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Resumo 

 

O presente artigo discute a inserção da juventude citadina na apropriação do uso da internet, baseando-se em pesquisa realizada com jovens 

que terminaram o ensino médio, ouvindo-os no momento de sua entrada na universidade em relação ao uso e às representações que fazem da 
internet, tendo como contraponto as representações do livro, da TV e do computador. Os passos metodológicos são descritos e os resultados 

analisados. A pesquisa mostra que, pelo menos um segmento da população de jovens citadinos nascidos no final da década de 70 e 80 são 

pertencentes à chamada Geração Y, independente de sua classe econômico-social, não importando se, para acompanhar os avanços 
midiáticos, os menos favorecidos tenham que criar, com muito esforço, uma série de maneiras para poder usufruí-los.  

 

Palavras-chave: juventude; juventude e mídias digitais; representações da internet. 

 

Abstract 
 

The present article discusses the insertion of the city youth in the appropriation of the use of the internet, based on a research conducted with 

young people who have completed high school, listening to them at the moment they entered the university, concerning the use and 
representations they make of internet, having as a counterpoint the representations of the book, of the TV, and of the computer. The 

methodological steps are described and the results are analyzed. The research shows that, at least a segment of the population of the youth 
from the city born in the late 70's and 80‟s belongs to what is called Generation Y, regardless of their socioeconomic class, not mattering if, 

to follow the media advances, the low income population has to create, with a lot of effort, a series of forms to take proffit of them. 

 

Keywords: youth; youth and digital media; internet representations. 

 

                                                 
1 Professora Emérita do Departamento de Educação da PUC-Rio. Doutora em Psicologia. Endereço para correspondência: Praça Adv. Heleno 

Cláudio Fragoso, 4/504, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.793-078. Endereço eletrônico: apmamede@gmail.com 



40 

 

Mamede-Neves, M. A. C. As voltas e viravoltas dos jovens do início do século XXI 

 

 

 

 
Pesquisas e Práticas Psicossociais 5(1), São João del-Rei, janeiro/julho 2010 

 

 

Como toda narrativa de um trabalho 

investigativo realizado em vários tempos, mas 

sempre ligado pelo mesmo fio condutor, este artigo 

se produziu na busca do porquê, onde e quando se 

pesquisou, nos dados encontrados no caminho de 

sua história, no cruzamento de seus achados. Assim 

sendo, ele recua 10 anos, quando se inicia o 

interesse em nosso grupo de pesquisa pelo estudo 

da juventude dos tempos atuais (Mamede-Neves, 

2001). 

Para que o leitor saiba de que jovem estamos 

falando, é bom que comecemos por clarificar qual 

conceito de juventude foi tomado como base em 

nossa investigação. Certamente, pela nossa 

formação
2
, rechaçamos a demarcação rígida das 

idades, a generalização do termo, a categorização 

oriunda de uma abstração. A juventude da qual 

estamos falando aqui nos coloca, usando as 

palavras de Pais (2008), “profunda e 

comprometedoramente emaranhados numa 

complexa teia de representações sociais que se vão 

construindo e modificando no decurso do tempo e 

das circunstâncias históricas” (p. 8). 

Compreendemos que não há uma juventude, mas 

juventudes, historicamente datadas, com 

características singulares de seus contextos sociais. 

Se para o escritor argentino Jorge Luís Borges todo 

substantivo se forma por acumulações de adjetivos, 

“a decifração do conceito de juventude passa pelo 

desvendar das representações que, através de 

sucessivas adjetivações, fazem (da juventude) uma 

realidade mascarada, por vezes uma ficção ou até 

mesmo um mito” (Pais 2008, p. 8). 

Por isso, em nossas pesquisas fugimos das 

adjetivações que rotulam e agrupam os jovens em 

grupos distintos e opostos, que têm, na parte, a 

constituição do todo, como, por exemplo, terríveis 

ou alienados, passionais ou apáticos, materialistas 

ou sonhadores, "aborrecentes", balançando entre 

contrastes ou de forma metonímia. (Pais, 2008). 

Preferíamos levantar suas posições sem fazer 

generalizações, quando, nos idos de 2000, ou seja, 

no início desta série de pesquisas sobre a juventude, 

procurávamos entender a construção de valores e a 

percepção de problemas que o jovem, recém 

admitido na universidade, no caso a PUC-Rio, 

apresentava. (Mamede-Neves, Vidal & Wilmer, 

2003) A época era muito propícia, porque 

estávamos na passagem do milênio, momento em 

que os mitos relativos à imortalidade do homem ou 

à destruição do mundo se afloravam. Que 

                                                 
2 De minha longa experiência no campo da Psicologia, a 

conceituo como uma ciência social, vendo, portanto, o 

comportamento humano como uma construção social, datada 
historicamente e que, tendo uma base biológica, se faz pelas 

condições contextuais e relacionais.  

elementos estavam sendo levados em conta quando 

jovens universitários emitiam sua opinião a respeito 

dos valores da juventude daquele instante e dos 

problemas que essa mesma juventude dizia 

enfrentar no seu dia-a-dia?  

Interessante que, em nossa busca, constatamos 

uma intensa complexidade do campo estudado. 

Vimos que as preocupações quanto ao mundo atual 

se alocavam nas vivências sociais que aconteciam 

em suas vidas e que, por seu turno, se aproximavam 

da problemática da identidade e da sua socialização 

moral. Portanto, caía por terra a idéia de que a 

bagagem ética de um indivíduo que emite um juízo 

moral estaria, em última instância, sendo o 

resultante de normas universais que independem do 

contexto no qual ele está vivendo.  

Constatamos que o grupo estudado apontava 

não haver mais espaço, hoje em dia, para pensares 

monolíticos, de valores absolutos, desvinculados 

dos problemas da vida comum. Os jovens falavam 

de si, do seu cotidiano e de suas relações parentais 

ou de amizades, mas, ao mesmo tempo, mostravam-

se buscando valores que seriam mais universais, 

parecendo-lhes, para muitos, quase perdidos. 

Enfim, as respostas do grupo (num total de quase 

mil informantes) às perguntas sobre valores e 

problemas eram representativas dos olhares 

múltiplos, em que vigoram as multiplicidades das 

instâncias do ser, características da modernidade 

moral e seu "multiculturalismo" ético, além de que 

constatamos uma forte articulação entre valores e 

problemas. 

Cada indivíduo apresentava certa "mistura" de 

níveis: individual, local, social, universal, como 

também a persistência – não obstante as pressões do 

"sistema" – da aspiração de se relacionar com o 

mundo e com os outros independentemente das 

razões instrumentais. 

Pensando no total das respostas dadas naquela 

pesquisa que iniciou todo esse caminhar, tanto 

relativo aos valores quanto aos problemas, 

encontramos semelhança dos resultados entre essas 

duas ordens, no sentido da preponderância da 

dimensão social, sendo que, no que se refere aos 

problemas, essa categoria se acentuava ainda mais. 

Enquanto 55,0% de alunos mencionavam valores 

ligados ao campo social, no que se refere a 

problemas, este percentual subia para 82,3%. Isso é 

compreensível, se pensarmos que há uma grande 

concretude na natureza dos problemas, exigindo 

uma resolução real, enquanto que os valores podem 

ser pensados de forma mais idealizada.  

Por exemplo, procurando saber de que valores 

esses jovens falavam, por ordem de maior 

incidência, encontramos: profissão, estabilidade 

econômica, relações afetivas, sucesso e prestígio, 

T P S R I 
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ter personalidade, valores esses seguidos (com 

menor incidência) de cidadania, família, liberdade, 

individualismo e, também, felicidade e melhoria de 

vida. Quando se referiam a problemas da juventude, 

mencionavam, com maior incidência, violência, 

desemprego e mercado de trabalho (escasso), 

drogas, dificuldade financeira e incerteza 

econômica, má qualidade de vida, situação do país, 

preconceito para com os jovens.  

Guiados, portanto, pelos resultados encontrados 

naquela pesquisa, vimos a importância de estudar 

melhor a relação do jovem com seu entorno, até 

porque comungamos com a idéia de Ortega (1967) 

de que o eu é "eu mais a sua circunstância". 

Consideramos, como o autor, que existe um eu que 

está intrinsecamente ligado à realidade que o 

circunda, de que tudo que está no seu contexto é 

separado dele mas, ao mesmo tempo, inseparável 

dele. Ainda em relação a isso, o sociólogo Hélio 

Jaguaribe
3
 – um comentador do autor no Brasil – no 

prefácio à obra História como Sistema, de Ortega e 

Gasset (1982), pondera que em Ortega há uma 

profunda convicção de que o que importa, antes de 

tudo, é a lucidez e a compreensão do mundo para 

operar nele. 

Assim sendo, a ligação encontrada entre os 

valores da pessoa e suas circunstâncias imediatas se 

tornou o núcleo de uma série de pesquisas que e 

realizaram sucessivamente, tendo como tema a 

importância da mídia na formação de valores. 

Investigamos a relação do jovem com a informação 

trazida pelo jornal impresso - pesquisa Jovem 

jornal (Mamede-Neves, Pedrosa & Figueiredo, 

2007), do jovem com a TV (Ferraz, 2006) e 

desembocamos na pesquisa sobre a relação do 

jovem com o meio digital, conectado em rede, 

circulando nos espaços sociais da Internet 

(Mamede-Neves, 2007).  

Entretanto, cremos que, para esse artigo, a 

pesquisa que oferece maior subsídio ao objetivo 

pretendido é exatamente a última mencionada 

acima, que teve como base a experiência 

investigativa do comportamento do jovem no 

universo midiático digital, no qual hoje ele costuma 

circular com desenvoltura, partindo do pressuposto 

que a Internet é um espaço polissêmico, capaz de 

propiciar todo um conjunto de usos, representações 

e apropriações por parte dos jovens - pesquisa 

Jovens em rede (Mamede-Neves, 2010).  
 

                                                 
3 Nono ocupante da Cadeira nº 11 da Academia Brasileira de 
Letras, eleito em 3 de março de 2005 na sucessão de Celso 

Furtado e recebido em 22 de julho de 2005 pelo acadêmico 

Candido Mendes de Almeida 
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid

=160 

Em todas as partes do mundo, as comunicações vêm 

se ampliando , fazendo com que, em algumas 

regiões, os jovens utilizem, cada vez mais, as 

tecnologias de comunicação. O processo de consumo 

crescente deste tipo de bens tem obviamente um 

efeito muito importante no encurtar distâncias e 

crescente vinculação a este tipo de bens... Porém, 

este efeito não deve ser confundido com uma 

homogeneização das juventudes. No mundo, o uso e 

a resignificação das comunicações entre as 

juventudes, se encontram adaptadas às 

especificidades locais nas quais habitam. (Bennet, 

2000). É nesse sentido que a globalização é um 

processo dialético, no qual a heterogeneidade local é 

intervinculada em um processo mundial, justapondo-

se ao “global” (universal) e o “local” ( particular), 

definindo-se, portanto, uma realidade “glocal” 

(Roberstson, 1995). (Rossi, 2005)4 

 

Constatamos que ser jovem em rede é manter-

se nessa conexão emocional que desfigura a 

oposição humano e não-humano, provando que as 

coisas não existem sem o sujeito, não esquecendo, 

contudo, que o sujeito também não existe sem as 

coisas. Assim, uma coisa não é sozinha, ela mesma 

uma coisa separada do humano. Manter-se 

conectado em banda larga ou numa banda de rock; 

acelerar no simulador de vôo ou no relacionamento 

com que se fica; estar sozinho no meio da multidão 

do agito ou compartilhando múltiplas experiências, 

isolado como um ciber-ermitão, esse jovem e o que 

ele aprende é a essência do que estudamos e do que 

produzimos (Mamede-Neves & Castanheira 2009, 

prefácio) 

Por outro lado, preferimos considerar que a 

chamada Geração Y
5
, embora seja apontada como 

sendo daqueles que nasceram a partir do final dos 

anos 70, numa década de valorização intensa da 

infância, com internet, computador e educação mais 

sofisticada que as gerações anteriores, não pode, 

segundo nosso entendimento, representar a 

totalidade dos nascidos na época, mas apenas um 

segmento específico da juventude que, pelas 

condições de vida em que cresceram, ganharam 

                                                 
4 Tradução livre 
5 A Geração Y, também referida como Geração millennials ou 

Geração da Internet é um conceito em Sociologia muito aplicado 

na área de Administração e Negócios, que se refere aos nascidos 
no final da década de 1970 até meados da década de 1990, sendo 

sucedida pela Geração Z. pt.wikipedia.org/wiki/Geração_Y 

As gerações anteriores são: as dos BABY-BOOMERS (1946 a 
1964), filhos do pós-guerra, que romperam padrões e lutaram 

pela paz. Já não conheceram o mundo destruído e, mais 

otimistas, puderam pensar em valores pessoais e na boa 
educação dos filhos; as da GERAÇÃO X (1965 a 1977), que já 

tem condições materiais do planeta que permitem pensar em 

qualidade de vida, liberdade no trabalho e nas relações. Com o 
desenvolvimento das tecnologias de comunicação já podem 

tentar equilibrar vida pessoal e trabalho (Loiola, 2010). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Jaguaribe
http://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lio_Jaguaribe
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=160
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=160
http://www.google.com.br/url?ei=McqsTLv8DMH6lwfYzfXvCA&sig2=hKKX4GOBX2A59FbXfYlHKQ&q=http://pt.wikipedia.org/wiki/Gera%C3%A7%C3%A3o_Y&sa=X&ved=0CAQQpAMoAA&usg=AFQjCNFJ41QYhesyl-lbfcfOmfPu5kqnaA
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auto-estima e não se sujeitam a atividades que não 

fazem sentido em longo prazo. Esses jovens sabem 

e gostam de trabalhar em grupo, desenvolvem redes 

sociais, lidam com certa igualdade com a 

autoridade e têm mais forte a conscientização 

ambiental, formando  
 

um grupo que está, aos poucos, provocando uma 

revolução silenciosa. Sem as bandeiras e o 

estardalhaço das gerações dos anos 60 e 70, mas com 

a mesma força poderosa de mudança, eles sabem que 

as normas do passado não funcionam - e as novas 

estão inventando sozinhos. Eles querem dar sentido à 

vida, e rápido, enquanto fazem outras dez coisas ao 

mesmo tempo, priorizando o aprendizado e as 

relações humanas. (Loiola, 2010) 

 

Infelizmente, mesmo numa cidade do porte do 

Rio de Janeiro, a segunda maior do Brasil, nem 

todos os jovens desta faixa etária estão dentro dessa 

categoria, encontrando-se aqueles que, pelas 

camadas populacionais a que pertencem e as poucas 

possibilidades que lhes são dadas quanto a estudo e 

trabalho, se enquadram muito mais no 

comportamento das gerações anteriores, 

reconhecendo as possibilidades do que teriam 

direito, mas que, em realidade, não as têm, 

desenvolvendo uma relação de amor e ódio com os 

superiores, ao mesmo tempo em que se mantêm 

numa inércia psíquica que os impede de lutar por 

melhoras sociais, sobretudo porque, no seio de suas 

famílias, predomina o desemprego, crises violentas 

familiares, pouca assistência à saúde, tornando-se 

céticos e apagados. 

Tendo isso em mente, nossa pesquisa Jovens 

em rede teve como objetivo verificar que 

representações os jovens fazem, através de 

diferentes expressões, do Computador e da Internet, 

tendo como contraponto as suas representações do 

Livro e da Televisão. Como desdobramento deste 

objetivo central, analisamos as possíveis 

articulações entre as apropriações e interações 

desses jovens no uso da Internet e o que esperam 

dela. 

 

Que Jovens Encontramos nas Redes - E 

em seus Nós - Que a Pesquisa Percorreu 

 
Trabalhamos ouvindo, durante o processo de 

matrícula, jovens recem-chegados à universidade 

para o ano letivo de 2006, selecionados pelo 

sistema regular de Vestibular ou ENEM (chamado 

daqui para frente de GRUPO A) e pelo PROUNI 

(GRUPO PROUNI)
6
, através da resposta a um 

                                                 
6 Programa  Universidade para Todos. 

questionário. Com isso, pretendemos garantir que 

teríamos a representação das diferentes camadas 

sociais dando sua opinião acerca da sua inserção no 

espaço cibernético. O questionário aplicado pode 

caracterizá-los não só em relação ao perfil social 

quanto à sua familiaridade e hábitos de uso de 

tecnologias digitais, respostas essas obtidas ainda 

sem a influência mais efetiva da cultura cibernética 

que é corrente dentro da universidade, uma vez que 

essa universidade disponibiliza, para todos seus 

alunos, endereços eletrônicos pessoais e oferece 

espaços computacionais, facilitando e incentivando 

a interação na cibercultura. O grupo ouvido 

representava 61,85 % da população dos 

universitários que eram admitidos na universidade, 

sendo 51% de mulheres e 49% de homens, com 

idade entre 17 a 19 anos. Interessante notar que, 

quando analisado separadamente, o grupo PROUNI 

se situava predominantemente dentro desta faixa 

etária, o que contradizia a hipótese do senso 

comum, pelo menos na época, que os jovens de 

classe menos favorecida ingressam mais tarde na 

universidade. Também os dois grupos residiam, 

comprovadamente, nos mais diversos bairros do 

Rio de Janeiro, com diferenças significativas de 

classe. A imensa maioria declarou saber usar o 

computador, sendo que o GRUPO A o fazia 

(tomando o ano da pesquisa como marco zero) há 

mais de 6 anos e o PROUNI, entre 5 e 4 anos, 

diferenças essas provavelmente devidas a condições 

financeiras dos dois grupos. 

Na segunda etapa da nossa investigação, ou 

seja, quando perguntamos sobre a representação da 

Internet e de seus significados, ela foi considerada 

quanto aos objetivos e freqüência de uso de jovens 

(no nosso caso, pré-universitários), seu alcance, sua 

influência no cotidiano e sua apropriação, no que se 

refere à complexidade e à representação. O acervo 

de respostas à pergunta central da pesquisa, como já 

dissemos, sobre as representações que os jovens 

faziam da Internet, tendo como contraponto o livro, 

a televisão e o computador, foi registrado e 

organizado segundo as categorias que foram 

emergindo desta análise: 
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Essa categorização permitiu extrair resultados 

muito significativos e que nos deram uma visão 

muito interessante desse jovem com quem 

convivemos hoje. O mais significativo resultado 

extraído da análise crítica do material da pesquisa 

foi que os dados coletados e tratados 

estatisticamente apontaram não haver diferença de 

significação, valor, ou formas de representação e 

uso da Internet entre os jovens das camadas A e B e 

os que tinham chegado à universidade através do 

PROUNI. No momento da entrada na universidade, 

o analfabetismo digital, que tantas vezes parece ser 

inerente às classes com menos possibilidades de 

capital financeiro ou cultural, não foi constatado na 

pesquisa Jovens em Rede.  

As diferenças encontradas repousaram muito 

mais no que se refere ao número maior ou menor de 

computadores por família, qualidade da máquina ou 

atualidade maior ou menor de programas e 

aplicativos usados; enfim, dados que estavam 

ligados às diferenças de condições sócio-

econômicas dos grupos, mas nunca em relação a 

um possível analfabetismo digital por parte 

daqueles que vinham de vestibulares comunitários. 

Interessante ainda ressaltarmos que esses dados 

surpreenderam muitos professores que tinham a 

convicção de haver forte diferença de 

conhecimento, manejo e inserção no mundo digital 

entre os vestibulandos que eram aprovados pela via 

convencional e os que provinham do PROUNI.  

Em relação ao que os jovens faziam em seu 

tempo livre, constatamos que, no GRUPO A, entre 

rádio, livros, revista, televisão, computador, 46,3% 

preferem o computador, seguidos de 25% que vêem 

televisão. Importante notar que a televisão, mídia 

considerada de massa, talvez a mais popular na 

nossa sociedade, ainda que tenha tido uma 

considerável expressão nas respostas, ficou aquém 

do computador. Acreditamos que, com o avanço 

tecnológico cada vez mais veloz, os computadores 

vêem, a cada dia que passa, ampliada a sua 

capacidade hipermidiática, ou seja, as 

possibilidades se abrem a cada clique, a diversidade 

de recursos vem se proliferando e pode se dizer que 

atividades que outrora ficavam restritas a televisão, 

hoje se tornam muito mais atraentes no computador 

como, por exemplo, assistir filmes, videoclipes, 

navegar na Internet, etc.. Esta naturalização do 

computador, bem como a convergência de mídias 

conseqüentes da Internet, faz com que as 

possibilidades se multipliquem consideravelmente.  

No grupo PROUNI, predomina, no tempo livre 

dos jovens, o uso da televisão com 43%; em 

segundo lugar, aparece o computador com 18%. Foi 

interessante relacionar estes dados com a questão 

sobre ter ou não computador em casa. De fato, no 

Grupo A, 97% possuem computador em casa, 

enquanto que, no grupo PROUNI, apenas 64% o 

possuem. Assim sendo, provavelmente esses jovens 

assistem mais televisão, por não ter ainda 

 

adjetivação - vínculo 

Quando o informante utilizava somente o adjetivo para responder, usava uma palavra. 

Teve origem em um grupo de classificações anteriores reunidas sob a categoria-mãe adjetivação: 

facilidade, fundamental, utilidade, valor negativo, valor positivo, adjetivação ambígua, modernidade.  

descrição 

Quando ele descreve o objeto em si, apontando suas características físicas.  

finalidade de uso - compras 

O informante define o uso que faz das Internet para lazer, para trabalho, para compras, para 

comunicação etc. 

programa de comunicação 

O informante citava um recurso da Internet como meio de comunicação 

p/  lazer/ entretenimento 

 O informante citava a Internet como meio de lazer, jogos interativos 

busca/pesquisa/   informação  

p/ trabalho p/conhecimento  

O informante citava a Internet como meio de busca de informações de diversas ordens tanto para fins 

acadêmicos como para situações de vida diária 

programa que executa uma tarefa 

Quando o informante nomeia um programa que executa uma tarefa. 

símbolo 

Quando o informante usa uma palavra metafórica ou metonímica  para expressar o que seja Internet. 

sites  

Quando o informante nomeia um site da Internet 
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computador e Internet em sua moradia. Aliás, a 

condição de não ter computador em casa no grupo 

PROUNI primeiramente ficou camuflada no item 

„omissão de resposta‟ e, somente pelo cruzamento 

de outras informações, como, por exemplo, „de 

onde o jovem acessava a Internet‟, foi possível 

constatar essa não existência do computador.  

Mas, como veremos mais adiante, esta 

impossibilidade de ter um computador não impede 

o jovem do PROUNI de navegar na Internet, ter 

endereço eletrônico, participar de sites sociais, 

como o Orkut, ter seu próprio diário virtual (blogs e 

fotologs), utilizar programas de mensagem 

instantânea, como o MSN e Skype, ou ainda 

procurar informações em sítios de busca, em igual 

proporção que os alunos que compunham o Grupo 

A. Hoje talvez tivéssemos a primazia do celular 

com a possibilidade que tem de agregar mídias e 

cada vez mais ao alcance de pessoas com menos 

posses. 

Por isso, vistos na sua totalidade, 98% navegam 

na Internet, diariamente ou pelo menos 2 a 3 vezes 

por semana, logicamente estando nesse contingente 

mesmo aqueles que não têm computador em suas 

casas. Isso demonstra haver uma grande facilidade 

de acesso à Internet fora de casa. E qual seria então 

a forma de acessar mais comum no grupo 

PROUNI? Da casa de amigos, da escola, do 

trabalho e em espaços como os cibercafés e as lan 

houses, hoje muito mais disseminadas nas 

comunidades de baixa renda que nos espaços 

urbanos mais privilegiados. (Leal, 2007, 2010) 

Isto posto, podemos dizer que este consumo de 

mídia pelo jovem não é simplesmente diversificado; 

podemos apontar uma nova cultura em formação, 

uma cultura aonde a convergência midiática vem 

transformando o modo de viver a informação e a 

comunicação como bem aponta Morcellini (2005)
7
: 

 

O fenômeno que se vai delineando é constituído da 

explosão de necessidades culturais e comunicativas 

sempre mais articuladas em um quando onde – do 

ponto de vista do consumo - parece impor-se mais a 

uma lógica de integração entre mídias e gêneros 

                                                 
7 Morcellini, M. (org). Il medioevo italiano. Industria culturale, 

tv etecnologie tra XX e XXI secolo. Roma: Caroci, p. 45, 2005. 

Apud Rivoltella, P. C. (org.). Screen generation – gli adolescenti 
e le prospettive nell‟educazione nell‟età de media digitali. 

Milano: Vita & Pensiero, 2006.  Il fenomeno che si va 

delineando è costituito dall‟esplosione di bisogni culturali e 
comunicativi sempre più articolati, in un quadro in cui – dal 

punto di vista de consumo 

– sembra imporsi più la logica dell‟integrazione tra media e 
generi comunicativi che l‟antagonismo competitivo del passato. 

Del resto, anche dal punto di vista dell‟offerta, le logiche 

predominanti oggi sul mercato si indirizzano sempre più verso 
prodotti culturali a declinazione multimediale. (Morcellini, 2005, 

p. 45 apud Rivoltella, 2006.) 

comunicativos do que ao antagonismo competitivo 

do passado. O resto, mesmo do ponto de vista da 

oferta, as lógicas predominantes hoje no mercado se 

endereçam cada vez mais a produtos culturais com 

declinações multimidiáticas. (p. 45, citado por 

Rivoltella, 2006) [tradução livre] 

 
Do mesmo modo que no seu tempo livre, no 

seu tempo lúdico, a maioria dos jovens ouvidos 

prefere o computador, também é verdadeiro que o 

faz para o consumo de informações, o que reforça a 

idéia da naturalização da conexão do computador, 

já que para obter informações ela é indispensável. 

Outros meios expressivamente citados foram a 

televisão e o jornal impresso. Conforme já foi 

verificado pelo grupo de pesquisadores quando da 

pesquisa Jovem Jornal (2007), a tradicionalidade 

desses meios trazia legitimação à informação, ainda 

que os mesmos pudessem, na maioria das vezes, ser 

acessados na web. 
 

... analisando qualitativamente e de forma conjunta 

os valores e problemas nomeados por esses jovens, 

vimos que, dentre as mídias de massa, o universitário 

ainda toma o jornal impresso como o mais confiável, 

embora fazendo sempre uma ponte com o jornal 

televisivo e, em alguns casos, com o jornal on line. 

(Mamede-Neves, Costa & Pedrosa, 2007, s/p) 

 
Corroborando com a idéia de que os jovens 

estão cada vez mais em busca de meios 

hipermidíaticos, convergentes, que aglutinem outras 

mídias, já que eles não colocam a Internet no lugar 

de nenhuma delas, verificamos que eles convivem 

com ela de maneira integrada e, muitas vezes, ela 

representa simplesmente mais uma amplificação ou 

continuação de outras experiências vividas fora do 

âmbito virtual, como bem mostram os gráficos 

abaixo. 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1. Quantidade de televisão que assiste 

n=965 
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1% 
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não tem televisão  
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desde que começou a ter Internet em casa 

 

 

 
Gráfico 2. Quantidade de leitura desde que 

começou a ter Internet em casa 

 

 

 
 

Gráfico 3. Quantidade de vezes que sai com os 

amigos desde que começou a ter Internet em casa 

 

 
Os adolescentes da pesquisa integram as novas 

mídias na programação da sua jornada, sem ficarem 

sentados horas em frente à tela do computador, 

preferindo sair e encontrar os amigos; as mídias de 

usos pessoal lhes interessam, na medida em que 

consentem prolongar as relações reais para além 

dos limites de espaço e tempo e de trazer vantagem 

das suas potencialidades intrínsecas. Este resultado, 

quando comparado ao de outras pesquisas 

internacionais como, por exemplo, a que realizou 

Rivoltella (2006), mostra com elas uma 

consonância impressionante, até pelas justificativas 

semelhantes que dão a esta questão.  

A consolidação das mídias tradicionais como 

fontes confiáveis de informação e o desempenho 

significativo da Internet nesse grupo podem ser 

notados no seguinte gráfico: gráfico 4 – meio de 

comunicação mais usado para se manter informado 

 

 

Chamamos a atenção para dois pontos nesta 

distribuição acima: Computador (que na verdade 

está representando a Internet), Televisão e Jornais 

apresentam percentuais muito próximos. Ora, isso 

nos obriga a chamar a atenção para o fato de que, 

na pesquisa Jovem Jornal, ficou ratificada a idéia 

de que a mídia é vista pelos jovens como elemento 

de influência na problematização moral e 

apontaram uma forte articulação entre as temáticas 

veiculadas no jornal impresso e os valores e 

problemas vistos pelos universitários como sendo 

as malhas do campo de problematização da 

juventude atual. Apesar de não lerem 

continuamente o jornal, mas o fazendo quase como 

que zapeando, creditavam ao jornal impresso um 

grau de idoneidade. Essa posição fica muito bem 

exemplificada pela fala desse jovem: 
 

Eu não leio o jornal todo, eu dou uma folheada, 

porque é antes de eu vir para a PUC. Eu não 

consigo sair de casa sem dar uma olhada... eu 

preciso saber pelo menos o que está acontecendo, 

porque eu saio muito cedo e só chego à noite, então 

eu dou uma folheada, vejo as notícias mais 

importantes, o que me interessa, o que eu acho que é 

importante, porque talvez o que seja importante 

para mim não seja para a outra pessoa e leio a 

matéria da capa, 2° caderno, Esportes. (Grupo focal 

realizado no curso de Pedagogia PUC-Rio na 

ocasião da pesquisa Jovem e o jornal, 2004) 
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Na verdade, eles consideravam a posse da 

notícia também e principalmente pelo jornal da TV, 

completavam o conhecimento dos fatos indo ao 

jornal on line, problematizando as notícias nas 

rodas de amigos, colegas ou entre familiares. Pois 

bem: esse fato foi corroborado na pesquisa Jovens 

em Rede que é o centro das nossas atenções neste 

artigo.  

Deixando de promulgar a primazia do jornal 

impresso, o jovem migra para o jornal on line e 

para a Internet, porque esse espaço traz as 

informações dentro de um novo formato em que 

imagem, som e movimento são elementos 

fundamentais.  

Os dados coletados mostraram, do mesmo 

modo, que o conceito de contexto não podia ser 

expresso em termos apenas de uma demarcação 

geográfica e que também não podia ficar restrito ao 

universo escolar, ignorando a continuidade do 

processo educativo que se estabelece, 

intencionalmente ou não, em inúmeras relações 

presentes em outros espaços, entre os quais, o 

espaço midiático.  
 

O processo formativo ocorre através de inúmeras 

práticas que se dão entre a continuidade e a 

descontinuidade, a previsibilidade e a aleatoriedade, 

a homogeneidade e a heterogeneidade; ou seja, no 

próprio movimento da vida e da práxis social em 

conjunto com mecanismos e ritos formalizados e 

concebidos para gerar aprendizagens, vivemos 

quotidianamente situações que não foram 

intencionadas para serem educativas, mas que, 

efetivamente, geram efeitos educativos. (Carrano, 

2003, p. 16)  

 
Essa interpretação nos parece viável, quando 

analisamos as respostas dadas pelos jovens sobre a 

preferência de estudo de um assunto em versões 

diferentes. Mas, ficamos surpresos ao verificar que 

28% consideravam, como melhor suporte, o livro 

didático tradicional, preferência essa seguida bem 

perto pela escolha do livro didático fortemente 

ilustrado e de sítios da Internet (25%).  

Não estava dentro das nossas expectativas 

pensar que os livros didáticos tradicionais teriam 

pontuação alta como melhor suporte para o estudo, 

já que, salvo raras exceções, na maioria das vezes, 

ficam longe de ter algum apelo lúdico, visual ou 

internacional tão desejado pelos estudantes. Os 

projetos desses livros são voltados para o conteúdo, 

deixando, quase sempre, outros aspectos em 

segundo plano, como, por exemplo, editoração, 

projeto gráfico, ilustração e adequação de 

linguagem. A resposta a esta nossa indagação pode 

estar nos próprios dados oferecidos pelo grupo 

estudado que, em sua total maioria, demonstrou 

uma grande sacralização do livro, atribuído-lhe  “a 

possibilidade de aumentar conhecimento; 

sabedoria ativa; chato mas necessário; essenciais; 

o 3º travesseiro; jamais devem ser esquecidos; 

seriedade; melhor fonte de conhecimento; fonte de 

cultura, etc”.  

Ninguém aventou a possibilidade do livro ser 

negativo, pouco educativo ou prejudicial. Já a 

televisão teve uma esmagadora maioria que a 

considerava massificante, alienadora, nada 

construtiva, o que também demonstra o mesmo pré-

conceito (só que neste caso, negativo) que tem a 

aura do livro. Ambas as posições são maniqueístas 

e podem ser pontos importantes para se pensar em 

como perdura em nosso contexto essa dicotomia. 

Também foi interessante notar que estudar em 

material fotocopiado só é desejado apenas por 3 a 4 

% dos jovens. A imensa maioria rechaça esta 

possibilidade. Pensamos que este resultado é muito 

significativo, na medida em que vai de encontro ao 

costume muito difundido de se recomendar 

apostilas ou cópias de livros, tanto no terceiro ano 

do ensino médio e nos cursos pré-vestibulares como 

no próprio ensino universitário.  

É importante se constatar que a construção do 

conhecimento do manejo do computador e da 

navegação na Internet, não se fez de modo formal, 

pelo menos entre os nossos informantes.  

Mais da metade do grupo aprendeu sozinho a 

usar o computador e a Internet e 20 % aprenderam 

com amigos. A opção de ter realizado curso 

específico é inexpressiva, o que reforça um pouco a 

idéia de que a era do computador e da Internet se 

assenta ou na exploração do novo sem receios ou na 

possibilidade de poder contar com amigos que 

sabem. Logo, o aprender a lidar com essa mídia 

também faz parte do amplo espectro de socialização 

que ela proporciona e que esses jovens apontam 

como uma das utilidades mais importantes. O grupo 

PROUNI teve um perfil bem singular a esse 

quesito. Apresentou o maior índice quanto à 

aprendizagem colaborativa (21%); a opção de ter 

aprendido no espaço escolar foi apontada por 17% e 

12% aprenderam na escola de ensino médio.  

Igualmente, mais da metade dos jovens ouvidos 

demonstrava ter uma atitude de curiosidade diante 

do computador, afirmando que a tecnologia os atrai. 

Também foi possível constatar que a posição de 

„forte expectativa‟, vinculada à idéia de que “o uso 

do computador resolve a maioria dos problemas”, 

foi a segunda mais freqüente no total dos jovens 

ouvidos, demonstrando que têm uma valorização 

prévia em relação à eficiência desta tecnologia na 

realização das mais variadas atividades de sua 

experiência cotidiana: lazer, pesquisa, estudo, 

informação. Pessimismo quanto à capacidade de 
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aprender a manejar esse artefato e uso „apenas 

porque, na sociedade atual, não há outra saída‟ não 

estão presentes nas lembranças desses jovens, seja 

do Grupo A ou do PROUNI  

Os serviços que os jovens disseram usar com 

mais regularidade se referem a contatos e 

comunicação, orkut, MSN
8
, principalmente, e sítios 

de busca, sendo o Google o mais citado. Desse 

modo, fica mais uma vez confirmado que o 

computador é uma tecnologia bastante presente no 

cotidiano desses jovens. 

Logicamente, quando perguntados sobre qual 

era o uso predominante que faziam do computador, 

a opção „frequentemente‟ foi a mais apontada. Estes 

dados revelam que os jovens ouvidos, de um modo 

geral, demonstram considerar o computador como 

uma tecnologia da informação com grande 

potencial de auxiliá-los nas tarefas vinculadas ao 

estudo, à pesquisa e ao trabalho. Mais uma vez, a 

distribuição nesse item do grupo PROUNI  foi um 

tanto diferente do Grupo A.; aparece aqui o fato de 

que 25% usavam o computador raramente e 4% 

nunca usaram. Pela nossa experiência advinda de 

toda esta investigação, podemos dizer que essas 

respostas se enquadram perfeitamente na questão 

das diferenças de poder aquisitivo e na falta de 

oportunidades que a classe menos favorecida 

enfrenta sempre. 

De tudo que se apurou nesta parte da pesquisa, 

ou seja, da tabulação e tratamento estatístico das 

perguntas fechadas, vimos que uma porcentagem 

bastante alta afirmava  que “costuma falar ao 

telefone e que, frequentemente, ouve música 

enquanto está navegando na Internet”.  Esses dados 

talvez sejam mais um elemento para se entender 

porque os estudantes não consideram importante o 

som para a compreensão do conteúdo de um sítio. 

Fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, 

diferentes tarefas, parece ser a marca da juventude 

de hoje, mas, nem tudo é bem vindo: eles não 

gostam, por exemplo, do aparecimento de 

mensagens publicitárias em suas navegações.  

Perguntados se esperavam que a universidade 

lhes oferecesse melhores condições do uso das 

tecnologias de informação, inclusive nas aulas, a 

resposta quase unânime de todos foi a de sim, o que 

reforça a idéia de que esse jovem, certamente, 

durante o curso, vai mudar sua concepção de que 

somente o livro didático é o melhor suporte para a 

aprendizagem. Acreditamos que adotará a 

concepção quanto à validade da incorporação dos 

meios midiáticos.  

                                                 
8 Pela nossa experiência com jovens, consideramos que se a 
pesquisa fosse realizada hoje, talvez, junto com o MSN, eles 

teriam privilegiado também o Orkut.  

Logo, temos, mais uma vez, a confirmação de 

que o jovem urbano do Rio de Janeiro que chega à 

universidade, não importa a sua procedência, já traz 

em sua bagagem o saber escolher criticamente o 

que lhes é oferecido. 

Lembramos que, quando a pesquisa optou por 

estudar a Internet em seus significados, 

consideramos que teríamos um conjunto de 

representações, pois é nesse campo que se 

constituem as apropriações do sujeito em relação ao 

seu entorno. 

A finalidade do uso que o jovem faz da 

Internet, segundo o grupo, é variada, como mostra o 

gráfico abaixo: 
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   Gráfico 5. Finalidade de uso da internet 

 
 

Como se pode ver, o principal uso da Internet 

apontado pelos jovens é comunicação (72%), 

seguido de pesquisa e informação (58%). Já se 

apontava nesta pesquisa a importância das redes 

sociais que, poucos anos mais tarde, seriam alvo de 

muitos trabalhos investigativos. 

Também vimos que o nosso jovem tem 

bastante claro as condições ideais para a 

compreensão do conteúdo de um site: a 

possibilidade de navegação em rede, o contraste 

entre o fundo e texto. Chamou-nos a atenção que o 

som não é nada importante para esses jovens. A 

partir desse dado, podemos levantar algumas 

hipóteses: os jovens em geral ouvem  músicas 

(CDs, MP3, iPod, etc.) enquanto navegam e 

também porque estamos na era das imagens e o 

som não se mostra com tanta importância.  Mas não 

temos evidências de que essas conjecturas são 

verdadeiras e, assim, nos cabe apenas apontá-las.  

Ilustrações (desenhos, figuras ou fotos) foram 

apontadas por 70% dos jovens como sendo 

essenciais num sítio; tamanho da fonte, esquemas 

gráficos foram considerados significativos por 

cerca de 40% e quantidade de cores e animação não 

teve uma pontuação alta (2 e 1 numa escala de 1 a 

4). Podemos aqui também levantar outra hipótese: 

será  porque o “atrativo” não estaria relacionado  a 

elementos que geram melhor compreensão, maior 

possibilidade de aprendizagem? A favor desta 

hipótese relembramos que, desses jovens, um 

número bastante elevado demonstrou preferir um 

livro didático tradicional para estudar. Fica, pois, a 

dúvida...    

A possibilidade de navegação em rede foi o 

aspecto apontado por 67,7% dos jovens como 

significativo e muito significativo. Se levarmos em 

conta que a navegação no universo do hipertexto 

digital pode ser considerada homóloga ao modo 

como o ser humano pensa, podemos hipotetizar que 

a Internet permite esta diversidade de leituras de 

uma forma mais real, através de um click. 

Como se pode observar, os jovens apontam e 

valorizam algumas características relacionadas à 

revolução gerada pela forma do hipertexto digital, 

com seus conteúdos informacionais, dispostos 

como uma obra aberta que articula texto, imagens e 

sons. A linguagem hipermídiática, pautada na 

arquitetura hipertextual, ao mesclar diferentes 

mídias anteriormente separadas, possibilita ao 

jovem leitor – navegador, modos de processamento 

da informação e construção de saberes  que  tendem 

a oscilar entre a instantaneidade e o 

aprofundamento, de acordo com o  manuseio 

empregado. 

Para além do processamento lógico-seqüencial 

presente na linguagem falada e escrita, no contexto 

do ciberespaço predomina o modo de 

processamento da informação hipertextual e 

multimídico, caminhos para construção/ produção 

de conhecimentos na Internet. O zapear e a atenção 

flutuante não são nem novos, nem privilégio da 

juventude atual. Para Vandendorpe (1999, p. 233) 
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já eram o modo preferido de leitura de Montaigne, 

que folheava numa hora um livro, em outra hora 

outro, sem preocupação de manter uma leitura 

única e linear.  

Portanto, como já vimos acima, o que nos 

parece é que esta forma de navegar pelas malhas do 

hipertexto é exatamente o modus faciendi de nosso 

pensamento e não um costume que se criou a partir 

de uma inovação tecnológica. Nesse caso, a 

Internet, tal como está construída, vai mais ao 

encontro dos caminhos do pensamento, que 

também não é linear, permitindo esta diversidade de 

leituras de uma forma mais real.  

Quanto ás representações apontadas pelos 

jovens, lembramos que representar algo é trazer à 

baila elaborações criadas pelos indivíduos de 

determinado grupo, sem minimizar as influências 

recíprocas e dinâmicas. Assim, o conhecimento 

específico sobre os modos de apropriação e 

produção de significados engendrados pela 

comunidade pesquisada, bem como as 

representações e práticas sociais que forneceram, 

amplia as possibilidades de compreendermos de 

que maneira “os gestos mudam segundo os tempos 

e lugares, os objetos lidos e as razões de ler” 

(Chartier, 1999, p. 77).  

Colocando, pois, a lupa nas representações da 

internet em confronto tendo como contraponto o 

livro, a televisão e o computador, o gráfico abaixo 

permite uma melhor visualização: 

 
 

Gráfico 6. Representações da Internet 
Em relação ao livro, na análise realizada, este 

aparece, entre os jovens da pesquisa, como já 

apontamos em várias oportunidades neste artigo, 

como o ícone da cultura e do conhecimento. Se essa 

relação é fato, ela pode conduzir à idéia de que se o 

temos, então somos „cultos‟ o que, no senso 

comum, pode estar se referindo ao grau de 

escolaridade do sujeito.
9
 Nesse sentido, em alguns 

círculos sociais, apenas o conhecimento escrito nos 

livros – a cultura letrada, calcada na norma culta – 

é valorizada, em detrimento dos hábitos e 

conhecimentos não sistematizados, mas vividos. 

Em outros, basta apenas tê-los para se galgar à 

posição de culto. 

                                                 
9 No senso comum, diz-se de uma pessoa que tem mais 
escolaridade que é “culto”: “fulano é muito culto” como 

sinônimo de que tem “estudo”. 

Em contraposição, a Internet não fica associada 

à cultura e quando aparece, é chamada de cultura 

geral. A Internet é o ícone da informação 

instantânea, transitória e, por vezes, não linear e 

aparentemente caótica. 

Essas representações assinaladas nos fazem 

pensar que cultura, para os jovens respondentes, 

seja uma dimensão mais sólida e tradicional 

conseguida pelos livros, em relação à aquisição de 

conhecimentos sistematizados, ainda que cultuta 

geral nos dê a impressão de uma maior 

abrangência, reforçada pela idéia de acesso, 

passagem e ingresso no mundo, certamente melhor 

conseguida através das vias da web. 

As colocações acima exigem que se precise em 

quais acepções estão sendo usadas aqui as palavras 

conhecimento e informação. Informação está 
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definida como um dado bruto a ser organizado; já o 

conhecimento tem o processo de aprendizagem 

como eixo central e articulador, sendo o resultado 

da organização das informações. 

Chamou-nos a atenção uma resposta que diz 

que livro é informação confiável, o que leva a 

pensar como é vista, de certa forma, a informação 

veiculada pela Internet, talvez não tão confiável 

assim.  

Estudo também foi uma representação 

significante dada ao livro, bem como aprendizado, 

ensino, não tendo aparecido em relação à Internet. 

Entretanto, ainda que o livro esteja em pedestal, 

aparece também associado a atributos negativos, 

tais como, chato, sono, não são do meu agrado, o 

que não aparece para a Internet.  

Na verdade, encontramos uma forte relação da 

Internet com informação e pesquisa, nos remetendo 

à fantasia de Ted Nelson, em 1960, em criar o 

projeto Xanadu que daria realidade ao Decouverse, 

uma biblioteca global online, contendo em formato 

hipermedia toda a literatura da humanidade (Souza 

2006). 

Imaginação foi também citada pelos jovens 

como uma idéia que vem rapidamente à cabeça 

quando se pensa em livro. Não houve uma 

correspondência dessa mesma representação para a 

Internet. 

Como vida vivida em movimento, se assim 

pudéssemos classificar, algumas respostas foram 

bem interessantes em relação ao livro: viagem; 

experiências, relaxar... Em relação à Internet, 

houve também a idéia de movimento, o que nos faz 

pensar na dimensão fluida e navegável desse meio, 

também de comunicação: uma boa maneira de se 

comunicar com as pessoas; comunicação sem 

limites; chegar a vários lugares sem sair de casa. 

De fato, vários estudos, têm apontado as vias da 

Internet como caminhos de viagem e navegação. 

Se, pelos livros, viaja-se pela imaginação, pela 

Internet faz-se a viagem pelas pontas dos dedos, 

digitalmente. 

Tivemos ainda aqueles jovens que se atêm a 

uma descrição concreta do que suscita a idéia livro. 

Nesse sentido, o que representam, imediatamente 

quando pensam em livro, são metonímias, tais 

como, – aos livros: palavras, letras; e também 

autores: Anne Rice; A. Poe; Schopenhauer; Carlos 

Drummond de Andrade entre outros citados. E à 

Internet: MSN; orkut; lista de discussão; e-mails, 

sites. São representações mais próximas do objeto 

em si e não de uma conceituação. Do mesmo modo, 

ocorreu em relação à Internet, quando alguns a 

representaram como objetos midiáticos de 

comunicação, ou seja, pela descrição de 

ferramentas de operacionalização. 

Ainda na esteira onde se pautam as 

representações, foi possível constatar que estas 

também são, às vezes, reveladoras de características 

concretas dos objetos investigados. No caso do 

livro, estas se manifestaram como componentes do 

objeto livro, além de nome dos autores, quiçá, os 

preferidos pelo jovem que os descreveu. Do mesmo 

modo, ocorreu em relação à Internet, quando os 

jovens a representam como objetos midiáticos de 

comunicação, ou seja, a descrição de ferramentas 

de operacionalização. No caso da Televisão, a 

representação que os jovens têm é, como já 

apontamos, a de uma mídia que não acrescenta 

quase nada, massificadora e não produtora de senso 

crítico. De todas as analisadas, foi a menos 

qualificada pelos jovens. 

Houve representações que nos instigaram e nos 

levaram a algumas reflexões. Por exemplo: se 

comparamos a associação do livro a seriedade, 

informação confiável com as representações para a 

Internet, tipo responsabilidade, a seriedade para o 

livro parece estar sendo tomada no seu sentido 

próprio; porém a responsabilidade, quando 

referente à Internet, toma mais o sentido de „falta 

de‟ ou „necessidade de‟, que combina com cautela 

ou usar com moderação. Enquanto o livro tem uma 

representação sacralizada, a Internet se apresenta 

também como diversão, lazer, globalização, o que 

assenta a Internet em bases fluidas de um mundo 

em vertiginosa mutação.  

Em compensação, importante e necessário 

foram adjetivos utilizados pelos jovens tanto para o 

livro como também para a Internet. Nesse caso, 

livro e Internet têm sua representação em pé de 

igualdade. Houve ainda, em relação à Internet, a 

adjetivação de rapidez e também infinito, 

ressaltando dois atributos muito valorizados em 

relação a esse espaço comunicacional. 

Outro grande achado da pesquisa foi a 

ratificação do que, há 10 anos atrás já havíamos 

levantado (Mamede-Neves, 2001): as 

representações são forjadas a partir da cotidianidade 

e da convivência com padrões, valores, atitudes, 

convenções estabelecidos socialmente, que se 

constroem, desconstroem, reconstroem-se a todo 

tempo a partir da experiência constituída 

socialmente, baseada na sociabilidade/interação. 

Assim, se o jovem entende o livro como um objeto 

ligado ao conhecimento mas cujo conteúdo, por 

vezes, se vincula a saberes científicos 

descontextualizados e distantes de sua realidade, 

compreende a Internet como algo mais próximo de 

si, por poder se adequar a sua linguagem cotidiana, 

seus saberes e suas experiências locais,  bem como 

mais acessível à obtenção da informação.  
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É também a Internet, para os jovens ouvidos, a 

grande facilitadora da comunicação; a maioria dos 

respondentes diz ser a comunicação o maior uso da 

Internet, seguido de perto por seu uso para pesquisa 

e informação.  

 

Concluindo sem Concluir... 
 

Este artigo teve, em seu desenrolar, toda uma 

cadeia de conclusões que, por sua vez, levantaram, 

novas proposições e inquietações. Foi nosso 

propósito tecê-lo assim, para que o çeitor pudesse 

também ser protagonista de outras idéias.  

Por isso, nesta conclusão que não conclui, 

percebemos como foi bom tomarmos uma 

suficiente distância do período em que este trabalho 

investigativo foi realizado, permitindo-nos uma re-

leitura de seus achados. Temos mais certeza em 

afirmar que os jovens têm muito a nos dizer sobre 

sua forma de pensar e entender as transformações 

das quais têm feito parte como sujeitos que vivem e 

operam com a realidade de seu tempo, nosso tempo.  

Precisamos, porém, saber ouvi-los, entende-los 

sem uma atitude pré-concebida, que, infelizmente, é 

muito própria de nós, adultos, em relação à 

adolescência e à juventude que nos cerca. Aliás, 

como diz a letra da música „Como nossos pais‟ de 

Belchior: 
 

Minha dor é perceber 

Que apesar de termos 

Feito tudo o que fizemos 

Ainda somos os mesmos 

E vivemos 

Como os nossos pais... 

Você diz que depois deles 

Não apareceu mais ninguém 

Você pode até dizer 

Que eu tô por fora 

Ou então 

Que eu tô inventando... 

Mas é você 

Que ama o passado 

E que não vê 

Que o novo sempre vem.. 

 

Se iniciamos este artigo nos opondo à idéia de 

considerar que todos os jovens nascidos no final da 

década de 70 e 80 sejam pertencentes à chamada 

Geração Y, não temos dúvidas em dizer agora que a 

pesquisa realizada mostrou-nos um segmento da 

juventude citadina efetivamente a ela pertencente, 

qual seja a sua classe econômico-social, não 

importando se, para acompanhar os avanços 

midiáticos, os menos favorecidos tenham que criar, 

com muito esforço, uma série de maneiras para 

poder usufruí-los. Resta, entretanto, saber se as 

promessas na esfera das políticas públicas e as 

propostas de uma educação de melhor qualidade 

vão realmente tornar viável, a curto prazo, a entrada 

nos espaços da cibercultura tanto para a juventude 

pobre das cidades, como para aquela que pertence a 

outros Brasis quase esquecidos... 

 

Referências 
 

Chartier, R. (1999). A ordem dos livros: leitores, 

autores e bibliotecas na Europa entre os 

séculos XIV e XVIII. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília. 

 

Ferraz, E. (2005, janeiro/julho). Recepção 

universitária: um estudo do Jornal Nacional. 

Alceu, 5(10), 187-201. 

 

Leal, R. C. (2010). Usos e apropriações dos 'sem-

tela' na rede: um estudo comparativo sobre as 

condições de acesso dos jovens no Brasil e na 

Itália. Tese de Doutorado, PUC-Rio, Rio de 

Janeiro. 

 

Leal, R. C. (2007). A relação dos jovens com a 

internet. In V Seminário E-TIC. V Encontro de 

educação e tecnologias de informação e 

comunicação, Rio de Janeiro. 

 

Loiola, R. (2010). Geração y Galileu (ed. 219). 

Recuperado em     24 de setembro de 2010 de 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/

0,,EDG87165-7943-219,00-

GERACAO+Y.html   

 

Mamede-Neves, M. A. C. (2010). The internet and 

the school: practices and attitudes among 

brazilian students and teachers. Second 

International Conference Education, Economy 

& Society. Paris (artigo publicado na íntegra, 

meio digital). 

 

Mamede-Neves, M. A. C. & Castanheira, M. 

(2009). As coisas são coisas até que jovens em 

rede provem em contrário. Rio de Janeiro: 

Arara Azul.   

 

Mamede-Neves, M. A. C. (2007). Jovens em rede: 

representação e significação da Internet pelo 

olhar de jovens universitários (relatório final 

do Projeto institucional  integrado CNPq). Rio 

de Janeiro: PUC-Rio/CNPq.  

 

Mamede-Neves, M. A. C., Pedrosa, S. M. & Costa, 

A. V. (2007). Jovem jornal. Rio de Janeiro: 

T+Oito 

http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html
http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG87165-7943-219,00-GERACAO+Y.html


52 

 

Mamede-Neves, M. A. C. As voltas e viravoltas dos jovens do início do século XXI 

 

 

 

 
Pesquisas e Práticas Psicossociais 5(1), São João del-Rei, jan./jul. 2010 

 

 

 

Mamede-Neves, M. A. C., Vidal, F. & Wilmer, C. 

(2003, julho/dezembro). Problemas e valores 

apontados por jovens universitários 

pertencentes a "sociedades emergentes": um 

estudo sobre a Barra da Tijuca. ALCEU: 

Revista de Comunicação, Cultura e Política, 

4(7), 164-195. Rio de Janeiro: PUC, 

Departamento de Comunicação Social.  

 

Mamede-Neves, M. A. C. (2001). A construção do 

juízo moral em grupos de jovens pertencentes a 

“sociedades emergentes” – um estudo na 

Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (relatório final 

do Projeto institucional integrado CNPq). Rio 

de Janeiro: PUC-Rio.  

 

Ortega y Gasset, J. (1982). História como Sistema.  

Brasília: UnB.  

 

Ortega y Gasset, J.  (1967). Meditações do Quixote. 

São Paulo: Iberoamericana. 

 

Pais, J. M. (2008. janeiro/abril). Máscaras, jovens e 

„escolas do diabo‟. Revista Brasileira de 

Educação 13(37).  

 

Ribeiro, F. N. (2008). Internet e imagem: 

representações de jovens universitários. Tese 

de doutorado, Rio de Janeiro: PUC-Rio.  

 

Rivoltella, P. C. (2006). Screen Generation: Gli 

adolescenti e le prospettive  dell‟educazione 

nell‟ età dei media digitali. Milano: Vita e 

Pensiero. 

 

Rossi, F. (2005). La condición juvenil ante las 

transformaciones de la sociedad. Recuperado 

em fevereiro de 2010 de http://base.d-p-

h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6876.html . 

 

Souza, C. R. P. (2000). Ciência da Comunicação. 

Recuperado de 

http://www.citi.pt/homepages/espaco/html/hipe

rtexto.html 

 

Vanderdorpe, C. (1999). Du Papyrus à 

 l'hipertexte: essais sur les mutations du texte 

et de la lecture. Paris: La Découverte.  

 

 
Categoria de contribuição: Relato de pesquisa 

Recebido: 09/10/10 

Aceito:13/12/10  

http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6876.html%20captado%20em%20fevereiro%202010
http://base.d-p-h.info/fr/fiches/dph/fiche-dph-6876.html%20captado%20em%20fevereiro%202010
http://www.citi.pt/homepages/espaco/html/hipertexto.html
http://www.citi.pt/homepages/espaco/html/hipertexto.html

