banalização 
dos produtos e da cultura do descartável, na qual o gosto pela 
compra transformou os indivíduos em agentes consumidores 

.  

           Dessa maneira, a educação de hoje necessita urgentemente promover 

discussões  sobre as situações que estão em evidência em nossa sociedade para 

que educadores e educandos juntos possam promover um ambiente crítico e 

emancipador para a prática do consumo consciente. A escola junto com os  

educadores tem a função de fazer com que a teoria e a prática possam interagir 

seus alunos com a realidade em que estão inseridos. Assim, o processo de ensino e 

aprendizagem torna-se significativo aos adolescentes da geração atual.     

2) Fundamentação Teórica:   

          O atual estágio do processo de globalização é uma face da expansão 

capitalista. Tal expansão visa ampliar e aumentar os lucros. Nesse processo, os 

mercados podem ser conquistados sem a ocupação física do território. As empresas 

transnacionais que cresceram no bojo da Terceira Revolução Industrial, também 

chamada de Revolução Técnico-Científica e Informacional têm como base o 

desenvolvimento tecnológico e a introdução constante de inovações, de novos 



produtos. O desenvolvimento high-tech das formas de informação, de comunicação 

e da informática propicia uma maior circulação de mercadorias, capitais, serviços, 

informações e pessoas, por meio do controle de dados obtidos via satélites de 

comunicação entre outros.   

Nesse contexto, Benko (2002, p.42) destaca o papel da Geografia e do 

geógrafo para entender o esse processo. 

Para o geógrafo, a mundialização é a “globalização” ou a articulação 
ampliada dos territórios locais com a economia mundial. 
Originalmente, este neologismo foi imposto por diretores japoneses 
para designar um modo de gestão, ao mesmo tempo global e local, 
da empresa-rede no quadro da economia mundializada. Em 
geografia, a noção de globalização é uma maneira de sublinhar a 
persistência de um registro espacial de fenômenos econômicos – a 
localização dos locais de produção de uma empresa multinacional 
nos territórios. (BENKO, 2002, p. 46).    

 

           É interessante comentar que o surgimento da rede mundial de computadores 

teve início em plena Guerra Fria para fins militares, e dessa forma o Departamento 

de Defesa dos Estados Unidos resolveu desenvolver uma rede de computadores, 

para ligar pontos estratégicos ao país às bases militares e posteriormente, aos 

centros de pesquisa e tecnologia. Assim, nas décadas de 1970 e 1980, a rede passa 

a ser utilizada também, por professores, acadêmica dos EUA para a troca de 

informações, ideias e descobertas.  

O desenvolvimento da informática propiciou a criação de 

supercomputadores utilizados nas grandes corporações com objetivo de controlar 

globalmente seus investimentos e o mercado de consumo. Por outro lado, 

introdução da informática nas casas, com o desenvolvimento dos PC 

(personalcomputer) lançado pelo IBM em 1981 e o desenvolvimento da internet e a 

criação da rede mundial de computadores propiciaram às pessoas comuns o acesso 

ao mundo inteiro sem as fronteiras físicas das limitações.  E, nos anos de 1990 que 

a internet começou a ser usada pela população em geral, e é nesse ano que o inglês 

Tim Bernes-Le desenvolveu a World Wide Web (www), que possibilitou a criação de 

sites mais dinâmicos e visualmente mais interessantes e atrativos. E é nesse 

momento que surgem vários navegadores (browsers), a exemplo: Internet Explorer 

da Microsoft e o Netscape Navigator, que foi substituído pelo Mozzilla. Outros 

navegadores são criados, como o Opera que, também começa a ganhar uma 



grande comunidade de usuários, porque ele é o pioneiro da indústria em dispositivos 

móveis e jogos de vídeo.  

Valin (2009) destaca que em 2008, a guerra parece ganhar um novo marco. 

Apple lançou uma versão do seu navegador Safari para Windows. Mas, o maior 

impacto em 2008, foi o lançamento do Chrome, o navegador do Google. A chegada 

de Chrome trouxe à guerra dos navegadores a razão pela qual deve ter gerado uma 

luta desde o início: velocidade.  

Os sites de busca surgiram, com intenção de prestar um serviço muito 

importante (ex. a busca de qualquer informação na internet etc.), desenvolveram-se 

diversas empresas (ex. Google, Yahoo, Sapo, Msn e Bing, etc.). Segundo GOOGLE 

(2014) os primeiros motores de busca como o Yahoo baseavam-se na indexação de 

páginas através da sua categorização. A mais recente geração de motores de busca 

como o Google utiliza outras diversas tecnologias, como, a procura por palavras-

chave diretamente nas páginas, o uso de referências externas espalhadas pela web.  

A internet passa a ser utilizada por vários segmentos sociais: os estudantes para 

pesquisa escolares, os jovens para se divertirem em sites de games e salas de bate-

papo virtual, que eram utilizadas a qualquer momento do dia.  A esse respeito Allan 

Valin, em 07 de maio de 2009, na página da WEB denominada TECMUNDO fez 

algumas observações dizendo que ao evoluir a tecnologia os computadores ficaram 

mais baratos, e assim a acessibilidade foi maior fazendo com que a Internet 

tornasse mais popular entre a população e também crescesse em conteúdos sendo 

possível acessá-la através de notebook ou de celulares.  

 Mais adiante, o mesmo autor destaca que somos capazes de acessar o 

vasto conteúdo da internet a partir de qualquer lugar, como exemplo: existe um 

modelo de geladeira capaz de acessar a internet! Como ela faz isso? Através de um 

navegador e uma rede wireless. Além disso, o próprio sistema operacional e o 

processador usado em seu computador estão se tornando irrelevantes, pois é 

preciso somente ter conexão e navegador decentes para usufruir de muitas coisas 

que antes requeriam computadores de última geração, afirma Valin (2009).  

A expansão da rede mundial gerou investimentos de empresas que foram 

criadas para vendas online, como a Amazon, que se tornou um dos principais sites 

nesse setor. Atualmente, há inúmeros sites com diferentes modalidades de vendas 

de produtos e serviços.  As empresas comerciais tradicionais descobriram que na 



internet poderiam melhorar os seus lucros, também criaram sites de vendas online e 

a internet se transformou em um verdadeiro shopping-center virtual.  

E, a partir de 2006, as redes sociais tornam-se febre entre o público, 

primeiramente o Orkut, um dos pioneiros nessa modalidade. E nos anos seguintes 

surgiram outros meios de comunicação em rede como Twitter e o Facebook entre 

outros.   

A partir de 2010, outra febre mundial da internet vem com os serviços de 

sites de compras coletivas.  Os primeiros sites brasileiros a surgir foram os de 

noticias, depois os de compras, entretenimento e pesquisa, a internet comercial tem 

aproximadamente 10 anos, enquanto que no mundo ela já passa dos 20 anos. Essa 

forma de comprar virtualmente fez com que houvesse a intermediação entre 

empresas e consumidores e com grandes melhorias para atrair o consumidor e 

facilitar suas compras, a exemplo desses sites que se destacaram nesse 

seguimento foram o Peixe Urbano e o Groupon. Atualmente, temos muitos outros 

que ganharam credibilidade no mundo das compras virtuais. A rede mundial de 

computadores interliga de forma instantânea, online, de conversas a catálogos de 

produtos.  

E, segundo Wikipedia, em 2007, a Apple Inc. de Steve Jobs, lançou a 

primeira geração de smarthphones, o IPhone que revolucionou  o sistema de 

telefonia móvel e a transformação do celular em aparelho de telefone, câmera 

fotográfica e de vídeo, bem como de processador de computador. A partir dessa 

primeira geração, o smarthphone não parou de evoluir com a incorporação de 

serviços, como GPS, scanner, e um sem número de aplicativos, como serviços 

bancários, pagamentos com cartão de débito ou crédito, lojas (AppStore), entre 

outros. A evolução da telefonia foi fundamental para esse processo, dos aparelhos 

fixos aos móveis num período de menos de 20 anos é surpreendente, de aparelhos 

que só faziam ligações telefônicas, atualmente, o aparelho de telefone celular é um 

computador que realiza praticamente todas as funções que permitem ao usuário 

acessar um leque de operações que vão desde a telefonia, fotografia, jogos até 

acesso a rede que vende mercadorias materiais e imateriais bem como à rede que 

circula ideias e fatos.   

Quando se questiona a globalização, pode-se salientar a massificação do 

consumo segundo os modelos fordistas: a produção em massa para o consumo em 



massa de produção de produtos massificados e seriados e, conforme destaca 

Fabricio (2005), na sua obra: O Modelo de Produção ‘Fordista’ e o Consumo de 

Massa destaca que Henry Ford havia precocemente percebido a relação de 

consumo e produção, pois fez uma inovação introduzindo o trabalho com carga 

horária de 8 horas no valor de cinco dólares, dessa forma o operário não estava 

apenas se enquadrando no modelo de trabalho exigido pela linha de montagem, 

mas estava  proporcionando ao colaborador uma renda, e assim o mesmo teria 

tempo e dinheiro para consumir os produtos que eram fabricados em massa.  

A publicidade e a propaganda, com o poder de persuasão passam a 

convencer as pessoas a comprar os mais variados produtos, criando nos 

consumidores a noção de necessidade e que o consumo leva à satisfação das 

necessidades e à felicidade. Se nos meados do século XX, a televisão e outros 

meios de comunicação como rádio, jornais, revistas, outdoors veiculam propagandas 

utilizadas para convencer o consumidor a comprar. As empresas de publicidade 

desenvolvem “comerciais” que criam a ilusão de que o consumo de determinado 

produto, principalmente, de determinada “marca” ou “grife” propicia a felicidade ou a 

sensação de pertencer a um determinado grupo social. A ideia de que o consumo de 

produtos de marca transforma o indivíduo em pessoa de sucesso, pois a 

possibilidade de poder comprar esses produtos leva à ilusão de inserção social em 

determinados grupos sociais.  

Atualmente, a internet é um dos principais veículos de propaganda e 

marketing bem como de venda de produtos e serviços. Quando se trata de internet é 

inevitável não lembrarmos em redes sociais como o facebook, twitter, etc. E, e este 

projeto nos auxilia o estudo do consumismo incentivado pela internet através dessas 

redes que conforme destacam Pretto e Silveira (2008, p.75):  

Rede, portanto, passa ser a palavra de ordem. Em alguns lugares do 
país, “estar na rede” significa acomodar-se numa espécie de leito 
feito de tecido resistente, suspenso pelas extremidades em ganchos, 
que embala o seu usuário em movimentos de vai-e-vem. Essas são 
as redes de balanço, símbolo do descanso, da preguiça, do estar 
“suspenso no ar”. Essa rede se amolda ao corpo ao mesmo tempo 
em que o corpo se conforma à rede. Por uma perspectiva, ela revela 
movimento, por outra, repouso, fazendo de elementos contraditórios 
propriedades mutuamente necessárias e interdependentes.    

 

             Quando estamos conectados sentimos de certa forma tão envolvidos, bem 



acomodados no mundo virtual e distante da realidade que nos rodeia, pois é um 

momento prazeroso e de repouso absoluto. Mais, adiante os referidos autores, 

destacam que:  

Acima disso, a idéia de entrelaçamentos é fundamental para a 
própria concepção de conhecimento na contemporaneidade, e, 
também, a noção de rede diz respeito a um princípio de organização 
de sistemas, o qual envolve as redes tecnológicas, as redes sociais, 
as redes acadêmicas e, claro, as redes das redes, gerando, 
potencialmente, conhecimentos que podem contribuir para uma 
maior integração de ações e conhecimentos, dentro de um universo 
interdependente. (PRETTO; SILVEIRA, 2008, p.76,77).    

 

Nesse sentido, a formação  de redes em  diferentes escalas e níveis é um 

processo fundamental do processo de desenvolvimento capitalista que articula o 

local e o global numa dimensão planetária.  

O desenvolvimento do sistema de informações possibilita o surgimento de 

mecanismos de utilização das redes de informação para ações de individuais ou 

coletivas na promoção de ações ou atitudes nem sempre socialmente aceitáveis, e 

que pode assumir proporções em situações que pode escapar ao controle.    

Para Recuero (2009 apud Montardo; Araújo, 2013, p.484), “os Sites de redes 

sociais são campo fértil para a proliferação das ações ciberativistas. Por se tratarem 

de um ambiente de troca entre atores sociais.” E ainda os mesmos autores (2013, 

p.484) fazem a seguinte afirmativa:  

Pelo seu caráter mais horizontal de comunicação, os sites de redes 
sociais garantem visibilidade a mobilizações nas quais se engajam 
um número relevante de indivíduos. Ou seja, os sites de redes 
sociais tendem a proporcionar a mobilizações ciberativistas uma 
forma de comunicação mais horizontalizada, na qual engajamento 
pode significar visibilidade, seja entre os atores sociais de 
determinada rede ou, em muitos casos, visibilidade midiática. Desta 
maneira, estes mecanismos se consolidam, tanto pela abrangência 
em número de indivíduos, quanto pela facilidade de sua utilização, 
como um ferramental indispensável a grupos que praticam o 
ciberativismo. Neste sentido, pode-se considerar que a visibilidade 
pelo engajamento coletivo buscada na utilização de sites de redes 
sociais está diretamente ligada a uma participação performática dos 
indivíduos conectados a um grupo ciberativista. Isto é, exibir sua 
identificação com determinada causa aos indivíduos conectados à 
rede, buscando persuadi-los a também compartilharem de 
determinado valor, ampliando o alcance da mobilização.   

 

Com a globalização das informações sabemos que a todo o momento, as 



notícias se atualizam, as tecnologias se renovam tornando os aparelhos 

eletroeletrônicos ultrapassados e obsoletos de forma cada vez mais rápida, 

conforme destacam Pretto e Silveira (2008).    

O século XX foi embora e chega o XXI. Inúmeras mudanças e 
turbulências marcaram esse período, particularmente por conta do 
forte desenvolvimento das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), da ciência da computação, com destaque para 
as pesquisas no campo da Inteligência Artificial e do vertiginoso 
incremento da rede internet, trazendo radicais modificações na forma 
como se vêm produzindo os conhecimentos, conceitos, valores, 
saberes e de como as relações entre as pessoas e as máquinas se 
(re)significam, impulsionadas pela (oni)presença dessas tecnologias 
da informação e comunicação.(PRETTO;SILVEIRA, 2008, p.75)   

 

Com o desenvolvimento atual da tecnologia é possível propagar as notícias 

e informações em tempo real, ou muito rapidamente que no passado. E, se o 

objetivo é o domínio econômico entre diversos países, Benko (2002, p.53) afirma 

que “a globalização conduz a um universo econômico cada vez mais imprevisível 

[...]”  No entanto, o referido autor  tece comentários sobre a globalização, pois se 

sabe que tudo é possível quando se visa o comércio internacional, em que  há altos 

e baixos nas transações econômicas no mercado internacional.  Pode-se, então, 

afirmar que o capitalismo tem acelerado o ritmo de vida das pessoas, e por uma 

permanente ultrapassagem das barreiras espaciais, pois é possível a comunicação 

entre as pessoas em qualquer parte do mundo. Parece que vivemos num mundo 

onde nada está pronto e acabado, pois estamos insatisfeitos e queremos nos saciar 

a todo o momento, e essa proliferação das redes sociais e a mundialização das 

informações nos deixa antenados em todos os momentos, e em especial, os jovens 

que estão plugados “24 horas”.    

 

3- Ações e resultados da “Implementação da Produção Didático Pedagógico.” 

            O desenvolvimento de todas as atividades aplicadas aos alunos do 2ºano do 

Ensino Médio, do Colégio Estadual do Jardim Panorama- Sarandi-Pr. ocorreram no 

período da manhã,  de junho a novembro de 2015.  

a) Desenvolvimento da Produção, Didático Pedagógica no colégio: 

           Para a aplicação da Produção Didático Pedagógica junto aos alunos fez-se 

necessário a apresentação sobre o Programa de Desenvolvimento Educacional 



(PDE), o momento oportuno para familiarizá-los com o propósito do tema de estudos 

e quais os objetivos do trabalho sobre “as redes sociais e o consumismo”.  

            A partir de toda essa contextualização, foi exibido o vídeo sobre a Evolução 

da Informática - dos primeiros computadores a Internet4. O vídeo trata sobre a 

evolução dos computadores até o acesso a Internet, desde o acesso apenas para 

trabalhos universitários e para fins militares até a mundialização da comunicação, da 

informação e o surgimento do e-comércio. 

Figura 01- Alunos assistindo ao vídeo sobre a Evolução da Informática 

                                                                                                                     

(Fonte: arquivo pessoal)    

    

              Após o término da exibição do vídeo houve a problematização do tema junto 

aos alunos, com leitura e discussão do texto sobre a Globalização: publicidade @ 

propaganda na Internet = consumo x consumismo5. Segundo os alunos o vídeo 

sobre a evolução da informática pode proporcionar conhecimentos sobre a rapidez 

da comunicação e de como foi importante para a globalização das informações e 

para o fortalecimento do comércio virtual segundo os interesses do sistema 

capitalista. Com a leitura do texto sobre a globalização os educandos perceberam 

                                                           

4
  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Sx1Z_MGwDS8> Acesso em  20/08/2014.  

 
5
 Texto adaptado do livro: (BAUMAN, Zygmunt. Vida para o Consumo: A transformação das pessoas em 

mercadoria. Rio de Janeiro. Editora: Jorge Zahar, 2008). Somos lembrados todos os dias pela mídia cibernética 

de que devemos consumir. Quando ligamos nosso computador e acessamos nossas redes sociais somos 

convidados ao mundo do “espetáculo” das propagandas de publicidades que para Bauman,( 2008, p.51) diz que 

“numa sociedade de consumidores, de maneira correspondente, a busca da felicidade - o propósito mais 

invocado e usado como isca nas campanhas de marketing destinadas a reforçar a disposição dos consumidores 

para se separarem de seu dinheiro.” No entanto sabemos que a economia consumista é alimentada pela 

circulação das mercadorias, e assim só é considerada em alta quando o dinheiro muda de mão rapidamente. [...] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx1Z_MGwDS8


como estão envolvidos no consumo, e também no consumismo, impulsionados 

pelas propagandas das redes sociais. Os  alunos justificaram os seus interesses em 

adquirir produtos via compra pela internet (uns pela curiosidade, outros pela questão 

dos preços mais acessíveis, também pelo fato de que um amigo comprou).  

              As tirinhas, utilizadas como recurso didático, são instrumentos que auxiliam 

no ensino-aprendizagem, pois atraem a atenção pela forma como é exposta o 

assunto a ser estudado. Durante as atividades o trabalho com as tirinhas: “Loop 

Infinito das redes sociais e Rede Antissocial”6, estas  ajudaram na interpretação dos 

alunos e auto avaliação de suas atitudes. Estes compreenderam que ficam muito 

tempo em suas redes sociais, curtindo fotos, conversando com amigos, visualizando 

o que fizeram, comentando o post dos amigos e também dando aquela “espiadinha” 

acessando os links de algumas propagandas que lhes chamam a atenção em suas 

páginas.  

A utilização  de gráficos também se constituiu  num importante auxiliar para 

análise da realidade. Assim,   os gráficos referentes aos dados levantados pela 

Conecta sobre o Jovem Brasileiro na Rede7, perceberam que a maioria dos 

jovens entrevistados estão continuamente ligados no Whatsapp, Twitter e também 

no Facebook para interagir com as marcas e saber das suas novidades. 

Compararam os dados com a sua realidade e compreenderam que o consumo de 

produtos oferecidos pelas propagandas presentes nesse espaço virtual impulsiona 

ao consumo excessivo de produtos e hábitos deixando transparecer em suas redes 

sociais o status de ar de felicidade na rede, foi outro fator importante, pois 

perceberam a acessibilidade dos jovens nas suas redes e também se identificaram 

com eles, pois também ficam conectados várias horas por dia.  

             Fazer da rede social um instrumento para a formação e interação dos 

nossos jovens, com o conhecimento e a realidade que a rede proporciona de 

qualquer parte do mundo é levá-los a reflexão-ação. Ao socializar no grupo da rede 

                                                           
6
 Disponível em:(http://umasimplestripolar.blogspot.com.br/2012/08/loop-infinito-das-redes-sociais.html. Acesso em 

21/11/2014 e  http://esbocais.com.br/tag/rede-social/. Acesso em 22/11/2014.), 
7 Gráficos disponível em:<http://pt.slideshare.net/jacquelinee/pesquisa-conecta-youpix-2014?related=3> Acesso 

em 06/11/14. 

 

http://umasimplestripolar.blogspot.com.br/2012/08/loop-infinito-das-redes-sociais.html
http://esbocais.com.br/tag/rede-social/
http://pt.slideshare.net/jacquelinee/pesquisa-conecta-youpix-2014?related=3


social Facebook dos meus alunos, o vídeo sobre o “Homem Capitalista”8, estes 

puderam perceber o quanto a tecnologia avança e produz o lixo eletrônico e que o 

sistema capitalista é perverso e excludente. Segundo depoimento de um aluno “Nós 

vivemos no mundo do descartável e é prazeroso consumir, mas não percebemos 

muitas vezes quais as consequências para o nosso futuro.”  

             O desenvolvimento de atividades em grupos para a análise e interpretação 

escrita sobre suas conclusões é um passo muito importante, pois a socialização do 

grupo para os demais colegas de sala é de grande valia, pois cada jovem interpreta 

de forma diferente e com maior veracidade da situação vivenciada. Ao aprofundarem 

nos conteúdos e exporem suas ideias sobre as redes sociais e o incentivo ao 

consumo e consumismo, os alunos por meio das atividades em grupo para análise e 

interpretação de músicas, de poesia e de crônicas conseguiram se identificar com o 

propósito do trabalho, e ao repassarem para os demais grupos houve a interação 

com os colegas e uma discussão crítica sobre o propósito do capitalismo que é o 

incentivo a todo o custo ao consumismo exagerado. A seguir, todos se avaliaram 

nessa atividade e discutiram a validade dos conhecimentos adquiridos. 

           A Produção de histórias em quadrinhos pelos grupos sobre a crítica as redes 

sociais, sobre o papel do capitalismo numa sociedade consumista e questões de 

consumo e política foi uma atividade que alunos puderam expor e externalizar suas 

críticas através de desenhos, pois com a escrita relataram que estamos o momento 

todo nas mãos do sistema capitalista agindo de acordo com o interesse deles. 

         Os textos complementares sobre as redes sociais e consumo9 propositalmente 

alavancaram questionamentos sobre o poder de persuasão das mídias sociais para 

o incentivo ao consumismo e aumento de capital pelos empresários. 

           Uma forma prática de obter resultados foi através das entrevistas com 

funcionários, comunidade escolar e professores do colégio sobre a questão do 

consumismo via internet, incentivados pelas propagandas nas redes sociais. Com  

os números obtidos através das entrevistas sobre o acesso a Internet e consumismo 

e montagem de gráficos os alunos obtiveram resultados que puderam analisar e 

conhecer um pouco mais da realidade do seu grupo de convívio. Como exemplo,  

utilizou-se um dos gráficos obtidos com o resultado da entrevista com os alunos do 

                                                           
8
 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5XqfNmML_V4. Acesso em 28/01/2016. 

9
 Disponível em:< www.adnews.com.br/artigos/redes-sociais-e-consumo>  Acesso em: 31/10/14. 

https://www.youtube.com/watch?v=5XqfNmML_V4
http://www.adnews.com.br/artigos/redes-sociais-e-consumo


Ensino Médio, e foi possível constatar que a maioria dos jovens tem acesso a 

Internet através de um dispositivo móvel e possuem mais de uma rede social e 

também muitas vezes compram influenciados por um amigo. 

 

Figura 02: Gráfico realizado pelos alunos através da coleta de dados. 
 
              

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2015 

               

O trabalho em grupo com textos: a- Rede multimídia e fragmentação; b- Por 

uma globalização mais humana; c- Alibabá: Brasil é destaque para crescimento das 

receitas; d- Ação da Alibabá fecha o dia em US$ 93,89 e empresa bate o Facebook 

e Amazon em valor de mercado10, os alunos relataram no caderno sobre o 

entendimento do grupo em relação aos sites de compras e qual o seu papel dentro 

de uma sociedade consumista inserida no mundo e o poder de alcance desses sites 

numa concorrência mundial pela fatia do mercado consumidor. Nessa fase os alunos 

se organizaram para a preparação dos cartazes para que o assunto fosse bem 

dinâmico e de fácil entendimento no momento da prática.       

                                                           
10  a- Nícholas Carr. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. p.  Rio de 

janeiro: Agir, 2011., b- Por uma globalização mais humana. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u351805.shtml >   Acesso em 18 junho 2014. c- Alibaba: 

Brasil é destaque para crescimento das receitas. Disponível em: 

<http://info.abril.com.br/noticias/mercado/2014/09/alibaba-brasil-e-destaque-para-crescimento-das-

receitas.shtml> Acesso em 25/09/2014.;   d- Ação da Alibabá fecha o dia em US$ 93,89 e empresa bate o 

Facebook e Amazon em valor de mercado. Disponível em:< http://info.abril.com.br/noticias/mercado/2014/09/acao-do-

alibaba-fecha-o-dia-em-us-93-89-e-empresa-bate-facebook-e-amazon-em-valor-de-mercado.shtml >Acesso em: 25/09/2014.) 
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Figura 03-Trabalho em grupo                  

                                                                       

      Fonte: ( Arquivo pessoal, 2015) 

 

           Através de toda a análise dos textos, os grupos fizeram uma síntese em 

cartazes para socializarem com os demais colegas através da “Dinâmica do 

Entruso”, que é realizada através de grupos: cada grupo recebe um texto e fazem o 

resumo, após escrevem numa cartolina. Os textos forma afixados na parede (da 

sala, ou pátio do colégio), os grupos foram desfeitos para formar outros grupos. 

Observação em cada grupo terá um aluno do grupo original. Os alunos fizeram 

rodízios pelos cartazes e pararam para ouvir o colega que fez a explicação do 

conteúdo. Observação: Nenhum aluno fica sem expor o que o grupo original discutiu 

e compreendeu sobre os temas propostos. 

            Com a realização da “dinâmica do entruso”, no pátio do colégio, os alunos 

repassaram para os demais colegas de sala o entendimento de cada grupo sobre o 

assunto abordado: as redes sociais.  Momento de reflexão e ação, bem produtivo, 

pois os alunos participaram ativamente da atividade, pois os temas falavam sobre os 

sites de compras e seu valor no mercado mundial e o processo de globalização que 

é um dos fatores primordial para que todo o processo do sistema capitalista se 

concretize. 

 

 

Figura 04- Os alunos participando da “Dinâmica do Entruso” 



            

Fonte: arquivo pessoal 

              Os alunos estão sempre acessando as suas redes sociais para se atualizar, 

verificar  notícias dos amigos, estes são momentos oportunos para analisarem as 

propagandas no seu feed de notícias e também aquelas que são expostas do lado 

direito da página. Nesse momento os alunos já tinham um conteúdo teórico para 

melhor interpretação do jogo de poder entre as marcas e o apelo pelo consumo x 

consumismo de várias marcas que tentam uma fatia do mercado consumidor. O 

momento de acessar a Internet foi muito importante, mesmo com as dificuldades de 

acessibilidade, pois assim puderam olhar e analisar as propagandas com um olhar 

mais crítico sobre o papel da mídia. Após a análise de todo o processo que o 

capitalismo propõe no mundo globalizado, os alunos reuniram em grupos para 

montarem charges sobre o incentivo da Internet ao consumismo desenfreado.  

Figura 05:  Cartazes sobre o reflexo da Internet no incentivo ao consumismo.                             

                                      

Fonte: Arquivo pessoal 

              Ao reunir os alunos para assistirem o filme: “Os delírios de consumo de 

Becky Bloom”, o mesmo pôde contribuir para repassar as informações preciosas 

para discussões e reflexões das atitudes da personagem do filme em relação ao 

consumismo, assim conseguiram assimilar a importância do autocontrole para não 

se deixarem influenciar pelos apelos da mídia em relação ao consumo exagerado. 



Ao relacionar o filme com todo o contexto do projeto fez com que os mesmos  

aprofundassem suas reflexões para exporem através do teatro suas conclusões. 

              Nesse momento da aplicação do projeto os alunos se reuniram em grupos 

para montarem sua peça teatral com os temas: A influência ao consumismo, 

incentivados pelas propagandas presentes nas redes sociais. Produziram Relatórios 

do filme sobre os delírios de consumo que assistiram. Relatando o olhar crítico e o 

controle emocional de nossos hábitos de consumo. 

    Com a interpretação através do teatro, os alunos vivenciaram e puderam 

repassar para os demais colegas sobre as consequências do consumo numa 

sociedade capitalista, à massa da sociedade são os mais prejudicados, pois o 

mercado consumidor consegue atingir todas as classes sociais.   

 

Figura 06: Algumas cenas do teatro de fantoches realizado pelos alunos: E se uma 

família do século XIX fosse para o futuro? Cenas do teatro sobre o incentivo da 

mídia ao consumismo de bebidas alcoólicas.  

  CEfONTR E  

Fonte: arquivo pessoal 

Figura 7: Cenas da peça de teatro sobre o incentivo da mídia ao consumismo de 

bebidas alcoólicas. 

 

Fonte: arquivo pessoal 



             A finalização das peças de teatros objetivou a assimilação dos conteúdos, 

pois destacaram o quanto estavam envolvidos pelas propagandas presentes no 

nosso ambiente virtual, assim como em todos os outros meios de comunicação. Ao 

expor  os resultados das atividades realizadas durante o projeto  através de uma  

exposição no colégio, a turma pode materializar  suas reflexões por meio de 

gráficos, desenhos, cartazes, textos, peças de teatro, etc. Isso permitiu que   outros 

alunos da escola  pudessem interagir  e refletir sobre a temática: Internet x 

consumismo. 

Figura 04: Algumas atividades desenvolvidas pelos alunos durante a aplicação do 

projeto 

             

Fonte: arquivo pessoal 

 

 

 

Considerações finais: 

O ambiente escolar retrata momentos únicos dos nossos alunos, pois ali 

exprimem e socializam suas ideias e deixam transparecer o que querem e o que 

pensam. A nossa escola não deixou de cumprir a sua função social, que é preparar 

os nossos jovens para serem cidadãos críticos e ativos na sociedade em que estão 

inseridos. A escola não pode ser apenas uma entidade transmissora de 

conhecimentos ela deve estar atenta às mudanças ocorridas nas últimas décadas e 

permitir a utilização dos materiais resultante do avanço da tecnologia e permitir o 

acesso aos alunos no ambiente.  

Ao desenvolver atividades como a pesquisa bibliográfica e exercícios 

práticos,   discussões,  trocas de experiências bem como a utilização de recursos 

tecnológicos para trabalhar os temas junto aos educandos, permitiram aos mesmos 

refletir sobre sua situação e posição no mundo atual e seu papel como cidadão. 



Refletir sobre o consumo e consumismo provocaram mudanças no comportamento 

de compras, objetivando o consumo consciente.   

A colaboração e também as trocas de ideias e práticas desenvolvidas pelos 

docentes da rede pública estadual, contribuíram para a implementação deste projeto 

e apontaram para a importância em desenvolver projetos conjuntos que visam 

melhorar na qualidade de ensino bem como de qualidade de vida de todos.  

Segundo  relatos dos educandos não podemos  deixar  nos envolver pelos 

apelos das propagandas, pois elas nos manipulam e fazem sentir  fracassados 

perante a sociedade consumista e, na verdade temos que nos autocontrolar para 

não sermos um fantoche nas mão dos grandes detentores do poder capitalista, que 

são os grandes empresários.  

É importante comentar que a mídia não deixa e não deixará de atrair todos 

para o consumismo, todavia preparar nossos jovens para enfrentar os desafios que 

virão, e repassar às pessoas de seu círculo social a importância de não se deixar 

influenciar pelos meios de comunicação, em especial a Internet, mais precisamente 

suas redes sociais é fator determinante para atingir os objetivos propostos neste 

trabalho.  

É bom salientar que ao debater em mesa redonda com os alunos sobre o 

tema Internet x consumismo, pode-se perceber o quanto foi válido os estudos 

aprofundados sobre assunto, pois estes relataram que foi de suma importância o 

esclarecimento sobre o papel do capitalismo numa sociedade consumista e quais as 

consequências do consumo compulsivo num país em desenvolvimento e quais são 

as nossas prioridades.  

O trabalho da temática abordada neste artigo deve ser contínuo e adaptado 

a todas as séries, pois, cada vez mais os nossos jovens estão envolvidos com a 

tecnologia e as diferentes  ferramentas devem ser aproveitadas pelo professor como 

instrumento que proporcione um meio de aprendizagem. 
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