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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea presencia a era da informação e da sociedade em rede. Tal 

sociedade traz um jovem, integrante da geração Z ou “pontocom”, que merece especial 

atenção diante de sua cultura, práticas de consumo, principalmente sobre seus ritos de 

passagens e constituição de sua identidade. Essa geração nasceu inserida em uma sociedade 

que presencia grandes avanços tecnológicos, por isso é chamado de “nativos digitais”. Esse 

jovem se encontra em uma sociedade que passa por crises de identidade, constituindo nele 

identidades múltiplas. A web 2.0, termo cunhado por Tim O’Reilly em 2004, veio 

revolucionar a comunicação, a cultura, o consumo e tantos outros fatores da sociabilidade do 

homem. Mediante a todas essas consequências da globalização, o Brasil mostrou destaque 

para uma classe em especifico, a classe C. A realização da pesquisa foi baseada nos estudos 

de recepção, com o objetivo de traçar o perfil e as algumas formas de consumo dentro grupo 

de jovens na cidade de Mossoró, e compreender como os entrevistados se apropriam das 

mídias digitais em tempos de convergência. Para tanto se realizou o trabalho empírico e de 

análise por meio de uma pesquisa quantitativa e outra qualitativa, que contribuíram 

grandemente para as considerações sobre os assuntos abordados dentro do cotidiano desse 

grupo. 

 

Palavras-Chave: Identidade. Consumo. Juventude. Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The contemporary society witnesses the information age and network society. This company 

brings a young member of Generation Z or "dot" that deserves special attention in front of 

their culture, consumption practices, especially about their rites of passages and shaping its 

identity. This generation was born inserted in a society that witnesses major technological 

advances, so it is called "digital natives". The youth are in a society that goes through an 

identity crisis, it constitutes multiple identities. Web 2.0, a term coined by Tim O'Reilly in 

2004, revolutionized communication, culture, consumption and many other factors of the 

social nature of man. Through all these consequences of globalization, Brazil showed 

prominent for a specific class, the class C. The research was based on reception studies, in 

order to profile and certain forms of consumption within the group of young people in the city 

of Mossoro, and understand how respondents take ownership of digital media in times of 

convergence. Therefore the study was performed and empirical analysis through a 

quantitative and a qualitative, which contributed greatly to the consideration of the matters 

discussed within this group everyday. 

 

Keywords: Identity. Consumption. Youth. Internet. 
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      INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento do que Tim O’Reilly, em 2004, chama de web 2.0 o cotidiano da 

humanidade sofreu rápidas mudanças, principalmente no que concerne a sua comunicação e a 

forma como se identifica. O ciberespaço passou a fazer parte da vida da grande maioria dos 

cidadãos. Eis a grandiosa vantagem deste espaço: ele não é limitado geograficamente, e de 

certa forma atemporal, mencionando que há uma grande abertura para a “liberdade de 

expressão”. Hoje grande parte da sociabilidade do sujeito se dá através do ciberespaço, que 

usa como canal as redes sociais na Internet. 

É através dessa forma virtual de vida que o homem começou a se reinventar e até mesmo 

a criar novas maneiras de se expressar ao lidar com esse novo espaço. Há então uma 

diferenciação entre o que chamamos de espaço virtual e espaço offline. Uma mesma pessoa 

pode agir e reagir de formas diferentes nesses dois ambientes, mas a questão é saber onde 

cada um deles começa e termina (se é que pode haver essa divisão) e o que realmente é 

verdade e o que é apenas uma maquiagem/melhoramento do cotidiano nosso de cada dia. 

A busca do homem pela felicidade é constante, ou melhor, o “não estar entediado” é que 

motiva o homem a não deixar tudo como está. E a vida social no meio virtual traz grandes 

facilidades de buscar e expressar o novo, e principalmente a satisfação. O que poderia ser 

privado na vida social offline/real é facilmente executável no ciberespaço e é nisso que o 

homem se apoia para se sentir incluso e participante. 

Cabe então, a partir do assunto ciberespaço abordar a figura do jovem, principalmente no 

que diz respeito à chamada geração Z. A ideia passada sobre o jovem e a juventude é de que é 

um espaço da vida no qual estamos em transição “entre uma maturidade adiada e uma 

infância espremida”, como diz Everardo Rocha e Cláudia Pereira (2009, p. 15). O jovem é 

reconhecido através de mediações entre atitudes, gostos, valores, estéticas e etc. Os jovens 

ganham a cada dia mais espaço na mídia, com matérias abordando sua importância nas 

decisões de consumo na família e como mediadores de inovações tecnológicas. É nessa fase, 

que esse adulto em construção, definirá seus traços marcantes. 

Os jovens têm atitudes peculiares quando se trata de identidade e possuem até mesmo 

uma frequência na sua rotatividade. Uma geração conectada 24 horas por dia e que tem 

informações a um click acaba sendo bombardeada não somente pela mídia convencional. Há 

informações por todas as partes. É uma categoria, um estágio da vida do homem, que merece 

estudos, principalmente como seus hábitos, cultura e consumo influenciam na vida virtual e 

na offline, e como esse conjunto de fatores exerce influência na economia. 
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Entende-se então a necessidade de estudar a identidade de jovem na sociedade 

contemporânea e sua cultura tomando como base a recepção a partir do fluxo de conteúdo que 

ocorre por meio de múltiplos suportes tecnológicos (conectados principalmente através da 

Internet), uma das características da convergência midiática. Todos esses assuntos inseridos 

no contexto que aborda a nova realidade da classe C no Brasil. 

Com o intuito de alcançar os objetivos propostos pela pesquisa, organizou-se o 

trabalho em três capítulos:  

O primeiro capítulo visa abordar os conceitos em torno da identidade e da juventude, 

como são vistos pela sociedade, pelo próprio indivíduo, pela universidade e pelo mercado.  

Stuart Hall (2005) aborda o sentido de identidade em três visões, a do sujeito do 

iluminismo, a do sujeito sociológico e do sujeito pós-moderno. Na primeira visão temos um 

olhar “individualista”, que o “eu” do indivíduo permanecia o mesmo desde o nascimento até a 

morte, sendo centrado, racional e não influenciável pelo meio. Na segunda, temos parte 

interior e parte exterior na constituição da identidade, é onde o indivíduo se apropria de algo 

do meio que já possui significado e une a si, tornando-o parte de si e agregando um 

significado próprio. “Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, 

tornando ambos reciprocamente mais unificados e predizíveis” (HALL, 2005, p. 12). O 

sujeito pós-moderno não possui uma identidade fixa, essencial ou permanente. Com a 

globalização há uma forma diferente de se comunicar, conhecer e experimentar 

culturas/hábitos antes peculiares apenas de uma parcela de um continente. 

Bourdieu (1983), já afirmava que juventude é apenas uma palavra para que a 

sociedade hierarquize o poder de cada indivíduo sobre o outro. Em seus estudos Piaget (apud 

BOCK; FURTADO; TEXEIRA, 1999) comprova que até a fase da juventude o indivíduo 

sofre a maior parte das influências sobre sua personalidade em toda sua vida, mostrando assim 

uma identidade ainda mais flexível. A mídia e as plataformas digitais ganharam espaço na 

formação da identidade dos jovens. A globalização trouxe uma mobilidade enorme entre os 

quatro cantos do mundo e o uso de gadgets
1
 facilitou ainda mais essa interação dos homens, 

independente de onde estejam e quem sejam. Como já dizia McLuahn (1964): os meios de 

comunicação passaram a ser extensão dos homens. Na geração Z, os indivíduos que compõem 

esse grupo também são conhecidos como “geração digital”. Nela a dependência de audiência 

e produção de conteúdo para os meios aumentou. O jovem e sua identidade são abordados de 

                                                           
1
 Equipamentos tecnológicos portáteis. 
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forma que se entenda o seu cotidiano mediado por tecnologias e influências sobre sua 

comunicação. 

 Baseados nos conceitos sobre consumo, cultura de massa e a nova classe C no Brasil, 

o segundo capítulo busca traçar as características dessa parcela da sociedade que ganha mais 

espaço não só no mercado, mas também nos estudos acadêmicos interdisciplinares.  

O consumo será mostrado não apenas como uma atividade de sobrevivência, 

biológica, mas como forma participativa de um meio/sociedade. Afinal, consumo participa 

ativamente na cultura moderno-contemporânea, influenciando assim na identidade do 

indivíduo. Baseado em autores como Bauman (2008) e Baudrillard(1995) e apoiado em 

algumas pesquisas recentemente realizadas por Everardo Rocha (2006, 2009) e seus 

cooperadores, haverá um esclarecimento sobre o consumo como uma ação simbólica e não 

apenas uma simples troca econômica. 

Há mais de uma década o Brasil vem passando por uma fase economicamente boa e 

tal período vem gerando um crescimento na renda (NERI, 2010). O destaque vai para a classe 

C que ganha financiamentos, produtos e serviços com preços e formas de pagamento 

adaptados para esse público-alvo. Com isso até mesmo as narrativas e estratégias publicitárias 

foram modificadas e adequadas a eles. 

 Barbero (2001) já advertia em Dos meios às mediações que a massa há muito já havia 

ganhado um espaço maior perante a sociedade, e que através da cultura de massa é que se 

possibilitou uma comunicação entre estratos diferentes da sociedade. Morin (2002) afirma em 

Cultura de Massas Vol. I que existem duas formas de se ver a cultura, e uma em particular 

varia de época e sociedade. Logo, será abordado a evolução dessa cultura de massa e como 

ela se caracteriza em pleno século XXI na atual classe C brasileira. 

O terceiro e último capítulo conta com a parte empírica da pesquisa. Através do estudo 

da recepção, a pesquisa possui duas etapas. Por considerar as mediações responsáveis pelas 

influências nas formas de decodificação, negociação e/ou rejeição em que as mensagens 

massivas podem ser sujeitadas, o estudo da recepção vê a necessidade de se estudar o receptor 

e seu meio (JACKS, 1999). 

A primeira consiste na aplicação de questionários para 96 alunos do ensino médio de 

uma escola pública da cidade de Mossoró. Da aplicação desses questionários realizamos uma 

triagem baseada em uma faixa dos 14 aos 18 anos, as horas de acesso à internet, a forma de 

acesso à internet, o uso de redes sociais entre outros quesitos classificatórios.  

Na segunda parte os jovens escolhidos passaram por entrevistas com questões abertas 

e, a partir de suas análises, foi possível realizar observações de cunho qualitativo sobre o 
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comportamento desses jovens perante aparelhos tecnológicos, conteúdos aos quais tiveram 

acesso e a forma como atuam nas redes sociais em seu dia-dia.  

Por meio dessas duas etapas os dados quantitativos, através de gráficos, e qualitativos, 

por meio das respostas transcritas, serão postos em exposição os resultados e comparados com 

as teorias e pensamentos a respeito da identidade, juventude, consumo e a nova classe C 

brasileira, para que a partir da comparação entre os dados e teorias sejam feitas considerações 

a respeito. 
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1 IDENTIDADE JUVENIL 

 

1.1 O sujeito em pedaços: montando o quebra-cabeça da identidade na pós-

modernidade 

 

Antes de descrever como se dá a construção da identidade precisa-se saber a diferença 

entre os papéis do indivíduo dentro da sociedade e sua identidade, ou identidades (como será 

visto mais a frente). Castells (1999) põe em sucintas palavras seus significados: os papéis de 

um indivíduo na sociedade estão ligados às funções do mesmo como ser pai, advogado, 

fumante, jogador de futebol; todas essas funções estão presentes ao mesmo tempo em um 

único indivíduo. Enquanto a identidade é alimentada por atributos fornecidos pelo próprio 

indivíduo a si mesmo, que gera um processo de individualização. Ou seja, os papéis do 

indivíduo são funções que ele exerce, enquanto identidade são significados que ele deseja 

transmitir sobre si mesmo. 

A principal questão, na verdade, diz respeito a como, a partir de quê, por quem, e 

para quê isso acontece. A construção de identidades vale-se de matéria-prima 

fornecida pela história, geografia, biologia, instituições produtivas e reprodutivas, 

pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelações 

de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, 

grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu significado em função de 

tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como 

em sua visão de tempo/espaço (CASTELLS, 1999, p. 23). 

 A identidade do indivíduo e/ou do grupo em que se encontra constrói-se a partir de 

fatores históricos, sociais, biológicos, de crenças, entre outros. Para apenas um indivíduo ou 

mesmo para ator coletivo, podem existir múltiplas identidades. Mas todos esses fatores 

ganham ressignificados quando se trata de tendências e concepções culturais do meio social, 

cultural, econômico, etc. em que está inserido, principalmente em relação ao tempo/espaço, 

qualquer mudança em um desses fatores pode transformar completamente seus significados 

para o sujeito.  

 O autor ainda aborda três tipos de processos que influenciam na formação da 

identidade: a legitimadora, a de resistência e a de projeto. A primeira origina a sociedade 

civil, que tem como vigência uma estruturação da sociedade; é nesse processo que se formam 

sindicatos, partidos, cooperativas que se ligam ao poder do Estado, como forma de 

relacionamento desses grupos representados com o poder público/político. A segunda, a de 

resistência, objetiva a formação de comunidades, e tais são responsáveis por uma 

luta/resistência coletiva perante uma opressão por considerar uma “batalha” mais forte quando 
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se age coletivamente. A terceira, a identidade de projeto, constitui na produção do sujeito. 

Esse sujeito se projeta com o objetivo de ter uma vida diferenciada a partir de uma 

negociação, forçada, com as opções de estilo de vida que lhes são oferecidas. 

Neste caso, a construção da identidade consiste em um projeto de uma vida 

diferente, talvez com base em uma identidade oprimida, porém expandindo-se no 

sentido da transformação da sociedade como prolongamento desse projeto de 

identidade (CASTELLS, 1999, p. 26). 

O autor afirma que o sujeito está sempre em busca de expressar uma identidade que 

ainda está oculta, que não foi despertada, a qual será acordada a partir das transformações que 

acontecem na sociedade e ela irá refletir diretamente em sua construção e expansão. 

Resume-se então que, no que Castells (1999) chama de sociedade em rede, surgem 

processos de construção de identidade durante esse determinado período, gerando “novas 

formas de transformação social. Isso ocorre porque a sociedade em rede está fundamentada na 

disjunção sistêmica entre o local e o global para a maioria dos indivíduos e grupos sociais” 

(CASTELLS, 1999, v. 2, p. 27). O que essa sociedade em rede trouxe foi uma aproximação 

entre o local e o global, tornando complexa e abrangente as reformulações dos significados a 

partir do grande leque de fatores que influenciam a construção da identidade. 

Mas para entender como essa sociedade em rede, mediada a partir de novas 

tecnologias de informação e comunicação, funciona precisa-se estudar as grandes mudanças 

sociais e culturais que fomentaram a sociedade em que se vive hoje. A sociedade 

contemporânea não possui uma identidade fixa, pelo contrário, ela é complexa e variada 

baseada nas evoluções sociais que presencia (HALL, 2006). 

Durante todo o processo de evolução da sociedade facilmente destacam-se suas 

características em vários âmbitos, e essas características tendem a ficar mais complexas, 

principalmente quando se aborda a questão da identidade de um sujeito e/ou os grupos em que 

estão inseridos. Hoje, o mal do século é conhecido como “crise de identidade” (HALL, 2006) 

motivada pela complexidade do homem pós-moderno por causa de suas interações locais e 

globais e também do uso de novas tecnologias como mediadores dessas novas formas de 

interações.  

A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais 

amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais das 

sociedades modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos 

uma ancoragem estável no mundo social (HALL, 2006, p. 7). 

Hall (2006) destacou três tipos de identidades: a do sujeito do iluminismo, a do sujeito 

sociológico e do sujeito pós-moderno. O primeiro refere-se a uma sociedade que se baseia em 
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indivíduos sólidos e centrados, nessa visão o sujeito é visto como contínuo, o mesmo desde o 

seu nascimento até sua morte, com uma identidade imutável. O sujeito sociológico é formado 

a partir de apropriação e reformulação de significados obtidos através de seu contato com o 

meio. Dessa forma o sujeito tenta estabilizar sua identidade a partir do seu eu (interior) e do 

meio (exterior) tentando evitar conflitos, até mesmo para ser unificado ao meio. O que 

diferencia o sujeito do iluminismo do sujeito sociológico é que o segundo tem interação com 

o meio, mas ambos concretizam um viver estável, unificado, e por que não, 

predizível/predestinado. Eles possuem começo, meio e fim (mesmo que o primeiro seja 

imutável, mas ambos possuem uma ordem, um fechamento, diferente do sujeito pós-

moderno). 

Mas na era moderna aboliu-se o pensamento de um sujeito estável e padronizado. 

Afirma-se que existe uma identidade moldada historicamente e não biologicamente. Em um 

único sujeito há vários “eus” que através de uma lógica (interior) se expressam conforme o 

meio que se encontram. É o que Hall (1987) chama de “‘celebração móvel’: formada e 

transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (apud HALL, 2006, p. 12). Esse sujeito 

moderno se caracteriza principalmente através da teoria de Freud que aborda que nossas 

identidades são formadas a partir de processos psíquicos e simbólicos do inconsciente, 

totalmente oposta a “razão”, indo contra a visão de uma identidade fixa e sólida.  

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processo inconsciente, e não algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento. Existe sempre algo “imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela 

permanece sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada” 

(HALL, 2006, p. 38). 

O sujeito está sempre em estado de “insatisfação” com seu estado, logo abre espaço 

para novas experiências, novos pensamentos que estão ocultos em sua mente que o permite 

realizar algo novo para se sentir completo e ser devidamente identificado. Mas com o fluxo de 

mudanças que ocorrem na sociedade globalizada há sempre algo a ser despertado no sujeito 

que fará sua busca por uma identidade algo constante e mutável. 

Assim como Hall (2006), Canclini (2010) e Kellner (2001) possuem a mesma linha de 

pensamento sobre a identidade do sujeito do atual período histórico. Eles alegam que a 

descentralização da sociedade, as evoluções tecnológicas, o fluxo de informação, as formas de 

comunicação, a atuação do outro e etc. tornaram a identidade reflexiva, móvel e 

“variavelmente constante”. “A transnacionalização da economia e dos símbolos tirou a 

verossimilhança desse modo de se legitimar a identidade” (CANCLINI, 2010, p. 196). 
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Quando há referência ao meio como fator influenciador/formador de uma identidade 

inclui-se também “o outro”, até mesmo dos nossos “outros” eus. Há no sujeito pós-moderno 

uma insatisfação com o estático, do ser igual sempre, justamente por causa de sua tamanha 

complexidade. “Nós continuamos buscando a ‘identidade’ e construindo biografias que tecem 

as diferentes partes de nossos eus divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse 

prazer fantasiado da plenitude” (HALL, 2006, p. 39). 

Kellner (2001) afirma que “o outro” é fator importantíssimo na legitimação da 

identidade do sujeito pós-moderno, pois “à medida que o número de possíveis identidades 

aumenta, é preciso obter o reconhecimento para assumir uma identidade socialmente válida. 

[...] Dessa maneira, na modernidade o outro é um constituinte da nossa identidade” 

(KELLNER, 2001, p. 296). 

O que se pode observar é que com grandes acontecimentos históricos, como a 

revolução industrial e o feminismo, houve uma progressão na sociedade e esses avanços 

trouxeram grande complexidade para a sociedade. Na era da informação os sujeitos possuem 

mais acesso (com maior velocidade) a conteúdos que antes era de difícil contato e mesmo de 

difícil entendimento. Cada movimento, cada cultura, cada crença, cada grupo, cada um forma 

uma identidade e o mesmo sujeito está inserido em meios característicos desses fatores 

(igreja, por exemplo) e tem de agir como camaleão, não para fingir, mas para se adaptar de 

acordo com um dos seus “eu”, pode-se dizer que é uma questão de sobrevivência. 

A identidade da sociedade pós-moderna está diretamente ligada ao processo de 

globalização. Primeiro houve uma internacionalização de bens materiais e simbólicos, 

próprios de uma sociedade, rompendo as fronteiras. Depois veio uma produção de bens de 

todos para todos em que não se sabe bem, ou mesmo não há importância sobre quem 

produziu; não existe uma “nacionalidade” dos bens, “é mais importante a velocidade com que 

se percorre o mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está 

agindo”(CANCLINI, 2010, p. 32). 

Como argumenta Anthony McGrew (1992), a globalização se refere àqueles 

processos, atuantes numa escala global, que atravessam fronteiras nacionais, 

integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de 

espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 

interconectado (HALL, 2006, p. 67). 

A globalização tem uma grande característica em relação ao espaço-tempo, sua 

compressão. Apesar de suas inúmeras formas concretas do seu papel na sociedade atual, a 

globalização não se firma apenas na comercialização de um produto local em contexto global. 

Com o advento da internet e sua popularização esses dois atores (tempo e espaço) expõem 
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instantaneamente o efeito global em cada casa. Da música em primeira mão para download 

aos ataques de bombas que ocorrem em Israel, tudo ao alcance de um só click e no caso da 

televisão, está ao alcance de um controle remoto. Um acontecimento local que invade os 

canais e a rede e em milésimos de segundos se propaga por todo o globo terrestre. A cada 

matéria e novo click uma nova informação, uma nova cultura e o indivíduo acaba por 

absorver pelo menos uma parcela daquele conteúdo e agrega para si novos significados e os 

constitui como parte de sua identidade. 

O que é importante para nosso argumento quanto ao impacto da globalização sobre a 

identidade é que o tempo e o espaço são também as coordenadas básicas de todos os 

sistemas de representação. Todo meio de representação – escrita, pintura, desenho, 

fotografia, simbolização através da arte ou dos sistemas de telecomunicação – deve 

traduzir seu objeto em dimensões espaciais e temporais (HALL, 2006, p. 70, ênfase 

do autor). 

 Há uma preocupação em relação à identidade, principalmente no que se refere a uma 

identidade nacional ou cultural, pois a globalização acaba por apagar essas identidades e as 

torna global, generalizada, quiçá superficial. O que antes tinha um público alvo específico, 

hoje se tornou quase que generalizado e torna a cultura homogeneizada. “Foi a difusão do 

consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de 

‘supermercado cultural’” (HALL, 2006, p. 75), onde a cultura passou a ser mediada pelo 

mercado e bombardeando os mais diversos sujeitos. E o mercado tenta atingir os sujeitos 

geralmente de forma apelativa, demonstrando que há várias opções de consumo e todas elas 

“cabem” ao mesmo sujeito, exatamente por causa das suas multifacetas. 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de 

“identidades partilhadas” – como “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” 

para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastantes distantes umas das outras no espaço e no tempo. À 

medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, 

é difícil conservar as identidades culturais ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural (HALL, 2006, p. 

73-74, ênfase do autor). 

 O mais interessante, e contraditório, é que ao mesmo tempo em que a globalização traz 

uma pluralidade identitária para o sujeito ela acaba re-forçando grupos locais. A partir do 

momento em que esses grupos se sentem ameaçados, reagem de forma que potencializam e 

reafirmam sua identidade como grupo. Ou seja, com a globalização alguns tentam resgatar a 

pureza de suas identidades (“tradição”) e outros simplesmente são absorvidos pela 

homogeneização cultural que resulta dessa globalização, ambos os fatos podem acontecer 

simultaneamente no mesmo sujeito. Mais um ponto que constitui a complexa identidade 

contemporânea. 
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1.2 Juventude: conceitos, visões e características 

 

A juventude não é apenas um aspecto biológico/fisiológico, mas envolve tudo que está 

em volta do jovem, sua classe, crença, gosto musical, educação, raça, cultural e tantos outros 

fatores. A palavra juventude ou adolescência tem vários significados a depender de como é 

analisada. Entre elas está a visão da biologia, da psicologia e política, por exemplo. “Tanto a 

ideia de juventude quanto a experiência de ser jovem se traduzem, de certa forma, por um 

processo constante de mediação entre valores, hábitos, gostos, atitudes, estéticas e práticas 

sociais” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 15). 

Baseado na teoria do desenvolvimento humano, elaborada por Jean Piaget, existe 

quatro etapas que compõem esse desenvolvimento. Estes 

[...] estudos e pesquisas de Piaget demonstraram que existem formas de perceber, 

compreender e se comportar diante do mundo, próprias de cada faixa etária, isto é, 

existe uma assimilação progressiva do meio ambiente, que implica uma acomodação 

das estruturas mentais a este novo dado do mundo exterior (BOCK; FURTADO; 

TEXEIRA, 1999, p. 98).  

Esses períodos etários são: o sensório-motor (0 a 2 anos), pré-operatório (2 a 7 anos), 

operações concretas (7 a 11 ou 12 anos) e o de operações formais (11 ou 12 anos em diante).  

No período sensório-motor é quando a criança passa a perceber as coisas e a se 

movimentar a partir do meio que a cerca. É nesse período que muitas habilidades motoras são 

desenvolvidas. O pré-operatório destaca-se pelo aparecimento da linguagem, que 

concomitantemente é responsável por influenciar o lado social, afetivo e intelectual da 

criança. A fase de operações concretas caracteriza-se pela realização de operações que visam 

um objetivo (seja ele qual for) com começo, meio e fim e que ele seja alcançado. O que 

compreende as operações formais é que nele começa a adolescência na visão da psicologia. 

Na adolescência, como destaca a psicologia, esse sujeito será capaz de fazer reflexões e tentar 

equilibrar os pensamentos e a realidade. Afirma-se ainda que nesse período os jovens 

possuam interesses diversos e transitórios, que quando chegam à idade adulta alcançam 

estabilidade. 

Biologicamente falando a adolescência é marcada pela entrada do sujeito na chamada 

puberdade, nessa fase ocorrem mudanças físicas/hormonais no indivíduo. Mas há teóricos que 

não concordam com essa visão, pois afirmam que nem sempre que ocorre o rito de passagem, 

física, da fase infantil para adolescência, ou mesmo da fase adolescente para adulta, significa 

que o sujeito está psicologicamente adaptado/moldado a esse estágio demarcado pela 
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maturação biológica. É como Everardo e Cláudia comentam sobre o pensamento de Van 

Gennep a respeito desse assunto: 

No entanto, Van Gennep (1977) afirma que é precipitado associar os ritos de 

passagem da infância para a adolescência aos “ritos de adolescência”, já que a idade 

da puberdade física pode variar de sociedade para sociedade, à medida que variam 

os seus estímulos sexuais. Assim, alerta Van Gennep (1977), é preciso distinguir 

entre “puberdade social” e “puberdade física”. A “puberdade física”, biologicamente 

definida, supõe, por exemplo, que uma mulher esteja madura para procriar. Mas o 

pertencimento a uma “puberdade social” não está condicionado, necessariamente, 

aos limites físicos, e a mulher capaz de procriar pode compartilhar o mesmo status 

de “puberdade social” com outra mulher que ainda não pode procriar. O 

pertencimento à “puberdade social” é relativo e se define através dos valores de uma 

dada cultura. Por isso é variável, flexível, determinada por forças coletivas e 

deslocada dos parâmetros biológicos (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 29, ênfase do 

autor). 

Quanto à multiplicidade de identidades do sujeito há uma necessidade de 

exteriorização e reconhecimento, o que acaba gerando o surgimento de tribos e grupos para 

interação entre os sujeitos. A mobilidade entre vários grupos pode se dar ao mesmo tempo, 

assim como também sua entrada e abandono, uma característica observada principalmente 

entre os jovens. 

As tribos e grupos que formam as fronteiras simbólicas desse fragmentado mundo 

da adolescência contemporânea apresentaram uma possibilidade de se aproximar e 

se distanciar uns dos outros por força de empatias ou rejeições recíprocas. Da 

mesma maneira, coisas, pessoas, objetos, produtos e serviços, experiências sociais 

ou escolhas estéticas também podem apresentar importantes graus de variação entre 

o próximo e o distante do mundo do adolescente. Assim, se considerarmos a 

premissa de que a juventude é um fenômeno social, que as representações sociais, 

seja na mídia ou no senso comum, sublinham seu caráter múltiplo e simbólico, e 

que, sobretudo, ditam os gostos, valores e padrões da cultura de consumo, podemos 

afirmar que a adolescência é mais que uma palavra e que, nesse sentido, precisa ser 

observada mais de perto (ROCHA, PEREIRA, 2009, p. 35). 

Em relação ao que diz respeito à palavra em si, Bourdieu (1983), relata em uma 

entrevista que a palavra juventude é apenas uma forma de rotular um período físico-

psicológico e que é utilizada como meio de exercer poder, que para os adultos seria sinônimo 

de inferioridade dos jovens e que eles devem exercer poder sobre os mesmos. É uma política 

de controle de poder, resumindo: “As classificações por idade (mas também por sexo, ou, é 

claro, por classe...) acabam sempre por impor limites e produzir ordem onde cada um deve se 

manter em relação à qual cada um deve se manter em seu lugar” (BOURDIEU, 1983, p.1-2). 

O autor também aborda, e até mesmo mostra como justificativa para, os conflitos entre as 

gerações, as desvalorizações e supervalorizações de ambas as partes que são opostas entre 

elas: 
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Há períodos em que a procura do “novo” pela qual os “recém-chegados” (que são 

também, quase sempre, os mais jovens biologicamente) empurram os “já chegados” 

para o passado, para o ultrapassado, para a morte social (“ele está acabado”) se 

intensifica e, ao mesmo tempo, as lutas entre as gerações atingem uma maior 

intensidade: são os momentos em que as trajetórias dos mais jovens e dos mais 

velhos se chocam, quando os jovens aspiram “cedo demais” à sucessão 

(BOURDIEU, 1983, p.10, ênfase do autor). 

 Essas transferências de condições não se limitam apenas ao âmbito de assumir um 

novo status em relação a deixar de ser criança para assumir o posto de adolescente. Mas aos 

ritos realizados dentro desses períodos. A adolescência por si só já é caracterizada pela 

transição, instabilidade do sujeito e esse sujeito vivencia um grande percurso em ritos de 

passagens. “Rito de passagem é a identificação antropológica de um mecanismo que mostra a 

sociedade e a cultura em seu desejo de controle sobre qualquer mudança que cada um dos 

seus seres, individual ou coletivamente, queira realizar em seu interior” (ROCHA; PEREIRA, 

2009, p. 25).  

Há então não só uma mudança individual, mas também coletiva de condição, de 

grupo. Exemplos a serem vistos são as mudanças nos gostos musicais dos jovens em que 

mudam totalmente suas atitudes, ambientes de socialização, pensamentos, vestimentas e 

passam a anular qualquer outro grupo, mesmo que já tenha feito parte anteriormente. É 

importante perceber que a necessidade de pertencer a um grupo está ligada diretamente ao 

controle da sociedade (pelo menos parte dela) sobre o sujeito. Essa é a essência dos ritos de 

passagem. E na adolescência esses ritos vêm fortalecer o estado de transitoriedade do 

adolescente na sociedade. O que se presencia é um jovem constituído de ambivalências e 

fragmentações perante uma sociedade pós-moderna. 

A ambivalência se caracteriza pela presença de pensamentos simultâneos que 

divergem entre si. Para o jovem, por exemplo, há dúvida em que estágio de maturação se 

encontra, se é criança ou adulto. Essa ambivalência se sustenta justamente em “descobrir-se”, 

em achar-se no mundo, de identificar-se. Como visto na teoria do desenvolvimento humano, o 

adolescente começa a refletir sobre pensamentos, discursos, o meio que o redeia. É nesse 

ponto que se pode explicar a rebeldia. O que de fato conclui-se é que por causa dessa 

ambivalência, entre ser criança e adulto, o jovem se encontra encurralado para escolher como 

agir, de um lado agir como criança e ser considerado imaturo e por outro agir como adulto e 

ser considerado como “dono do próprio nariz”. A incoerência dos discursos os deixa 

confusos. 

Alguns especialistas falam da busca da identidade. O adolescente não sabe mais 

quem é. Já não é apenas filho do pai e da mãe ou irmão ou neto, etc., começando a 

ser amigo de uns, inimigo de outros, desejando uns, odiando outros. Enfim, é um ser 
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indefinido em busca da identidade. [...] Outros informantes falaram da descoberta da 

esfera pública, explicando que o adolescente percebe que agora é alguém, que pode 

acontecer para o mundo, que se fizer uma grande confusão, vai sair no jornal, afetar 

a família e os amigos. Ele sabe que começa a ter um lugar mais autônomo na esfera 

pública que o difere da criança. Essas ideias marcam o rito de separação (ROCHA; 

PEREIRA, 2009, p. 38, ênfase do autor). 

 A fragmentação só passou a existir na cultura pós-moderna e nela, os adolescentes 

vivem em “um mundo aos pedaços”. Mas apesar de a fragmentação ser uma característica da 

pós-modernidade a adolescência por si também se caracteriza como tal, fragmentada, tendo 

em vista o “quebra-cabeça” da vida que essa passagem representa. Existem ainda quatro 

características que compõem a fragmentação na adolescência: a fragmentação intelectual, o 

comprometimento superficial, a compatibilização de diferença e o de mobilização entre 

universos simbólicos. Ou seja, tem-se um jovem que se vê diante de inúmeras disciplinas, 

cada uma ministrada por um professor específico que acaba aprofundando o conhecimento da 

área, vários aprofundamentos ao mesmo tempo, por exemplo (fragmentação intelectual). Por 

ainda agrupar traços da infância o jovem não sente a necessidade de firmar suas decisões 

podendo voltar atrás e desfazê-las facilmente (comprometimento superficial). Quando se trata 

de compatibilizar diferenças, na visão dos jovens, é que quanto mais coisas absorverem 

(independente das divergências entre elas) melhor, pois o jovem julga que um dia irá usá-los 

de alguma forma, para ele tudo é útil (compatibilização de diferenças). (E a mobilização entre 

universos simbólicos) quanto a sua transitoriedade “não há nenhum problema de o 

adolescente transitar, com grande desenvoltura, entre grupos, tribos, subculturas, ideologias 

ou ethos diversos” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 45, ênfase do autor). 

 O mundo dos jovens ainda se alicerça em nove valores: afetividade, autenticidade, 

descompromisso, gregarismo, insegurança, liberdade, poder, premência e questionamento. O 

afeto está relacionado à sua fase de fragilidade, de transitoriedade em que precisam de atenção 

e carinho. A autenticidade visa, mesmo que aparentemente antagônico, a sua diferenciação 

coletiva e individual; o ser jovem e o ser singular. O descompromisso está ligado ao 

comprometimento superficial dito anteriormente. Gregarismo caracteriza-se pelo 

agrupamento do jovem a quem ele considera como “melhor amigo” em cada grupo que se 

encontra para se apoiar. A insegurança é algo nato da adolescência justamente pelo fato de se 

encontrar num estágio de transitoriedade, de entrada no novo. Os teens confirmam que 

necessitam de liberdade ao mesmo tempo em que sentem a necessidade de que tenha controle 

sobre os mesmos, poder sobre eles, que lhes sejam postos limites. Esse mesmo poder também 

tem significado de superioridade nos grupos que se encontram. A premência está ligada a 

pressa que tem o jovem de aprender e fazer as coisas. O “desejo da experiência e à vontade de 



24 
 

aprender como uma busca permanente de novas respostas. O questionamento aparece como 

uma necessidade baseada em um teste dos limites no qual questionar é uma forma de 

aprendizado e compreensão de valores e instituições” (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 48). 

 

1.2.1 Gadgets e a geração Z: comunicação e identidade do jovem pós-moderno 

 

 Com a entrada das novas tecnologias, principalmente a partir de meados da década de 

90, a sociedade vem reinventando sua forma de agir, comunicar e ser. O boom (motivado pela 

internet) veio com os blogs, conhecidos como diários onlines (para exposição), que abriram 

espaços para os sujeitos se expressarem. A entrada da rotulada “Web 2.0” é conhecida por 

proporcionar grande abertura para a interação entre os indivíduos através de aparatos 

tecnológicos com auxílio da internet. Essa web 2.0, além de contar com os blogs, possui as 

chamadas redes sociais, que permitem um contato maior entre os usuários do que o blog. 

Essas plataformas digitais disponibilizaram um universo paralelo à vida offline e multiplicou 

ainda mais as possibilidades de variações de “eus” do sujeito. 

Gadget é um termo inglês que inicialmente foi utilizado para denominar coisas/objetos 

com o sentido de “bugiganga” ou “geringonça”, sem uma utilidade para as necessidades ditas 

importantes para o sujeito, era algo abaixo das prioridades do indivíduo. Mas logo ganhou um 

ressignificado, como as múltiplas utilidades tecnológicas, por exemplo. 

Dicionários e enciclopédias criados e autorregulamentados dentro da internet, e, por 

esse motivo, legitimados por mediadores culturais produzidos pelo próprio meio, 

definem gadget como “brinquedos tecnológicos” ou cool toys para adultos, ou, 

ainda, equipamentos portáteis e cotidianos (ROCHA; PEREIRA, 2009, p. 59, ênfase 

do autor). 

Não é de hoje que há uma significativa interação dos homens com as 

tecnologias/meios. Ao passo que as tecnologias avançam, consequentemente, muda-se a 

forma de mediação e interação com esses meios, trazendo ao homem uma nova forma de 

viver. O sujeito se vê dependente desses aparatos e, como afirma McLuhan (2003), passam a 

tratar essas tecnologias como uma continuação do seu corpo. 

Contemplar, utilizar ou perceber uma extensão de nós mesmos sob forma 

tecnológica implica necessariamente em adotá-la. Ouvir rádio ou ler uma página 

impressa é aceitar essas extensões de nós mesmos e sofrer o “fechamento” ou o 

deslocamento da percepção, que automaticamente se segue. É a contínua adoção de 

nossa própria tecnologia no uso diário que nos coloca no papel de Narciso da 

consciência e do adormecimento subliminar em relação às imagens de nós mesmos. 

Incorporando continuamente tecnologias, relacionando-nos a elas como 

servomecanismos. Eis por que, para utilizar esses objetos-extensões-de-nós-mesmos, 

devemos servi-los como ídolos ou religiões menores. Um índio é um 
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servomecanismo de sua canoa, como o vaqueiro de seu cavalo e um executivo de 

seu relógio (MCLUHAN, 2003, p. 64). 

Hoje o destaque para interação com meios digitais vai para a geração Z. Também 

conhecida como geração digital ou geração pontocom, é caracterizada, cronologicamente 

falando, pelos que nasceram no início da década de 90. Por quê? Os indivíduos que nasceram 

nesse período, onde surgiu a World Wide Web e vários outros avanços tecnológicos, passaram 

a ter seu primeiro contato com tecnologias sem ter uma grande bagagem e “tradições” sobre 

meios de comunicação primários, apresentando uma maior facilidade de aprendizagem e 

manuseio sobre eles, são os “nativos digitais”. O fato não impede que pessoas de gerações 

passadas não tenham contato diário com as tecnologias, mas é gritante o destaque dos jovens 

no que diz respeito a sua relação com esses meios tecnológicos e a internet. As características 

dessa geração foram cunhadas pela sociologia, porém, ainda é passível de mudanças, pois 

essa é uma geração atual e que está sujeita há vários fatores sociais, culturais, econômicos, 

etc. que podem vir a acrescentar mais características ao seu conceito. 

O Z é do termo inglês zapping que foi originado a partir de uma onomatopeia “zap!” 

que significava o som emitido quando se faz algo rapidamente; os brasileiros até fazem uso do 

termo “zappear” quando se trata de mudar frequentemente os canais de televisão, assim como 

em outros meios e aparelhos em busca de novos conteúdos, sempre atrás de mais informação. 

É como Jenkins (2009) explica mais afundo: 

Zapeadores são pessoas que constantemente mudam de canal – assistindo a 

fragmentos de programas, em vez de sentar-se para um envolvimento prolongado. 

Os fiéis, na verdade, assistem a menos horas de televisão por semana do que a 

população em geral: escolhem a dedo os programas que melhor satisfazem seus 

interesses; entregam-se totalmente a eles e os gravam para poder vê-los mais de uma 

vez; passam um período maior de seu tempo livre falando sobre os programas; e têm 

mais probabilidade de buscarem conteúdos em outras mídias. [...] Os casuais estão 

em algum ponto entre os fiéis e zapeadores; assistem uma determinada série quando 

se lembram dela ou quando não têm nada melhor para fazer. [...] Nenhum espectador 

é exclusivamente fiel, casual ou zapeador; a maioria assiste à televisão de maneiras 

diferentes, em ocasiões diferentes (JENKINS, 2009, p. 109). 

O homem, independente de sua idade, deixou de ser receptor para ser produtor e 

também mediador. A mídia, há muito, depende até mesmo diretamente, do consumidor. Essa 

geração digital aumentou consideravelmente a dependência dos meios para com o espectador-

consumidor-produtor, os quais passaram a exigir mais das mídias e de seus conteúdos. Foi 

como Jenkins (2009) abordou em duas falas no seu livro Cultura da Convergência: “a 

circulação de conteúdos – por meio de diferentes sistemas midiáticos, sistemas 

administrativos de mídias concorrentes e fronteiras nacionais – depende fortemente da 

participação ativa dos consumidores” (p. 27); e “quando as pessoas assumem o controle das 
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mídias, os resultados podem ser maravilhosamente criativos; podem ser também uma má 

notícia para todos os envolvidos” (p.43). Vemos então o espectador tornando-se um 

consumidor com voz e poder mediante a indústria. Além desse “poder”, as novas tecnologias 

trouxeram ao sujeito novas identidades (ou formas de expressá-las). 

Para a felicidade dos viciados em alteração de identidade, em novos começos e 

nascimentos múltiplos, a internet oferece oportunidades negadas ou interditadas na 

“vida real”. A maravilhosa vantagem dos espaços da vida virtual sobre os espaços 

“offline” consiste na possibilidade de tornar a identidade reconhecida sem de fato 

praticá-la (BAUMAN, 2008, p. 146-147). 

Bauman (2008) defende que essas identidades virtuais são apenas máscaras, são como 

um período carnavalesco, que não tem a intenção de permanecer, algo totalmente efêmero no 

qual o próprio sujeito determina sua duração de existência sem necessariamente depender do 

meio, ou seja, o sujeito é quem dá as cartas. Carla Leitão (2006) afirma em um de seus artigos 

que, principalmente os jovens, utilizam dessas identidades virtualmente como forma de 

autoconhecimento, a internet é usada como cobaia para analisar, e talvez solucionar, suas 

crises de identidade e também como forma de se tornarem mais comunicativos. É uma 

maneira de se representar de várias formas com mais facilidade do que seria na vida offline. 

Quando as redes de comunicação eletrônica penetram no hábitat do indivíduo 

consumidor, estão equipadas desde o início com um dispositivo de segurança: a 

possibilidade de desconexão instantânea, livre de problemas e (presume-se) indolor 

de cortar a comunicação de uma forma que deixaria parte da rede desatendidas e as 

privaria de relevância, assim como de seu poder de ser uma perturbação. É esse 

dispositivo de segurança, e não a facilidade de estabelecer contato, muito menos de 

estar junto de maneira permanente, que tona esse substituto eletrônico da 

socialização face a face tão estimado por homens e mulheres treinados para operar 

numa sociedade mediada pelo mercado (BAUMAN, 2008, p. 137-138). 

 As plataformas digitais, mais especificamente as redes sociais, são usadas como 

playground (LEITÃO, 2006). Adultos e jovens utilizam o espaço para divertimento, teste ou 

mesmo descarte das suas multifacetas. Há uma liberdade maior para que o sujeito se expresse, 

por isso muitas vezes é tratado como um espaço de divertimento. Em uma entrevista realizada 

pela mesma autora notou-se que para os adultos esse mundo virtual era apenas uma válvula de 

escape, de realizar fantasias e fugir das experiências de fracasso, por exemplo. E para os 

jovens seria uma maneira de se encontrarem, de autoconfirmação e conhecimento. 

Resumindo, para o jovem é um teste para construção/definição de sua identidade e para o 

adulto é uma forma de escapar das dificuldades e transtornos da vida real, mas de qualquer 

forma as duas funções acabam servindo para expressar uma ou mais identidades do sujeito e 

como forma de entretenimento. 
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Para citar Jauréguiberry mais uma vez: Na busca da auto-identificação bem-

sucedida, os indivíduos auto-manipuladores mantêm uma relação bastante 

instrumental com seus interlocutores. Estes últimos só são admitidos para certificar a 

existência do manipulador – ou, mais exatamente, para permitir que os 

manipuladores façam seus “eus virtuais” caírem na realidade. Os outros são 

procurados com o único propósito de atestar, estimular e bajular os eus virtuais dos 

internautas (BAUMAN, 2008, p. 148). 

Há uma semelhança sobre a construção e afirmação das múltiplas identidades do 

sujeito entre o mundo virtual e o real, ambos necessitam do “outro” para que a identidade de 

fato se concretize, por mais que no mundo virtual o sujeito não tenha obrigatoriamente que 

provar que a identidade que ele está transmitindo seja “verdadeira”. Mas perante a uma nova 

geração e uma nova sociedade será mesmo que o virtual (com grande sociabilidade entre os 

sujeitos, como defendem alguns autores) pode ser considerado uma farsa? O meio virtual por 

não ser palpável deve ser tratado como mentiroso/irreal? Se for feita uma ligação a partir do 

sujeito sociológico, como Hall (2006) já afirmava, será visto que o mundo virtual passou a 

fazer parte da vida do sujeito, o sujeito o incorporou, mas que, no que ele chama de sujeito 

moderno, além da ressignificação há um conjunto de “eus” e a internet é apenas mais uma 

forma de expressá-los; ou seja, atualmente tem-se um sujeito que incorpora o meio, mas essa 

incorporação não o deixa estável (com começo, meio e fim), pelo contrário, movimenta ainda 

mais o fluxo de identidades e ritos de passagens. Tal analogia não elimina a possibilidade da 

farsa, mas abre espaço para que ambas aconteçam. Como afirma Gonçalves: 

Ora, não é o virtual que instabiliza as identidades em um mundo de identidades até 

então estáveis. Pelo contrário, o tema da identidade fraca, mutante, é tema de nossa 

época que já estava presente antes que se começasse a falar de internet. Podemos 

mesmo imaginar que essa mobilidade pertence à própria essência da identidade. 

Uma identidade imóvel seria uma prisão ou um delírio paranóico (GONÇALVES, 

2006, p. 97). 

 Existe a visão negativa e a visão positiva sobre a interação do homem e o meio 

tecnológico. Uma afirma que o relacionamento/interação é baseado em insegurança, 

superficialidade e fragilidade. Autores como Sennett (1998 apud COSTA, 2006, p.54) aborda 

que essa nova interação colocou um ponto final no “longo prazo” e que as relações 

interpessoais se tornaram efêmeras e volúveis, prejudicando assim a sociabilidade dos sujeitos 

e sua confiança no outro; e Bauman (2008) fortalece, porém não tão drasticamente quanto 

Sennett (1998 apud COSTA, 2006, p. 54), que essa nova sociedade que baseia sua 

sociabilidade por meio eletrônico quebra os laços sociais, das comunidades e das parcerias. 

Enquanto outros autores defendem justamente o oposto, corroborando para positividade como 

fortalecimento de laços interpessoais (intensos e permanentes) podendo ser até mesmo sólidos 

e solidários, como afirma Turkle e Nicolaci-da-Costa (COSTA, 2006). 
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Há, por exemplo, movimentos sociais idealizados e iniciados através das redes sociais, 

ações que passaram a ser chamadas de ciberativismo. O espaço abre um leque de alcance, 

muitas vezes incalculável, e não se limita apenas ao ciberespaço. O exemplo mais recente no 

Brasil, no início de junho de 2013, foi o movimento denominado com frases como “o gigante 

acordou”, “vem pra rua” e “verás que um filho teu não foge à luta” (também mobilizou 

brasileiros e estrangeiros em outros países) que tinham como objetivo protestar contra o 

aumento das passagens de ônibus, o superfaturamento da FIFA com a copa de mundo de 

futebol, reivindicando assim investimento na saúde, educação e segurança, e contra o projeto 

de lei denominado PEC37 e a corrupção.  

Segundo pesquisa realizada pelo IBOPE
2
, 43% dos manifestantes era composto por 

jovens entre 14 e 24 anos, 49% tinham colegial completo ou ensino superior iniciado, 30% 

tinham renda familiar acima de 2 até 5 salários mínimos. O que reforça a ideia de que o ambiente 

virtual ajuda a reforçar a sociabilidade e solidariedade é o dado que revela como os 

envolvidos tomaram conhecimento do manifesto
3
. As redes sociais foram usadas por 75% deles 

para convocação de outras pessoas para as manifestações. 

Foi posto até aqui que a juventude tem por si só uma característica de transitoriedade e 

essa é fortalecida pela identidade complexa e variável do sujeito pós-moderno, que por sua 

vez ganha ainda mais intensidade no mundo virtual como consequência dos avanços 

tecnológicos e suas influências no âmbito sociocultural e comunicacional do mesmo. A 

globalização é umas das grandes responsáveis pelas mudanças territoriais, culturais, 

econômicas e na comunicação de nova sociedade. Tendo em vista esse jovem e sua identidade 

na pós-modernidade cabe estudá-lo inserido na sociedade de massa, analisando assim a 

influência na sua cultura, comunicação e consumo. Tudo isso também mediante a um jovem 

que compõe uma classe social com novo perfil no Brasil, a classe C, mais conhecida como 

“nova classe média”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística. 

3
 Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/>. Acesso em: 28 jun. 2013. 

http://g1.globo.com/brasil/linha-tempo-manifestacoes-2013/platb/
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2 SOCIEDADE, CONSUMO E MASSA: O SURGIMENTO E 

TRANSFORMAÇÃO DO SUJEITO CONSUMIDOR 

 

2.1 Consumo e sociedade: sua história e características 

O consumo não é apenas por um simples fato racional e econômico, é o ambiente que o 

sujeito se encontra somado à racionalidade, à economia e a signos. Pode-se ainda afirmar que 

o consumo se dá a partir do suprimento de necessidades, de fato, mas essas necessidades 

também são relativas. Consumir sempre esteve e estará presente na rotina do homem como 

força motriz para sua sobrevivência e desenvolvimento. 

[...] o consumo é uma condição e um aspecto, permanente e irremovível, sem limites 

temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica que 

nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos. Visto dessa 

maneira, o fenômeno do consumo tem raízes mais antigas quanto os seres vivos – e 

com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida 

conhecidas a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos (BAUMAN, 2008, 

p. 37). 

Nessa visão crê-se no consumo como fator biológico, afirmado por Bauman (2008), 

como característica vital e permanente no homem; acontecimento presente desde os 

primórdios do homem como, por exemplo, sair à caça, praticar escambo de mercadorias, até a 

venda e compra de produtos a partir da utilização de capital. Para se chegar até a 

complexidade do que o consumo é considerado hoje é necessário analisar os fatos históricos 

ocorridos há alguns séculos, mas já bem à frente desse homem paleolítico. 

 McCracken (2010), fala sobre uma “revolução do consumo” presenciada no Ocidente 

como consequência da revolução industrial. Essa revolução se tornou responsável por 

mudanças nos âmbitos sobre espaço, tempo, sociedade, família e indivíduo. O autor divide a 

história do consumo em três momentos que aconteceram nos séculos XVII, XVIII e do XIX 

até então.  

 A revolução do consumo começa ao final do século XVI e início do XVII na 

Inglaterra. Nesse período houve um boom no consumo ocasionado pela monarquia e os 

nobres, em menor escala. O primeiro pelo fato de buscar um meio de governar através do luxo 

em seu vestuário, palácios, objetos de decoração, hospitalidade e refeições, entre outros. O 

consumo de tais coisas traria ao governo um misticismo de superioridade, tratado em certo 

momento como divindade. O segundo ficou por conta dos nobres, esses motivados pela 

posição social onde competiam entre si para se destacarem perante toda sociedade e serem 

lembrados pela monarquia, McCracken (2010) os denomina como “buscadores-de-status”. 
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O então consumo, que realizado principalmente pela monarquia, seria o chamado 

“consumo de ostentação”, com intenção direta de transmitir através de suas posses o poder 

que possuíam como governo. “As compras eram feitas pelos vivos, mas a unidade de 

consumo incluía os mortos e os ainda não nascidos” (MCCRACKEN, 2010, p. 32). A 

simbologia desses objetos e os valores agregados faziam parte de toda uma consequência dos 

antepassados e uma herança para as futuras gerações. 

Aquilo que homens e mulheres uma vez esperaram herdar de seus pais, agora tinham 

a expectativa de comprar por si mesmos. Aquilo que uma vez foi comprado sob os 

ditames da necessidade, agora era comprado sob os ditames da moda. [...] Como 

resultado, as “luxúrias” passaram a ser vistas como meros “bons costumes”, e os 

“bons costumes” passaram a ser vistos como “necessidades”. Mesmo as 

“necessidades” sofreram uma dramática metamorfose em estilo, variedade e 

disponibilidade (MCKENDRICK apud MCCRACKEN, 2010, p.37). 

No século XVIII percebe-se uma participação mais ativa de outras camadas da 

população em relação ao consumo, a monarquia passou a dividir ainda mais sua participação 

no mercado consumidor. Houve uma nova visão por parte dos homens e mulheres em que não 

se viam mais obrigados a esperar pelos avós e pais para herdarem algum objeto e um valor 

simbólico a eles agregados, pois poderiam adquiri-los no mesmo instante diretamente do 

mercado. Foi essa disponibilidade no mercado que gerou o aumento do consumo de outras 

partes da sociedade. Nesse período presencia-se o nascimento da hoje tão conhecida 

“sociedade de consumo”, justamente motivada pela competição social. Sendo assim, entende-

se que o comportamento social deveras se transforma(va) em consumo levando ao indivíduo a 

submeter-se cada vez mais ao papel de sujeito consumidor. O espaço e o tempo sofreram uma 

reconfiguração para adaptar-se ao consumo o levando para o centro das atividades da 

sociedade e seus interesses pessoais.  

 O século XIX não presenciou nenhuma explosão do consumo como visto no século 

anterior, porque, a partir de então, o consumo passou a ser tratado pela relação direta com as 

mudanças sociais; caracterizando-se pela permanente transformação do Ocidente. Neste 

mesmo século pode-se presenciar o surgimento de novos “estilos de vida de consumo”. Uma 

variedade ainda maior de significados passou a ser agregado aos bens de consumo. O mercado 

inseriu novas estratégias de marketing para agregar valor ao produto utilizando-se da cultura, 

da estética e outras fontes para direcionar sua venda para os novos consumidores. O consumo 

público passou a ser mais valorizado que o privado. 

Na sociedade moderna, segundo Bauman (2008), a sociedade de consumo está 

embasada na afirmativa que promete satisfazer/saciar os “desejos” do indivíduo, de forma 

nunca antes vista em outras sociedades. Esse discurso move o indivíduo ao ponto de almejar 
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consumir outras coisas logo após ser saciado. Há na verdade um círculo vicioso no consumo 

moderno, um prazo de validade tanto do produto ou serviço como do desejo; a curiosidade 

pelo “novo” (novo produto, novo desejo, uma nova forma de “ser feliz”) é o que passa a 

mover o sujeito. A própria indústria trata de gerar novas necessidades no consumidor para que 

haja fluxo na comercialização de bens; diferente do século XVII que visava um consumo de 

ostentação e permanência dos mesmos nas gerações futuras. A modernidade-líquida, assim 

chamada pelo mesmo autor, vive uma cultura “agorista” ou tempo “pontilhista”. Essas formas 

de viver transformaram o significado de “tempo”, onde passou a ser alinear e feito de 

“instantes eternos”, a sensação do “agora ou nunca”. Essa nova cultura em volta do tempo traz 

consigo a efemeridade, a substituição, o descarte dos produtos em um curto intervalo de 

tempo. 

Baudrillard afirma que o lugar do consumo é o cotidiano, onde  

[...] todas as atividades se encadeiam do mesmo modo combinatório, em que o canal 

das satisfações se encontra previamente traçado, [...] o «envolvimento» é total, 

inteiramente climatizado, organizado, culturalizado (BAUDRILLARD, 1995, p. 19).  

Na sociedade de consumo há uma dependência do objeto, de tê-lo e descartá-lo logo 

após ter atingido o “prazo de validade”, mesmo que não se trate de algo perecível. Os bens 

passaram a ser cada vez mais efêmeros, consequentemente houve uma produção de novos 

bens e criação de novas necessidades. O objeto não é mais vendido apenas como algo 

material, mas com os significados a ele agregado e que muda de sujeito para sujeito. 

O consumo é claramente um conjunto de relações feitas entre a sociedade de 

produtores (mercado, mídia), o bem e o consumidor. Esses bens de consumo sugerem 

significados que vão além de sua característica utilitária e valor comercial. Canclini (2010, 

p.65) sugere que essas várias e constantes necessidades são sujeitadas a partir das frequentes 

mudanças tecnológicas, da extensiva e intensa comunicação entre os sujeitos, do design dos 

objetos que acabaram por desestabilizar a identidade do sujeito antes acostumado a se 

apoiarem em bens exclusivos e sem tanta rotatividade, ou seja totalmente atrelado ao viver 

social atual. O contato com essas “variáveis constantes” acarretam assim no fluxo de desejos 

gerando essa demanda por outros bens. O significado desses bens está atrelado ao mundo 

social. O autor segue em uma corrente de pensamento sobre o consumo em que afirma que o 

ato de consumir está diretamente ligado ao ato de pensar e principalmente que não há o 

manipulador, dono da razão (mídia e mercado) e o manipulado o passivo (consumidor), o que 

há, no máximo, é uma tentativa de manipulação da escolha do consumidor. O que acontece é 

uma interação entre mercadoria e consumidor no âmbito racional e simbólico. 
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Consumir é tornar mais inteligível um mundo onde o sólido se evapora. Por isso, 

além de serem úteis para a expansão do mercado e a reprodução da força de 

trabalho, para nos distinguirmos dos demais e nos comunicarmos com eles, como 

afirmam Douglas e Isherwood, “as mercadorias servem para pensar” (CANCLINI, 

2010, p. 65). 

Dessa forma, o consumo serve até para organizar as sociedades politicamente. “O 

consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e em atos 

socialmente regulados” (CANCLINI, 2010, p. 65). Os ritos de pertencimento dentro de uma 

sociedade acabam por caracterizá-la e ordená-la, traz uma identidade e esta identidade está 

diretamente ligada ao consumo coletivo do grupo. 

A visão de Canclini (2010) sobre o sistema do consumo e dos significados dos bens 

em um sentido não apocalíptico e não manipulador é reforçada quando o mesmo diz que os 

objetos passam por um processo em que primeiro são “candidatos a mercadoria”, depois 

passam a ser um produto “propriamente mercantil” e ao serem adquiridos por um consumidor 

“podem perder essa característica e ganhar outra” (2010, p. 71). Ou seja, não está 

exclusivamente no poder do mercado e mídia a escolha do que, o que e como o consumidor 

deve adquirir bens de consumo. 

McCracken (2010) esclarece de forma mais detalhada esse processo de consumo, 

desde o produtor até o consumidor e as transferências de significados. O primeiro passo é 

dado pela empresa (e o departamento de marketing) juntamente com a agência de publicidade, 

que terá como objetivo agregar significados contidos no mundo cultural à sua comunicação 

(seja o anúncio online, outdoor, comercial televisivo ou no YouTube e etc) para divulgação do 

bem de consumo especificado. Ao chegar ao mercado o bem de consumo deverá ser 

decodificado (pelo menos espera-se) pelo espectador. O espectador será responsável pela 

autoria final do significado do bem. 

A propaganda é um tipo de canal através do qual o significado está constantemente 

fluindo, em seu movimento do mundo culturalmente constituído para os bens de 

consumo. Através do anúncio, bem antigos e novos estão constantemente 

destituindo-se de velhos significados e assimilando outros. Como participantes 

ativos neste processo, somos mantidos informados do atual estado e estoque de 

significado cultural presentes nos bens de consumo. Nesta medida, a propaganda 

funciona para nós como léxico dos significados culturais correntes (MCCRACKEN, 

2010, p. 109). 

Os levantamentos feitos pelos autores em períodos históricos diferentes confirmam 

que cada sujeito consome a partir de fatores externos e seus signos com o intuito de se 

assemelhar e diferenciar dentro de grupos e sociedades. A modernidade, como consequência 

das revoluções industrial e do consumo, trouxe uma complexidade para a identidade e 
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concomitantemente para a sociabilidade desse sujeito moderno. Atrelando assim a forma de 

consumir bens e significados ao seu meio sociocultural.  

O consumo é, portanto, o sistema que classifica bens e identidades, coisas e pessoas, 

diferenças e semelhanças na vida social contemporânea. Por isso podemos dizer que 

os produtos e serviços falam entre si, falam conosco e falam sobre nós (ROCHA, 

2006, p.31). 

 A contemporaneidade ganha uma nova forma de consumir perante o cenário da web 

2.0 e da convergência midiática. Trazendo consigo novos vieses de significações e 

ressignicações constituindo uma nova identidade no sujeito.  

 

2.1.2 Web 2.0, convergência midiática e consumo 

 

Como visto no capítulo anterior, e no início deste, a evolução tecnológica acarretou 

em mudanças de âmbito sociocultural e comunicacional do sujeito. Com o advento da internet 

e sua popularização a partir da década de 90 o sujeito ganhou uma nova função, a de 

“internauta”. Sua sociabilidade dentro do ciberespaço. A então denominada Web 2.0 é 

caracterizada pelo uso de internet na visão mais comunicacional. É onde nascem as redes 

sociais. O sujeito agora dispõe de um espaço paralelo ao mundo real para viver suas 

identidades, e consequentemente um “novo mundo” para exercer o consumo, seja de 

produtos, serviços ou cultural (bem simbólico). 

Essa popularização de acesso à internet deu início à inteligência coletiva. Essa 

inteligência foi originada no dado momento em que o sujeito passou a ter acesso a várias 

informações, e, por não ter capacidade de saber e acumular tudo passou a absorver e 

compartilhar informações através de grupos. Essa coletividade hoje ganhou força e pode ser 

tratada como “uma fonte alternativa de poder midiático” (JENKINS, 2009, p. 28). Essa 

inteligência coletiva é uma característica da convergência midiática que trouxe mudanças 

também para a indústria midiática. 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 

midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 

parte em busca das experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2009, 
p. 27). 

A Internet, não apenas utilizada via computador, mas através de meios portáteis, como 

smartphones e tablets, é uma das fontes que mais consegue representar, ou melhor, transmitir 

a convergência midiática. Os meios de comunicação passaram a se interligar, se fortalecer. Ao 
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contrário do que se afirmava no pensamento apocalíptico em que o rádio substituiria o jornal, 

a televisão o rádio e que a internet por sua vez substituiria a televisão; o que é presenciado é 

um fortalecimento dessas mídias através da convergência midiática. “A convergência altera a 

relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência 

altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os consumidores processam a 

notícia e o entretenimento” (JENKINS, 2009, p.41).  

A sociabilidade do sujeito vem sofrendo influência das redes sociais e sua nova forma 

de conectar um ao outro. Redes sociais são plataformas digitais que permitem que os seus 

usuários compartilhem conteúdos com outros usuários através da web. Nesse espaço, assim 

como no espaço offline, busca-se um feedback de seus conteúdos partilhados para justamente 

reforçar a ideia do “outro” não só como destinatário, mas como confirmador/autenticador da 

mensagem. Seguindo a lógica das nomenclaturas, o perfil de uma rede social tem o objetivo 

de descrever o usuário a partir de uma série de dados pessoais.  

A cada dia essas redes buscam pessoalidade, empatia, para se tornar quase que um 

“outro” humano ou o mais perto que possa chegar disso. Esse objetivo é claramente 

observado a partir das frases inseridas na caixa de publicação de status do Facebook e do 

Twitter, por exemplo. Tais redes, que já tiveram várias perguntas em sua caixa de diálogo, 

hoje se utilizam das frases “No que você está pensando?” (figura 1) e “O que está 

acontecendo?” (figura 2), respectivamente. 

 

 

Figura 1: Caixa de diálogo do Facebook. Fonte: www.facebook.com, jun. de 2013. 

 

Figura 2: Caixa de diálogo do Twitter. Fonte: www.twitter.com, jun. de 2013.
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O novo pendor pela confissão pública não pode ser explicado por fatores 

“específicos da idade” – não só por eles. Eugène Enriquez resumiu a mensagem que 

se pode extrair das crescentes evidências coletadas em todos os setores do mundo 

líquido-moderno dos consumidores: “Desde que não esqueça que o que antes era 

invisível – a parcela de intimidade, a vida interior de cada pessoa- agora deve ser 

exposto no palco público (principalmente nas telas de TV, mas também na ribalta 

literária), vai-se compreender que aqueles que zelam por sua invisibilidade tendem a 

ser rejeitados, colocados de lado ou considerados suspeitos de um crime. A nudez 

física, social e psíquica está na ordem do dia” (ENRIQUEZ, 2004, p. 49 apud 

BAUMAN, 2008, p. 9). 

 É comum encontrar no perfil da rede social do internauta uma série de 

compartilhamentos sobre os mais diversos âmbitos de sua vida pessoal e sobre sua vida como 

um coletivo, como uma sociedade. Mais que um confessionário pode-se dizer que essas redes 

viraram um divã online. O que pode ser compreendido é que as pessoas a cada dia sentem 

menos medo de se expor intimamente em algo de um alcance sem tamanho. Tais ações podem 

ser justificadas com a afirmação de Gonçalves: “A tela não é interface sem ser ao mesmo 

tempo escudo. O computador torna mais rápido, indolor e ágil o ato de consumir pessoas” 

(GONÇALVES, 2005, p. 100). As pessoas usam da interface virtual como meio para se 

expressarem, se comunicarem e principalmente para serem reconhecidos, porém, às vezes, 

esses atos não medem ou conseguem calcular as consequências geradas.  

  

2.2 O grande público: A massa, sua cultura e seu papel na indústria 

  

A “massa” está diretamente ligada ao surgimento da sociedade de consumo, que por 

sua vez está ligada à cultura de massa. Dentro dessa sociedade de massa encontramos 

características advindas da revolução industrial, como a produção em grande escala. “A 

concentração populacional nos espaços, caracterizados pela urbanização e industrialização, 

leva inevitavelmente a pensar na massificação” (FERREIRA, 2010, p. 101). Eis a sociedade 

moderna, marcada a partir do século XIX. Nesse contexto também é visto a indústria cultural 

transformando o artista/autor em produtor, onde sua “arte” ganha produção em série visando 

chegar a um grande público com um denominador em comum para gerar o máximo de 

consumo. 

 O sincretismo é a melhor forma de descrever o modo que se concretiza a cultura de 

massa, ou seja, através da homogeneização de conteúdos na criação de um 

produto/informação voltado para um público mais universalizado, que propõe satisfazê-los em 

maior número possível. Nessa linha é na indústria cultural que as barreiras entre classes, 

idade, gênero, crenças e etc. serão derrubadas fazendo com que os sujeitos sejam tratados 
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como iguais, pelo menos no que diz respeito a consumir aquele produto ou conteúdo 

produzido pela indústria cultural (o operário e o patrão com acesso ao mesmo canal de 

televisão, por exemplo). 

Desse modo, massa deve deixar de significar adiante anonimato, passividade e 

conformismo. A cultura de massa é a primeira a possibilitar a comunicação entre os 

diferentes estratos da sociedade. E dado que é impossível uma sociedade que chegue 

a uma completa unidade cultural, então o importante é que haja circulação. E quando 

existiu maior circulação cultural que na sociedade de massa? Enquanto o livro 

manteve e até reforçou durante muito tempo a segregação cultural entre as classes, 

foi o jornal que começou a possibilitar o fluxo e o cinema e o rádio que 

intensificaram o encontro (BARBERO, 2001, p. 70-71, ênfase do autor). 

 Jornal, rádio e o cinema foram os primeiros meios pelos quais a cultura de massa fez 

uso para propagar seus conteúdos. Esses meios de comunicação em massa ou mass media 

trouxeram uma nova forma de se comunicar e de consumir. Como afirma Morin (2002:40), 

“as fronteiras culturais são abolidas no mercado comum das mass media. Na verdade as 

estratificações são reconstituídas no interior da nova cultura”. Hoje, a televisão e a internet, 

junto aos seus equipamentos (computador, tablets e celulares), fazem parte dessa nova forma 

de comunicação entre mídia/indústria/mercado e espectador/consumidor/massa. 

 Barbero (2001) ressalta a necessidade da mídia de educar a massa para que ela 

consuma. Uma dessas educações vem a partir da publicidade, através dela a mídia se utiliza 

de artifícios para encantar o consumidor, como visto anteriormente no processo de produção e 

transferência de significados originados em uma campanha publicitária. 

A cultura de massa trouxe a comercialização da felicidade. Morin (2002) diz que a 

busca e o “estar feliz” está inserido na própria ideia de viver. Para cada civilização a 

felicidade possui um significado diferente. Na cultura de massa a felicidade é “projetiva e 

identificativa”, ou seja, é uma projeção imaginária ao mesmo tempo em que é uma ideia 

vivida/buscada pelo sujeito para que prove, se deleite desse sentimento. O autor chega a 

afirmar que a felicidade é a “religião do sujeito moderno”, que é uma ideologia da cultura de 

massa. Assim se justifica as motivações para a sociedade de produtores criarem bens que 

atrelem e supram esse sentimento de felicidade para a sociedade de consumidores nessa 

sociedade moderna.  

A juventude passa a ganhar destaque na cultura de massa. Esse destaque se deve, 

afirma Morin (2002), a nova estrutura familiar, onde os pais perderam parte de sua autoridade, 

o afeto, visto especialmente que as mães foram inseridas no mercado de trabalho. A velhice 

não mais era tratada como sinônimo de experiência e sim de atraso. Eram esses jovens que 
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passaram a se alistar no exercito e defender seu país, esse jovem que possuía virilidade 

invejável, esse jovem que passou a movimentar a sociedade. 

Todo impulso juvenil corresponde a uma aceleração da História: porém, mais 

amplamente, numa sociedade em rápida evolução, e sobretudo, numa civilização em 

transformação acelerada como a nossa, o essencial não é mais a experiência 

acumulada, mas a adesão ao movimento (MORIN, 2002, p. 147, ênfase do autor). 

Nesse discurso de juventude a cultura de massa expressa um novo modelo de homem, 

aquele que busca sua realização a partir do bem-estar, do amor, da felicidade e que não quer 

envelhecer para que consiga aproveitar ao máximo o presente, a sua jovialidade e toda a sua 

bonança. 

A relação do meio de comunicação com a “massa” foi analisada por alguns vieses ao 

longo dos anos, nas quais se pode constatar a mudança na visão sobre o homem-massa. As 

teorias mais famosas são a da “agulha hipodérmica” e a “teoria crítica”. A primeira, também 

conhecida como “teoria da bala mágica”, argumenta que quando os espectadores, assim como 

o tecido do corpo humano, são confrontados com alguma informação eles absorvem por 

completo o que lhes é fornecido de forma passiva, assim como o tecido humano recebe toda 

substância da agulha. A segunda, que tem Adorno e Horkheimer como uns dos seus 

defensores, afirma que a sociedade moderna sofre tamanha influência da mass media que tem 

sua imaginação atrofiada ao ponto de consumir o que lhes é posto sem contestar e que os 

significados transmitidos pelos mesmos não sofreriam mudanças ao chegar ao espectador. 

Resume-se então que a visão dos teóricos sobre classe populacional tida como “massa” era de 

total subjugação à mass media.  

 Mas os estudos atuais revelam uma visão oposta. Há uma comunicação de mão dupla, 

mesmo que esses meios tecnológicos possam ser considerados impessoais. A interatividade 

do sujeito com os meios de comunicação e o mercado possibilita um retorno até mesmo 

imediato do espectador sobre a mensagem que recebeu. Sites, e-mails, telefones e redes 

sociais passaram a ser o recurso de feedback direto dos espectadores. 

 Henry Jenkins (2009), com seu livro “Cultura da convergência”, prova a partir de 

vários pontos de vista o poder do sujeito mediante a midiatização de conteúdo. Na sociedade 

contemporânea o sujeito passa a ter o papel de prosumer, de produtor e consumidor ao mesmo 

tempo. As mídias, como já mencionado, sofreram um processo de convergência e interação 

com o receptor, passando assim a depender do espectador para corresponder, interagir e 

produzir conteúdo, gerando assim um fluxo. “A convergência também ocorre quando as 

pessoas assumem o controle das mídias. Entretenimento não é a única coisa que flui pelos 



38 
 

múltiplos suportes midiáticos. Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e 

desejos também fluem pelos canais de mídia” (JENKINS, 2009, p. 43). 

 Essa sociedade de massa, aqui apresentada, no decorrer da história vem ganhando 

espaço nos estudos acadêmicos, na mídia, no mercado e consequentemente na economia. O 

Brasil desde 2003 passa por uma ascensão, apesar de alguns poucos períodos de exceções, em 

sua economia e alguns outros fatores sociais que deram ao país um status único de surgimento 

de uma “nova classe média”. 

 

2.3 D.C (depois da crise): O novo status da Classe C brasileira 

 

A economia de uma sociedade influencia no consumo e identidade dos sujeitos nela 

inclusos. O Brasil ganhou destaque internacional por causa de sua economia a partir de 2003. 

Foi nesse ano que o país obteve uma notável melhora em seu PIB, passou a ser lembrado não 

mais por ser um país subdesenvolvido, mas em desenvolvimento e dentre estes obteve 

destaque entre os países mais promissores, os BRIC’s (Brasil, Rússia, Índia e China). “O 

tamanho do bolo brasileiro está crescendo mais rápido e com mais fermento entre os mais 

pobres. O Brasil está prestes a atingir o seu menor nível de desigualdade de renda desde 

registros iniciados em 1960” (NERI, 2010, p. 11).  

Para Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa
4
 a classe C é definida a partir de 

parâmetros que levam em consideração a posse de carro, estrutura física da casa (cômodos) e 

aparelhos eletrônicos (e eletrodomésticos) como rádio, geladeira, freezer, televisão, aparelho 

DVD, máquina de lavar, entre outros. A classe C ainda é dividida em C1 e C2. As alterações 

na aplicação do Critério Brasil, aqui citadas passaram a ser válidas a partir do dia 01 de 

janeiro de 2013. 

Neri (2010) mostra gráficos sobre o desenvolvimento das classes econômicas no 

Brasil, na qual a C ganha maior destaque por causa da sua evolução considerável. É inegável 

o crescimento da classe média brasileira e ela se deu principalmente a partir do grande 

crescimento nos empregos formais, duplicados em 2004, por exemplo. 

                                                           
4
 Disponível em: <http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=835>. Acesso em: 15 set. 2013. 

http://www.abep.org/novo/Content.aspx?ContentID=835
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Gráfico 1: Evolução das classes econômicas. Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV a partir de microdados 

da PNAD/IBGE 

 

Gráfico 2: A pirâmide populacional dividida em classes econômicas. Fonte: Centro de Políticas Sociais da FGV 

a partir de microdados da PNAD/IBGE 

 O próprio governo criou um site
5
 em que divulga as características e fatos dessa nova 

classe C brasileira. Dentre as quarenta e cinco destacadas no site governamental as que mais 

importam para esta pesquisa são: a renda mensal domiciliar total (somando todas as fontes) 

está entre R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00; os jovens da classe C possuem maior grau de 

escolaridade e têm acesso à internet, característica que os fazem formadores de opinião na 

família e na comunidade; pesquisa feita pelo instituto Data Popular afirma que a classe C é 

responsável por 78% das compras de supermercado, 70% dos cartões de crédito no Brasil e 

                                                           
5
 Disponível em: <http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/?page_id=58>. Acesso em: 28 jun. 2013. 

http://www.sae.gov.br/novaclassemedia/?page_id=58
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80% dela tem acesso à internet. Há um crescimento de 4% anual da classe; sua maioria é 

formada por jovem; em 2011 passou a conglomerar mais da metade da população dos 

brasileiros. Hoje o aumento do consumo da população é consequência, principalmente, da 

estabilidade da moeda e a disponibilidade de crédito.  

O Brasil presencia uma nova classe C que em sua maioria é juvenil, ela não se destaca 

apenas por seu crescimento econômico e fatia no mercado, mas pelos seus anseios culturais, 

educativos, mercadológicos e financeiros.  

2.3.1 O novo consumidor juvenil 

O jovem no geral passou por uma mudança e também são cotados como bons 

representantes do futuro das nações. Os líderes do milênio, como chama a pesquisa feita pela 

Telefónica
6
 no começo de 2013, revela um jovem que possui cada vez mais acesso a 

tecnologias, informação, educação e isso acarreta em oportunidades para um futuro promissor 

em suas carreiras. Essa “classe” populacional passou a ter mais acesso, interesse e 

participação na política, inserção mais cedo no mercado de trabalho e muitas vezes dividindo 

seu tempo entre estudar e trabalhar, pois passaram até mesmo serem os cabeças da família.  

Desde a revolução industrial que presenciamos grandes mudanças na humanidade, seja 

em fatores tecnológicos, sociais, econômicos ou culturais. A tecnologia vem dando grande 

suporte para o dia-dia desse novo jovem consumidor brasileiro perante a “nova classe média”. 

“As tecnologias não são meras ferramentas transparentes [...] são em última análise a 

materialização da racionalidade de uma certa cultura e de um ‘modelo global de organização 

do poder’” (BARBERO, 2001, p. 268, ênfase do autor). 

[...] os celulares permitem a formação de verdadeiras tribos virtuais [...] Constatam, 

ainda, que as formas de usar essa nova tecnologia são altamente sensíveis a 

características culturais, etárias e profissionais e, portanto, não são passíveis de 

generalização (COSTA, 2006, p.57). 

No intervalo de um ano (2011-2012) o número do uso de smartphones duplicou no 

Brasil (IBOPE)
7
. O aumento de sua aquisição é justificado pelo barateamento dos preços, e 

suas configurações (incluindo sistemas operacionais como Android e IOS, da marca Apple) 

que permitem uma grande variedade de funções ao celular que vão além de fazer e receber 

ligações e SMS’s. Essas funções foram pioneiras para uma mudança de comportamento na 

                                                           
6
 Disponível em: <http://survey.telefonica.com/globalreports/>. Acesso em: 28 jun. 2013. 

7
 Disponível em: <http://www.ibope.com/pt-br/noticias/Paginas/Penetracao-de-smartphone-duplica-em-um-

ano.aspx>. Acesso em: 28 jun. 2013. 

 

http://survey.telefonica.com/globalreports/
http://www.ibope.com/pt-br/noticias/Paginas/Penetracao-de-smartphone-duplica-em-um-ano.aspx
http://www.ibope.com/pt-br/noticias/Paginas/Penetracao-de-smartphone-duplica-em-um-ano.aspx


41 
 

comunicação do jovem. É através desses novos aparelhos “inteligentes” que não só os jovens, 

mas a população brasileira em geral, hoje utiliza para checar e-mails, ler notícias, ter acesso a 

aplicativos com múltiplas funções e principalmente alimentarem suas diversas redes sociais 

como Facebook, Twitter e Instagram. 

Uma pesquisa feita pela Telefónica em parceria com Financial Times apurou dados do 

Brasil e do mundo sobre essa nova geração, sua relação com tecnologia portátil e suas 

influências nas mais diversas áreas (entretenimento, comunicação, educação, conhecimento e 

etc). É possível notar através de pesquisas que nos últimos dez anos o celular é o aparato 

tecnológico que mais ganha espaço no mercado. “Muitos dos gadgets usados pelos teens, do 

ponto de vista da comunicação, promovem a sociabilidade. O mais óbvio deles é o celular” 

(ROCHA; PEREIRA, 2009). 

Os brasileiros passam uma média de sete horas online por dia (vs. seis horas em todo o 

mundo). Quase metade (45%) se diz confortável com o conhecimento e uso da tecnologia  e 

descreve a sua familiaridade como excelente (vs. 30% em todo o mundo). A Internet, 

incluindo as mídias sociais, é a fonte preferida para informação (46% versus 45% em todo 

o mundo) e entretenimento (72% contra 64% em todo o mundo). Mais da metade (57%) 

concordam fortemente que a tecnologia os tornou melhor informados sobre questões 

políticas em seu país (contra 38% em todo o mundo). A maioria (92%) acredita que a 

tecnologia faz com que as barreiras linguísticas sejam mais fáceis para superar (contra 87% 

em todo o mundo). 85% acreditam que a tecnologia tornou mais fácil conseguir um 

emprego (contra 83% no mundo). E 71% acreditam que a tecnologia cria oportunidades 

para todos (vs. 69% em todo o mundo). 57% dizem que a tecnologia diminuiu o fosso entre 

ricos e pobres (contra 38% em todo o mundo) e 37% acreditam que a tecnologia é o campo 

mais importante de estudo acadêmico para garantir o seu sucesso pessoal futuro 

(IDGNOW, UOL, 06 jun. 2013). 

 Diante de notória importância confirma-se a ideia de McLuhan (2003) de que a 

sociedade transformou os meios de comunicação partes do seu organismo, com os quais não 

conseguem viver sem. Na era da informação é primordial estar “antenado” sobre as mais 

diversas áreas em pauta na mídia e nos grupos e tribos nos quais o sujeito está inserido, 

porque uma das conexões feitas com esses outros sujeitos pertencentes a esses grupos e tribos 

em comum validarão sua entrada e permanência nos mesmos. Como visto no capítulo sobre 

identidade existe uma confirmação de pertencimento e autenticidade, e esses fatores não são 

definidos apenas exteriormente, há exigências que vão além. 

 Uma vida mediada eletronicamente há muito deixou de ser uma opção, hoje é algo 

necessário. Empresas, escolas, relações sociais, tudo se liga fácil e rapidamente a uma 

plataforma digital que está ao alcance de um click ou toque, não precisa se esforçar, mas há 

algo exigido nessa vida mediada da sociedade moderna: velocidade. 
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 Mais uma vez contata-se a relação tempo-espaço sempre moldando o modo de ser do 

sujeito contemporâneo e suas múltiplas identidades diante de uma globalização de culturas e 

uma sociedade de consumo. 
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3  RECEPÇÃO E PRÁTICAS DE CONSUMO DENTRO DE UM RECORTE 

LOCAL NA CIDADE DE MOSSORÓ-RN  

3.1 Metodologia: os passos da pesquisa 

No presente trabalho faz-se necessário o uso da pesquisa empírica para traçar o perfil 

do novo jovem dotado de uma identidade complexa, causada não apenas pela transição de 

idade/fases, mas também como consequência de uma sociedade pós-moderna que vive uma 

crise de identidade, motivada pela globalização e a nova forma de interação dos indivíduos 

através das sociedades em rede. Esse enfoque visa não só uma escolha sobre uma faixa etária, 

mas trabalha com o sujeito que integra a nova classe C na cidade de Mossoró. A Escola 

Estadual Abel Coelho foi escolhida por ser uma das maiores escolas estaduais da cidade e que 

incorpora um grande número de estudantes de diferentes bairros, fornecendo um leque 

diversificado de sujeitos para a pesquisa. 

Visando, também, observar como acontecem as práticas de consumo (material e 

simbólico) em tempos de convergência midiática a pesquisa empírica se adéqua com o 

modelo de estudo da recepção, pois é através da experiência, do cotidiano que os estudos da 

comunicação adquirem novas conclusões, com mais veracidade, tendo em vista que há uma 

confrontação entre a teoria e a prática. Os resultados obtidos irão eliminar, confirmar e/ou 

originar novos pensamentos sobre estudos realizados bibliograficamente. 

O ambiente de realização da pesquisa se deu na cidade de Mossoró, no interior do Rio 

Grande do Norte. Em 2010, segundo o senso feito pelo IBGE
8
, o estado possuía 3.168.027 de 

habitantes sendo que mais de 19% deles eram jovens entre 15 e 24 anos de idade. No caso 

mais local, Mossoró já possuía 259.815 habitantes e também pouco mais de 19% deles eram 

jovens entre 15 e 24 anos. A cidade tem, então, uma quantia significativa de jovens que pode 

ter influência no mercado e gerar pesquisas acadêmicas, principalmente quando esse sujeito 

exerce o papel de prosumers
9
, onde são produtores e consumidores. 

Os “estudos de recepção que consideram as mediações responsáveis pelos processos 

de assimilação, rejeição, negociação, resistência, etc., a que estão sujeitas as mensagens 

massivas” (JACKS, 1999, p. 25). Logo, entende-se que há necessidade de estudar o sujeito 

dentro do seu cotidiano juntamente com os meios que fazem parte da mediação de conteúdo e 

de que forma são consumidos por ele. Para entender o papel do receptor atualmente é 

importante fazer um desdobramento sobre algumas teorias da comunicação. 

                                                           
8
 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

9
 “Pro” provém de producer (produtor) e “sumer” de consumer (consumidor). 
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O receptor é destacado no processo de comunicação desde a Teoria Matemática da 

Comunicação, onde o sistema apresentado nessa teoria aborda que no processo de 

comunicação há a fonte de informação, o transmissor/emissor, o canal, o receptor e o destino, 

ou seja, existe uma divisão de “tarefas”. Mas o receptor não era visto como chave no processo 

de comunicação. A intenção dos estudos funcionalistas era de aperfeiçoar esse processo com 

o intuito de abranger ainda mais o público de alcance da mensagem emitida. Como citado no 

capítulo anterior, por um período o receptor era visto como alienado, passivo e homogêneo, 

sendo assim, todos responderiam da mesma forma a mensagem transmitida. “O máximo que 

os primeiros estudos distinguiram, em termos de diferenciação entre os públicos, foi dividi-lo 

de acordo com grandes categorias como idade, sexo e classe” (ARAÚJO, 2010, p. 126). 

É com os Estudos Culturais, uma vertente da Teoria Crítica, que a visão sobre o 

receptor ganha nova roupagem. Originados por Williams, Thompson e Horggart (e também 

Stuart Hall) os estudos surgiram através do CCCS
10

, na Inglaterra na década de 60. 

As relações entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, instituições e 

práticas culturais, assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais, 

vão compor o eixo principal de observações do CCCS (ESCOSTEGUY, 2010, p. 

152).  

A cultura passou a ser considerada um item a mais na formação do sujeito, o receptor 

foi visto sobre a ótica de que existem fatores psicológicos, sociais, culturais, entre outros além 

do sexo, idade e classe. Os Estudos Culturais inter-relacionam diferentes disciplinas, pois 

visam estudar os diversos aspectos culturais da sociedade. Pois sua perspectiva relaciona-se 

desde a produção, distribuição e recepção até práticas econômicas, que se encontram como 

itens constituintes da cultura (AGGER apud ESCOSTEGUY, 2010, p. 156). 

A partir dos anos 1980, os Estudos Culturais romperam fronteiras, principalmente por 

causa da globalização. “O foco central passa a ser a reflexão sobre as novas condições de 

constituição das identidades sociais e sua recomposição numa época em que as solidariedades 

tradicionais estão debilitadas” (ESCOSTEGUY, 2010, p. 164). É, então, que os meios de 

comunicação ganham foco nesses estudos, abordando sobre sua recepção, onde suas análises 

passam a ser feitas a partir de textos e audiência. Atualmente, o principal alvo dos estudos 

está voltado para a influência dos meios de comunicação na construção da identidade do 

sujeito.  

Os meios de comunicação eram vistos como agentes desse processo não só pelo 

capital que os criava e mantinha, ou pela tecnologia de que se serviam, ou mesmo 

                                                           
10

 Centre for Contemporary Cultural Studies 
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pelos produtos que veiculavam, mas pela lógica de concepção de vida que 

alimentavam e pelo lugar cultural que passavam a ocupar na vida cotidiana de 

pessoas e grupos sociais (SOUSA, 1995, p. 19). 

É visto, no entanto, que os meios de comunicação exercem importante influência (e 

não imposição) na constituição da identidade e na recepção da mensagem, assim como 

familiares, amigos, religião, etc. Estudar o sujeito, sua cultura e suas práticas a fundo é 

primordial para entender melhor o quê, como, quando e de que forma reage ao que é exposto. 

Porque “‘o sujeito’ é a estrutura estruturante, e nada mais urgente do que conhecer seu 

funcionamento, tanto quanto sua linguagem e seus códigos” (SOUSA, 1995, p. 21), e tal 

conhecimento permite a compreensão do mesmo no meio que está inserido. 

Investigar a recepção exige pensar tanto o espaço da produção como o tempo do 

consumo, ambos articulados pela cotidianidade (usos/consumo/práticas) e pela 

especificidade dos dispositivos tecnológicos e discursivos (gêneros) da comunicação 

(JACKS, 1999, p. 18). 

Quando se fala em recepção na comunicação é impossível levar em consideração 

apenas o receptor como único sujeito. Entre os sujeitos da comunicação, emissor e receptor, 

existe a mediação da mensagem e essa também traz peso na recepção. Os estudos da recepção 

na contemporaneidade também sofrem com o processo de globalização. O espaço não é mais 

limitado por fronteiras físicas e o tempo não exerce mais uma lógica cronológico-histórica. 

Com o desenvolvimento cada vez maior do fenômeno da globalização, o sentido de 

pertencimento a uma comunidade está cada vez menos delimitado pelo que ela tem 

de originalmente seu. Modifica com isso, a forma de consumir produtos culturais. O 

homem vive hoje em um meio onde a identificação com o outro e com sua cultural 

se faz por códigos compartilhados, mas não códigos de etnia, cultura, raça, classe, 

nação como era de se esperar, mas mediante pactos móveis de leitura (códigos, 

compartilhados, maneiras de ver e inserir em nosso universo identificativo os bens e 

mensagens). Estes pactos de leitura são montados, hoje, por meio de redes 

telemáticas, redes internacionais, onde a delimitação do que é autêntico é ilusório, 

pois o sentido de “meu”, de “nosso” é, na realidade, o de todos. É uma delimitação 

arbitrária e reinterpretada por processos histórico-culturais híbridos (PENA, 2005, p. 

158, ênfase do autor). 

 Devido à nova percepção de como o processo de comunicação se realiza e à forma 

como o receptor interpreta a mensagem, a recepção ganhará enfoque, para que haja 

esclarecimento de como se dá a negociação e produção do sentido das mensagens.  

Como Hall (2005) abordou, o indivíduo agrega para si o que está no meio externo e o 

adapta dando um significado, tornando-o parte de si. Com os adventos tecnológicos e a 

entrada da Internet no dia-a-dia do homem houve uma chuva de informações ao alcance do 

indivíduo gerando uma variedade de conteúdo e consequentemente uma complexidade na 

constituição da identidade do mesmo. A convergência midiática (JENKINS, 2009) contribui 
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para tal complexidade ao ser fonte desses inúmeros conteúdos, o fenômeno diz respeito a uma 

evolução na forma de transmissão de conteúdo dos meios de comunicação, onde se converge 

a mensagem de meios de comunicação tradicionais como televisão, rádio e jornal por uma só 

via como novos aparelhos celulares (os smartphones), tablets e computadores que se 

encontram conectados à Internet permitindo o acesso ao conteúdo. 

[...] unindo tecnologias em nível transnacional, tanto quanto pluralidade de mídias 

interagindo entre si, dá a exata ideia do que vem a significar a ruptura de fronteiras 

que a tecnologia atingiu, donde nova configuração política dada à própria tecnologia 

enquanto componente do processo social. [...] um transpor/transformar dos sentidos, 

dos modos de percepção e de experiência pessoal, como uma das formas de 

manifestação cotidiana do que antes se denominou de sociabilidade (SOUSA, 1995, 

p. 32, ênfase do autor). 

 Sendo assim, a sociabilidade do sujeito deixou de ser apenas com os outros que o 

rodeiam fisicamente e os meios tradicionais. No contexto atual, o virtual é um componente 

diário e até mesmo tratado como essencial para muitos. A era da informação traz consigo a 

grande necessidade de o sujeito se manter sempre bem informado. O uso da Internet é 

característica principal desta era, fazendo, assim, parte de sua cultura e influenciando sua 

identidade, consumo, etc. O cotidiano e o os dispositivos tecnológicos contribuem 

diretamente para as investigações sobre os estudos da recepção na atualidade, eles não andam 

separados. 

 Nilda Jacks (1999) aborda sobre a necessidade de entender a relação entre o 

aparecimento de novas identidades e sujeitos sociais gerados a partir da modernização. Pois 

[...] a identidade cultural ganha importância como categoria de análise nas 

investigações sobre a recepção, pois trata-se de verificar como os conteúdos 

massificados são consumidos no cotidiano, que é atravessado pelas práticas sociais, 

cuja origem encontra-se na memória coletiva (JACKS, 1999, p. 160). 

Esses consumos de conteúdo praticados no cotidiano dos sujeitos contemporâneos 

sofrem interferência de diversas formas de mediação, como a mesma aborda. São elas: a 

cognitiva, a estrutural, a situacional, a institucional e a de referência. 

A mediação cognitiva está ligada a percepção do sujeito à mensagem, onde ocorre o 

processamento e apropriação do conhecimento. Atinge o indivíduo tanto de forma lógica 

como emocional. A estrutural agrega fatores como idade, sexo, escolaridade, classe social, 

etnia, etc. A mediação situacional diz respeito ao cenário em que está inserido o sujeito. 

Quando há menção de pertencimento a um partido, religião, localidade, destaca-se a mediação 

institucional, são organizações como forma de mediação. Na mediação de referência o sujeito 

se apropria de um conhecimento e o usa como referência para processar o significado da 
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mensagem. Todos esses processos ocorrem através da mediação cultural, o campo em que 

todas as informações têm origem, o consumo é consolidado e há a produção de sentido.  

Conclui-se que a produção de sentido gerada pelo receptor é ocasionada pela 

intervenção e interação de diversas mediações. “A cultura, então contextualiza o sujeito e as 

mediações a que está exposto” (JACKS, 1999, p. 57). Por isso, faz-se necessário entender 

como se constitui a identidade cultural do sujeito contemporâneo para que se estude a 

recepção, principalmente diante de uma comunicação em rede mediada por aparelhos 

interligados entre si através da Internet. 

3.2 Análise dos resultados 

Para a realização da pesquisa, toda a parte empírica contou com duas etapas. A 

primeira tem como objetivo geral de traçar o perfil do estudante do ensino médio da escola 

pública na cidade de Mossoró. Esta etapa foi inteiramente de cunho quantitativo, onde foi 

utilizado um questionário aplicado para 96 estudantes que cursavam os 1º, 2º e 3º ano do 

ensino médio no turno vespertino da Escola Estadual Abel Coelho. Inicialmente previa-se 

aplicar o questionário para 120 estudantes, 40 de cada série, mas devido as faltas do alunos 

nos dias do trabalho foi inviável. A escolha das séries se deu justamente pelo falo de os 

estudantes do ensino médio estarem dentro da faixa etária onde são considerado jovens.  

Além de traçar o perfil, a primeira etapa faz uma triagem para a segunda etapa de 

caráter qualitativo. Foram abordadas questões sobre sexo, idade, renda, contato com Internet, 

consumo dentre outras as quais se toma conhecimento do cotidiano do entrevistado. As 

perguntas iniciais são de caráter pessoal como: nome, idade, endereço, quantidade de 

membros na família. O questionário também contou com perguntas fechadas, onde algumas 

opções de respostas eram possíveis ter mais de uma resposta. E algumas questões constituíam 

caráter eliminatório. 

Para dar início à segunda etapa, a qualitativa, os 96 questionários foram analisados e 

selecionados de acordo com as respostas que interessavam a pesquisa. O processo começou 

eliminando os questionários invalidados como, por exemplo, os que não possuíam nome (pois 

não haveria possibilidade de identificá-los para a entrevista). Da primeira triagem feita foram 

escolhidos apenas os estudantes que possuíam entre 14 e 18 anos de idade. Até então, 85 

estudantes estavam aptos, porém a pretensão era realizar entrevista para um número de 15 a 

20 jovens, tendo em vista a viabilidade de sua realização. Devido ao grande número de 

possíveis entrevistados, fizeram-se necessários outros quesitos para eliminar a quantidade de 

jovens. Foram eles: possuir computador em casa, possuir celular e acesso à Internet. Por fim, 
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utilizou-se dos quesitos de maior frequência e tempo de acesso à Internet para concluir o 

processo de filtragem. 

Concluído o processo de seleção, foram escolhidos 20 jovens devidamente encaixados 

no objeto de pesquisa, porém só foi possível realizar a entrevista com 16 deles, pois na data 

prevista para cumprimento das entrevistas quatro deles faltaram. Na entrevista foram feitas 10 

perguntas diretamente para os estudantes, variando entre abertas e semiabertas. As respostas 

tiveram o áudio gravado, foram transcritas e analisadas neste capítulo. Porém, no presente 

espaço são destacadas as respostas que possam resumir de forma clara o que foi apurado. 

A identificação dos alunos se dará a partir de uma ordem numérica, ou seja, de 1 a 16. 

 

3.2.1 Etapa quantitativa 

 

As primeiras análises dizem respeito ao gênero dos entrevistados, sua idade e o 

número de membros em cada casa. 

Gráfico 

   

                        Gráfico 3. Fonte: Autora.                                     Gráfico 4. Fonte: Autora. 

 

Gráfico 5. Fonte: Autora. 
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Dos 96 estudantes da pesquisa, 54% eram do sexo masculino, e 46% feminino. Sendo 

que, 85% dos entrevistados pertenciam à faixa etária, determinada pela pesquisa, entre 14 e 18 

anos. Logo, do total de estudantes apenas 15% não se encaixava na faixa etária ou não 

respondeu este item do questionário. Mas como a pesquisa quantitativa visava traçar 

primeiramente o perfil do estudante, foram coletadas todas as respostas, os 15% foram 

imediatamente descartados da etapa qualitativa. Buscando saber como vive e com quem 

interage dentro de casa, constatou-se que o número de membros da família tem como 

predominância uma quantidade entre 4 ou 5 (51%) membros em uma só casa, mas, logo em 

seguida, com 31%, o número de membros destacado foi entre 2 ou 3 membros. Os dados 

revelam que a família brasileira mudou sua configuração estrutural, pois com os avanços 

tecnológicos fez-se necessário aumentar a renda da família visto que parte da mão de obra foi 

substituída por máquina, logo não só o homem (o pai), mas também as mulheres entram no 

mercado, assim também como a busca por direitos iguais, entre outros fatores. A família 

sofreu uma redução no número de membros, e a independência financeira tarda ainda mais a 

formação da família. Por exemplo, no Brasil tem aumentado consideravelmente o número de 

pessoas que moram sozinhas
11

. 

No que concerne aos estudiosos da família e aos grupos feministas, a ênfase é 

colocada nos padrões de mudança nas estruturas familiares, percebidos como parte 

de um processo mais amplo de transformações econômico-sociais. Neste sentido, tal 

como outras instituições, a família está no limiar de mudanças importantes. 

Entretanto, isto não significa que esteja, necessariamente, desaparecendo. Os 

argumentos mais comuns, neste caso, giram em torno das mudanças nos padrões de 

comportamento, desde o aumento de novos tipos de uniões entre os sexos, declínio 

da fecundidade, aumento das mães solteiras e de separações e divórcios, novos 

padrões de sociabilidade e relações de gênero, até a participação de mulheres, 

crianças e adolescentes no mercado de trabalho formal e informal (GOLDANI, 

1993, p. 69). 

A autora, então, confirma o que os dados mostram. Baseado em novos 

comportamentos socioeconômicos e culturais, as famílias transformaram seus padrões, cada 

dia mais mutáveis, perante uma a sociedade pós-moderna e seu leque de identidades culturais. 

Essa nova família e nova classe recebe atenção especial nos discursos publicitários e ações de 

marketing, não só a questão econômica, mas o valor da nova família passou a ser transmitidos 

para os bens e serviços na sociedade de consumo contemporânea. 

 

                                                           
11

Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/Morando-sozinho.aspx>. 

Acessado em: 12 ago. 2013. 

http://www.ibope.com.br/pt-br/conhecimento/artigospapers/Paginas/Morando-sozinho.aspx
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                             Gráfico 6. Fonte: Autora.                                             Gráfico 7. Fonte: Autora. 

 

Gráfico 8. Fonte: Autora. 

O IBGE divulgou no senso de 2010 que Mossoró possuía 15.249 domicílios com 

renda mensal com mais de ¼ a ½ salário mínimo
12

, 4.307 com renda de 2 a 3 salários 

mínimos, 3.304 com renda de 3 a 5 salários mínimos e 2.626 com mais de 5 salários mínimos. 

Como Neri (2010) mostrou, a média de renda domiciliar mensal da classe C no Brasil está 

entre R$ 1.064,00 e R$ 4.561,00. De acordo com o gráfico, é visto que pelo menos 62% dos 

entrevistados realmente possuem renda familiar mensal entre os valores afirmados pelo 

pesquisador. Apesar do grande destaque para o crescimento econômico da classe C, a 

educação também faz parte desse avanço.  

O Instituto Data Popular
13

 divulgou uma pesquisa que uma das principais 

características da nova classe C seria a ascensão na escolaridade. Desses jovens inseridos em 

escola pública, muitos conseguem ingressar no ensino de nível superior, esteja em 

                                                           
12

 Um salário mínimo equivale a R$ 678,00 
13

Disponível em: <http://oglobo.globo.com/economia/jovens-da-classe-tem-maior-escolaridade-conexao-

internet-sao-menos-conservadores-8195394>. Acessado em: 12 ago. 2013. 

http://oglobo.globo.com/economia/jovens-da-classe-tem-maior-escolaridade-conexao-internet-sao-menos-conservadores-8195394
http://oglobo.globo.com/economia/jovens-da-classe-tem-maior-escolaridade-conexao-internet-sao-menos-conservadores-8195394
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universidades públicas ou em universidades particulares (sejam financiadas pelos incentivos 

governamentais como PROUNI
14

 ou FIES
15

, ou mesmo pela própria renda da família da nova 

classe C). Embora com uma porcentagem ainda pequena, é visto que há um avanço, pelo 

menos o número de jovens com atividades extracurriculares é maior do que o número de 

jovens que trabalham. Nesse sentido, conclui-se que o jovem da nova classe média tem 

despendido mais tempo para os estudos. 

 Baseado nesse jovem, que agora possui um posto de maior destaque que antes dentro 

da economia e de nível de escolaridade, as seguintes análises abrangem o contato desse 

estudante com dispositivos tecnológicos e seu acesso à Internet na contemporaneidade.   

 

 

                       Gráfico 9. Fonte: Autora.                                             Gráfico 10. Fonte: Autora. 

 

                             Gráfico 11. Fonte: Autora.                                        Gráfico 12. Fonte: Autora. 

                                                           
14

 Programa Universidade Para Todos 
15

 Fundo de Financiamento Estudantil 
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     Gráfico 13. Fonte: Autora.                                          Gráfico 14. Fonte: Autora. 

Há um grande destaque para essa nova classe também no que diz respeito ao seu 

acesso à Internet e manuseio de meios tecnológicos como celular, principalmente no seu uso 

para Internet. Como se já não fosse a surpresa de apenas 3% não possuir celular, observou-se 

que alguns jovens possuem dois, três ou mais aparelhos celulares (10%). Apenas 1% não tem 

acesso à Internet e 70% desse acesso é realizado de dentro de suas casas. Outra ênfase, é que 

mais de 30% dos meios de acesso já é realizado também via celular. Quando questionados 

sobre a frequência e o tempo de acesso à Internet, 77% dos estudantes afirmaram acessar pelo 

menos uma vez por dia e esses acessos duram, em sua maioria (36%), entre uma e duas horas. 

Mas em segundo lugar vem a porcentagem de 24% deles que afirmaram passar mais de 5 

horas, o que pode-se considerar um tempo de grande valia para a práticas de consumo. 

Segundo a ANATEL
16

, em Mossoró são 7 prestadoras de serviço de Internet. Ainda no senso 

de 2010 o IBGE informou que dos domicílios particulares que o município possuía, 24.889 

tinham posse de microcomputadores e que 19.028 deles tinham acesso à Internet. 

Lúcia Ferreira (2011), fundamentada em autores como Maigret, Silveira e Sorj, afirma 

que mesmo com os preços mais acessíveis ainda existem obstáculos para posse e uso de 

computadores e Internet. A afirmativa é justificada pela falta de experiência na área de 

informática e o não conhecimento da língua inglesa. É ainda afirmado que a renda e o nível de 

escolarização também se tornam empecilhos para adquirir computadores e acesso à Internet. 

 Há, então, uma mudança no que diz respeito à posse, acesso e consumo de meios 

tecnológicos e à Internet por parte de sujeitos com nível econômico e de escolaridade. As 

mudanças presenciadas desde que os autores fizeram suas constatações são vistas 

principalmente nos dois primeiros gráficos desse tópico, onde 80% desse grupo possui 

computador em casa e apenas 1% não possui acesso à Internet. 
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 Agência Nacional de Telecomunicação. 
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Gráfico 15. Fonte: Autora. 

No que diz respeito à convergência midiática, claramente é vista a ramificação de 

meios tradicionais como rádio, TV, jornal e até mesmo cinema para plataformas digitais. Por 

causa disso, os internautas possuem uma facilidade de acesso ao mais variado tipo de 

conteúdo, não apenas de segmentos diferentes mas também de várias localidades, a Internet é 

o exemplo do choque entre o local e o global.  

A indústria cultural faz uso da Internet como plataforma para expansão do consumo de 

conteúdos e bens materiais. Os três primeiros assuntos mais consumidos via Internet são as 

redes sociais, música e esporte, na ordem. Como Gallego (2010) aborda em seu artigo “Novas 

formas de prescrição musical”, no livro “Nas bordas e fora do mainstream musical”, uma 

pesquisa feita nos Estados Unidos diz que o YouTube
17

 atua como agente recomendador na 

hora de descobrir novas músicas (31%), perdendo apenas para o rádio. 

O espaço privado que a web 2.0 ajuda a criar tem, portanto, uma clara referência na 

música e nos gostos musicais. Suas ferramentas servem para encurtar o espaço entre 

grupos e fãs e também para mudar as relações entre estes e a mídia tradicional. Mas 

também serve para que os próprios usuários se transformem em agentes de 

prescrição de sua música favorita (GALLEGO, 2010, p. 54). 

 O poder de prescrever que estava concentrado nas mãos da mídia tradicional e o poder 

de distribuição era das gravadoras, a indústria midiática antes decidia o que passaria a ser de 

conhecimento dos consumidores. Mas com a web 2.0, os consumidores passaram a 

participar/ter esse poder de decisão. É válido afirmar, que o trabalho das gravadoras tornou-se 

mais fácil em relação ao quê devem investir, a partir de resultados contidos nas redes socais, 

                                                           
17

 Site de compartilhamento de vídeos. 
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dependendo do sucesso do artista nessas redes. Hoje, elas assumiram o papel de gerente de 

carreira, direitos autorais e administradora de shows. Ao mesmo tempo em que os jovens não 

apenas cumprem o papel de consumidor, mas também de compositor, editor de canções e 

outros tipos de vertentes, é evidente a importância da Internet e mais especificamente de redes 

sociais como fonte para medir a audiência, geração e fluxo de conteúdo. 

 

  

                            Gráfico 16. Fonte: Autora.                                            Gráfico 17. Fonte: Autora. 

Dificilmente alguém que nasceu na geração Z não tem o perfil em pelo menos uma 

rede social. Apenas 3% dos entrevistados não possuem conta em uma rede social. As redes 

sociais se encontram numa variedade de segmentações como o da música ou de moda, mas 

também de relacionamento. Todas as redes sociais possuem em comum a interação entre os 

membros, como foi visto anteriormente sobre a origem da web 2.0.  

O Facebook, que se encaixa como uma rede de relacionamento, assume a primeira 

posição de rede social com maior número de perfis entre os estudantes participantes com mais 

de 80%. Aproveitando-se do grande número de usuários, a indústria investe fortemente em 

publicidade nessas redes, desde de utilização da fan pages
18

 até na criação de perfis falsos (foi 

o caso da Vivo na campanha para o dia dos namorados “Eduardo e Mônica)
19

 e 

compartilhamento de uma história também falsa (o caso da Nokia e a campanha “Perdi meu 

amor na balada” para divulgar o novo celular da marca)
20

 como teasers
21

.  

 As empresas perceberam que, mesmo com muitas incertezas e sem a possibilidade de 

tanto “controle” sobre o material divulgado, as redes sociais têm se mostrado um meio de 

                                                           
18

 Páginas na própria rede social que permite o compartilhamento de um conteúdo em específico. Geralmente 

utilizado por empresas, ONG’s e artistas. 
19

 Disponível em: <http://www.brainstorm9.com.br/23644/advertising/vivo-cria-clipe-para-eduardo-monica-em-

campanha-do-dia-dos-namorados/>. Acesso em: 27 ago. 2013. 
20

 Disponível em: <http://www.brainstorm9.com.br/30818/web-video/perdi-meu-amor-na-balada-e-campanha-

viral-da-nokia/>. Acesso em: 27 ago. 2013. 

 
21

 Técnica publicitária utilizada para provocar curiosidade do público sem revelar o produto/serviço. 

http://www.brainstorm9.com.br/23644/advertising/vivo-cria-clipe-para-eduardo-monica-em-campanha-do-dia-dos-namorados/
http://www.brainstorm9.com.br/23644/advertising/vivo-cria-clipe-para-eduardo-monica-em-campanha-do-dia-dos-namorados/
http://www.brainstorm9.com.br/30818/web-video/perdi-meu-amor-na-balada-e-campanha-viral-da-nokia/
http://www.brainstorm9.com.br/30818/web-video/perdi-meu-amor-na-balada-e-campanha-viral-da-nokia/
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grande divulgação, pesquisa de mercado e em muitos casos isso não requer grandes 

investimentos. E esse jovem da geração Z é o principal público-alvo. 

 A mobilização dentro das redes sociais acontece de forma mais rápida, e, em alguns 

casos, de forma mais eficaz. 

A voz coletiva fala mais alto e, com frequência, mais decisivamente do que a voz de 

membros individuais. Essas manifestações atingem não só o ouvido das empresas 

que estão sendo desafiadas, mas também os grandes meios de comunicação; as 

revoltas dos consumidores estão cada vez mais sendo tratadas como “escândalos”, o 

que pressiona ainda mais as empresas a uma reação (JENKINS, 2009, p. 127, ênfase 

do autor). 

 A abordagem de Jenkins (2009) mostra a visão da interação coletiva relacionada à 

indústria. Um caso conhecido no Brasil foi de um consumidor com problema em sua 

geladeira, o mesmo fez um vídeo
22

, divulgou no YouTube e pediu para que os internautas 

compartilhassem em suas redes sociais. As redes sociais ganharam status de novo SAC 

(serviço de atendimento ao consumidor). Mas outros movimentos também são organizados e 

mobilizados através das redes, como visto no primeiro capítulo o caso do movimento 

#Vemprarua. 

 

3.3.2 Etapa qualitativa 

Para uma análise mais profunda sobre as prática de consumo via Internet, foram 

elaboradas dez questões com 16 jovens selecionados para a etapa. Nesta fase da pesquisa, o 

objetivo é compreender mais subjetivamente o sujeito e suas práticas de consumo.  

As seguintes falas são relacionadas à pergunta “Na sua casa, quando você tem 

influência na compra de algum produto e/ou sair para entretenimento (cinema, teatro, etc)? De 

quem é realmente a última palavra?”. A intenção era saber como acontece a interação entre os 

membros da família e a escolha do jovem em relação ao consumo. 

Eu pesquiso e sugiro produtos dos mais variados segmentos aos meus pais e espero 

o aval deles. Mas sempre escolho os produtos que são direcionados a mim como 

roupas, sapatos (Aluno 2, Grifo nosso). 

Sim, muitas vezes. Em relação às roupas, entretenimento. Geralmente peço opinião 

dos meus amigos. A última palavra é da minha mãe (Aluno 7). 

Produtos que são comprados para mim eu escolho (roupa, comida, cinema). A 

última palavra é da minha mãe (Aluno 8, Grifo nosso). 

                                                           
22

 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=riOvEe0wqUQ>. Acesso em: 27 ago. 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=riOvEe0wqUQ
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Eu sempre dou minha opinião, principalmente sobre coisas de tecnologia, eles 

(meus pais) sempre me perguntam. [...] Minha mãe tem a última palavra (Aluno 

10, Grifo nosso). 

 Nota-se que os jovens, mesmo recebendo a última palavra dos pais, exercem o poder 

de escolha do que querem para eles e influenciam seus familiares nas escolhas de alguns 

produtos (principalmente os tecnológicos como computador, celular, televisão) e em consumo 

cultural não apenas individualmente e dos familiares, mas também os amigos (neste último 

caso há uma relação maior de via dupla). Ainda em relação com a questão citada, o papel da 

mãe merece destaque, pois em oito respostas foi relatado que a mãe exerce a decisão final no 

consumo. O pai e uma decisão coletiva foram mencionados quatro vezes, cada.  

 Aqui é presenciado o que Bourdieu (1983) afirmou sobre a palavra juventude ser 

usada como forma de exercer poder por parte dos mais velhos, confirma-se que é um período 

onde o jovem não toma decisões de grande peso no que diz respeito para a família toda, mas 

passa a ser fonte de influência para algumas escolhas. Entretanto, o jovem caminha para a 

maturidade quando passa a escolher as coisas que lhe diz respeito. 

 A segunda pergunta foi “Dos conteúdos que você tem acesso como notícias, assuntos 

sobre educação, filmes, música de que forma é feito? Somente Internet ou existe outra forma 

como meios de comunicação? Quais?”. Essa questão foi baseada no questionário da primeira 

etapa que procurou traçar os conteúdos consumidos pelos estudantes.  

Pela Internet, televisão e jornais (Aluno 1). 

 

Pela Internet, televisão, rádio (Aluno 4). 

 

Somente pela Internet (Aluno 5). 

 

Pela Internet, televisão (Aluno 13). 

 

Pela Internet, rádio, revista, livros (Aluno 15). 

 Os entrevistados, de forma unânime, responderam que a primeira forma de acesso aos 

conteúdos mencionados no questionário, como música, educação, notícias, etc., ocorrem via 

Internet. A segunda forma mais citada é a televisão. O rádio ainda aparece como o terceiro 

mais citado, e jornais e revistas são citados pouco mais de duas vezes. O livro aparece apenas 

uma vez nas respostas. Uma frase que resume esse hábito do novo sujeito na era da 

informação é que “numa cultura de caçadores, as crianças brincam com arco e flecha. Na 

sociedade da informação, elas brincam com informação” (JENKINS, 2009, p. 179). Os jovens 

sentem a necessidade de saber o que está sendo falado, principalmente no que se refere aos 

seus grupos de pertencimento para que deles não saiam ou mesmo para que entrem em outros.  
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Jenkins (2009) também aborda sobre essa transição dos meios para a Internet, afinal é 

confirmado que 16 entre 16 jovens buscam conteúdos (música, cinema, entretenimento, 

seriados, notícias) primeiramente na Internet.  

A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento 

(JENKINS, 2009, p.41) 

Ou seja, o consumidor esperar pelo jornal das 20h para saber o que aconteceu em sua 

cidade, estado, país ou no mundo passou a ser uma opção, pois as mesmas notícias podem ser 

acessadas por eles via Internet. Esperar que daqui a alguns meses ou um ano uma emissora 

transmita o seriado que você tem interesse de assistir também é uma opção, pois existem sites 

onde se pode baixar o episódio e legendas praticamente no mesmo dia que foi transmitido 

originalmente. Logo, a indústria também tem mudado para atender às exigências do mercado 

desse novo consumidor. E quando se trata dele é destacado o seu novo papel de consumidor-

produtor e isso pode ser bom ou ruim, dependerá de como a indústria irá lidar. 

Até agora, nossas escolas ainda se concentram em gerar aprendizes autônomos; 

buscar informação com outras pessoas ainda é classificado como “cola”. No entanto, 

na vida adulta, estamos dependendo cada vez mais dos outros para nos fornecer 

informações que não conseguimos processar sozinhos. Nosso local de trabalho 

tornou-se mais cooperativo; nosso processo político tornou-se mais descentralizado; 

estamos vivendo cada vez mais no interior de culturas baseadas na inteligência 

coletiva. [...] Consumidores mais jovens tornaram-se caçadores e coletores de 

informações (JENKINS, 2009, p. 178). 

 O autor ainda se refere à educação em tempos de uma cultura de conhecimento 

compartilhado, de inteligência coletiva. Em meio a uma sociedade que gera algum tipo de 

informação frequente e continuamente, é impossível saber de tudo, logo a comunicação em 

rede e os meios tecnológicos devem ser utilizados para otimizar o aprendizado dos estudantes 

e não ser tratado como um “bicho de sete cabeças”, defende. 

 Na terceira pergunta, o foco foi para comunicação dos estudantes nas redes sociais. A 

pergunta em questão foi “O que costuma publicar em seus perfis das redes sociais? Por quê?”. 

Frases reflexivas, charges, músicas. Refletem minha identidade, são coisas que 

realmente gosto, de pensar, refletir (Aluno 3, Grifo nosso). 

 

Assuntos relacionados à reflexão, pouco sobre mim. Discussões, críticas, séries. 

Porque eu me identifico, gosto e meus amigos também fazem isso e eu gosto e eles 

também gostam do que publico (Aluno 11, Grifo nosso). 

 

Assuntos impactantes como conteúdos sobre a natureza, animais. Porque eu me 

identifico, gosto e queria mostrar isso às pessoas para que elas sejam impactadas e 

tocadas pelas mensagens (Aluno 13). 
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Relacionado ao meu perfil profissional, porque pra mim meu perfil pode abrir portas 

para empresas (Aluno 15). 

 

Gosto muito de publicar sobre política e sobre mim, o que estou fazendo, sentindo. 

Porque gosto de ser opinativa (Aluno 16, Grifo nosso). 

 Em relação à interação com as redes sociais, a maioria dos estudantes disse que 

postam coisas pessoais, subjetivas, reflexivas ou cômicas. Alguns ainda afirmaram que pouco 

postam em suas redes, pois as usa mais para bater papo, como é o caso do Facebook. 

A convergência também ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias. 

Entretenimento não é a única coisa que flui pelos múltiplos suportes midiáticos. 

Nossa vida, nossos relacionamentos, memórias, fantasias e desejos também fluem 

pelos canais de mídia (JENKINS, 2009, p. 43). 

 Jenkins (2009) confirma que, mesmo tendo o fator mercadológico, há pessoas, sujeitos 

que utilizam de máquinas em que a convergência das mídias e a interação do homem com os 

meios vão além do entretenimento. Nesses suportes há um apoio para se expressarem, se 

comunicarem, fantasiarem, até mesmo guardarem suas memórias. Há sentimento, seja ele 

qual for. 

 Os estudantes demonstram através de suas respostas a subjetividade no uso das redes 

sociais para publicação de assuntos reflexivos, também confirmam o anseio de legitimação de 

uma identidade através de frases bem-humoradas, principalmente quando esperam que o outro 

confirme tais identidades. 

 A quarta questão, pretendia ter conhecimento da visão dos entrevistados sobre o poder 

de uma rede social e seus conteúdos em suas vidas. “As redes sociais influenciam suas 

atitudes, conhecimento e consumo de alguma forma?”. 

Pouco em relação à atitude e conhecimento, mas quando se trata de consumir 

algum produto que gostei faço questão de pesquisar e tentar comprar (Aluno 2). 

 

Influenciam, pois quando vejo algo que acho interessante sempre vou mais a fundo 

para saber mais sobre aquilo. Minha atitude também é influenciada, pois a maneira 

que me comunico no Facebook, por exemplo, é bem mais aberta e por isso acabo 

sendo mais comunicativa nele (Aluno 3). 

 

Sou influenciado em relação as minhas atitudes, pois geralmente postam algo sobre 

reflexões e acabo trazendo para minha realidade e mudando meu modo de agir 

(Aluno 5). 

 

Quando vejo produtos, trailers de filmes, por exemplo, eu procuro saber mais e vou 

atrás para comprar e assistir (Aluno 6). 

 

Me influencia demais, pois sou muito viciado. Acabo deixando de me relacionar 

mais com as pessoas da minha casa e de fora por passar muito tempo conectado. 

Sou muito influenciado com filmes, sempre vejo trailers na internet e procuro para 

assistir (Aluno 13). 
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 Alguns jovens, mesmo passando muito tempo diante dos conteúdos publicados das 

redes sociais, ainda afirmam não serem influenciados. Porém, a maioria afirma que ocorre 

influência em suas atitudes, conhecimento e consumo. Esses jovens, que passam mais de 5 

horas na Internet, sofrem influência principalmente na comunicação. A sociabilidade desse 

jovem se dá em grande parte no virtual, pois muitos alegam timidez no espaço real e utilizam 

das redes como um espaço para se expressarem com mais desenvoltura.  

 No espaço virtual, há uma abertura maior para cada jovem utilizar dos seus vários 

“eus” com maior frequência, esperando aprovação dos seus amigos/contatos para que as 

oficializem. E o fator mais citado é o relacionado às influências na compra, visto que ao 

“curtir” uma página no Facebook o usuário passa a receber conteúdo em sua timeline e a 

própria estrutura do site despende de propagandas na lateral direita, sempre relacionadas a 

conteúdos já pesquisados pelo usuário. Essas ferramentas acabam gerando curiosidade no 

usuário que ao pesquisar muitas vezes se vê tentado a comprar, mesmo que não virtualmente.  

 Baseado no tempo e tipo de interação com as redes sociais, a entrevista tinha como 

quinta pergunta: “Você tem mais liberdade de ter acesso ao que quer e a ser o que quiser nas 

redes sociais? Como você se descreveria analisando seu perfil na rede social?”. Diante de um 

acesso a informações em larga escala o objetivo da questão era de analisar o comportamento 

no espaço offline e no virtual. 

Sim, tenho muito acesso a vários conteúdos. E sim, eu também me expresso melhor 

por sentir menos vergonha nas redes sociais. Eu me vejo como uma pessoa quieta e 

caseira (Aluno 6). 

 

Com certeza. Sou menos tímido, falo o quero na hora que quero. Me descrevo como 

um cara engraçado e descontraído (Aluno 9). 

 

[...] Minha mãe não tem controle sobre mim ali, eu penso muito antes de falar as 

mesmas coisas pessoalmente [...] (Aluno 12, Grifo nosso). 

 

Muito. Eu sou muito fechado para os outros pessoalmente, mas na internet eu 

converso muito, falo com muitos amigos. Eu não me considero uma pessoa alienada 

e sou caseiro (Aluno 13, Grifo nosso). 

 

Sim. Eu sou mais tímida fora das redes sociais, nelas eu consigo me comunicar e 

opinar mais. Eu diria que na rede social eu aparento ser uma pessoa comunicativa 

(Aluno 16). 

 Sobre a liberdade de expressão e acesso a conteúdos, todos os alunos confirmaram que 

têm total liberdade, mas alguns afirmam pensar nas consequências que podem vir com seus 

pensamentos expostos. A liberdade se dá pelo não contato face to face, nesse tipo de 

comunicação eliminam-se possíveis inibições, pois muitos deles se julgam tímidos frente às 

pessoas com quem possuem pouco ou nenhum contato.  
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 Outro motivo para a liberdade de acesso a conteúdos e liberdade de expressarem-se é 

resultado da não presença de fiscalização por parte dos pais ou alguém que exerça 

“poder”/autoridade sobre eles. Outro fato observado é que a identidade tímida expressada nas 

escolas e em casa é diferente da exposta nas redes sociais, onde eles se julgam mais 

comunicativos e bem-humorados. 

 A sexta pergunta da entrevista teve como foco a multiplicidade de atividades do 

estudante. Foi questionado se o estudante realizava outra atividade, como assistir televisão, 

enquanto utilizava as redes sociais. 

Sim, assisto anime, ouço música e entro em outras redes sociais (Aluno 3). 

 

Sim, assisto televisão, ouço música e às vezes posto sobre isso nas redes (Aluno 4, 

Grifo nosso). 

 

Sim, normalmente assisto TV e acesso as redes ao mesmo tempo. Costumo comentar 

sobre o que eu estou vendo, às vezes (Aluno 10). 

 

Sim, escuto música, assisto filmes e comento sobre eles na rede (Aluno 11, Grifo 

nosso). 

 

Sim, assisto televisão (Aluno 15). 

 Apenas dois jovens afirmaram que faziam apenas uma coisa de cada vez ou usava a 

Internet ou viam TV, por exemplo. Os outros afirmaram sempre fazer mais coisas enquanto 

acessam a Internet, e a atividade mais citada foi a de assistir televisão enquanto usam suas 

redes sociais, o que às vezes influencia em suas postagens ou conversas. 

Mas poucos assistem à televisão em silêncio e isolamento. Para quase todos nós, a 

televisão fornece material para a chamada conversa na hora do cafezinho. E para um 

número crescente de pessoas, a hora do cafezinho tornou-se digital (JENKINS, 

2009, p. 54). 

 Como abordado no primeiro capítulo, vemos o jovem e a multiplicidade de atividades 

não apenas exercendo a função de aluno, de nadador, de estudante de línguas, skatista 

separadamente, mas o que é abordado nessa questão é o fazer várias atividades ao mesmo 

tempo como o de assistir televisão e comentar nas redes sociais, atividades que acabam por se 

influenciarem.  

 A novela Avenida Brasil, exibida na Globo, no ano de 2012 foi um grande exemplo da 

interação de mídias diferentes, nesse caso a televisão e as redes sociais. O que antes era 

comentado na conversa de calçada, passou a ser comentado também nas redes. O Twitter e 

Facebook mantinham a novela em alta mesmo fora do horário de exibição. De segunda a 

sábado, às 21h, até o capítulo final, a novela tinha pelo menos um nome relacionado a ela nos 
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Trending Topics
23

 do Twitter e no Facebook compartilhavam fotos dos personagens, fotos 

essas que viravam meme
24

 nas redes. A indústria muitas vezes pode facilmente medir como 

anda a satisfação dos consumidores em relação aos seus produtos via redes sociais. Tais atos 

afirmam o que Jenkins (2009) diz sobre a “virtualização” da conversa de calçada. 

 A sétima pergunta feita aos estudantes foi: “Você utiliza a Internet para compras ou 

pesquisa sobre produtos?”. Os quais responderam: 

Uso apenas para pesquisa. Não compro porque tenho medo do produto não chegar 

(Aluno 11). 

Apenas pesquisas. Não compro porque não tenho cartão e tenho medo (Aluno 12) 

Acho sempre bom pesquisar na Internet sobre preços e características dos produtos. 

Mas poucas vezes para compra (Aluno 13). 

Pesquisar e comprar. Eu prefiro comprar pela Internet porque a gente consegue 

achar as coisas mais baratas (Aluno 14). 

Sim, para as duas coisas. Mas compro com pouca frequência (Aluno 15). 

 Sobre compras online, o Brasil vem apresentando crescentes números. De acordo com 

a última pesquisa (2012) realizada pela E-bit
25

 em parceria com o WebShoppers
26

, “a 

estimativa de faturamento do Digital Commerce B2C no Brasil em 2012 foi de R$ 49,7 

bilhões (incluindo os R$ 22,5 bilhões faturados pelo varejo virtual em bens de consumo)”
27

. A 

pesquisa também mostrou que em 2010 o número de e-consumidores
28

 era de 23,4%, e em 

2012 esse número subiu para 42,2%.  

 Apesar do aumento nos índices de compras virtuais por parte dos brasileiros, observa-

se que os jovens pertencentes ao grupo pesquisado ainda são receosos com essa forma de 

consumo. Isso se deve a pouca confiança na compra pelo meio virtual e da dependência dos 

pais, pois não possuem cartão de crédito. Apesar disso, afirmam que sempre fazem pesquisa 

de produtos e de preço antes de irem até lojas físicas da cidade. 

                                                           
23

 Também conhecidos pela abreviatura “TTs” são uma lista em tempo real de nomes mais publicados na rede. 

Valem para essa lista as hashtags (#) e nomes próprios. 
24

 O conceito de meme foi cunhado por Richard Dawkins, em seu livro "O Gene Egoísta‟, publicado em 1976. 

“Um ‘meme de ideia’ pode ser definido como uma entidade capaz de ser transmitida de um cérebro para outro.” 

(apud RECUERO, 2010, pág. 123). No caso da internet essa ideia viralizada é expressa por fotos, frases, vídeos, 

por exemplo. 
25

 A E-bit avalia a satisfação de consumidores em suas compras nas lojas online. 
26

 O Webshoppers traz informações regulares e atualizadas sobre a evolução da web no Brasil e o perfil dos 

compradores online. 
27

 Disponível em: <http://www.webshoppers.com.br/webshoppers/WebShoppers27.pdf>. Acessado em: 13 de 

ago. 2013. 
28

 Consumidor virtual. 

http://www.webshoppers.com.br/webshoppers/WebShoppers27.pdf
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 A oitava pergunta consistia em saber “qual a rede social mais acessada pelo estudante 

e por qual motivo”. 

Facebook, pois é como se fossem várias redes em uma só, como bate-papo, fotos e 

etc (Aluno 2) 

Facebook, porque outras redes sociais são mais específicas como postar fotos 

(tumblr), conversa de áudio (skype), então prefiro o Facebook pelo bate-papo na 

própria página da Internet (Aluno 3). 

Facebook, porque intera tudo na Internet em relação às funções de redes sociais, é 

um pacote completo (Aluno 4). 

Facebook, porque falo mais a vontade e é mais fácil me comunicar com meus 

amigos (Aluno 8). 

Facebook, porque todo mundo usa, está na moda e tem ferramentas legais (Aluno 

12). 

 O Facebook é a rede social mais usada por esses jovens porque, segundo eles, possui 

uma variedade de funções, o oposto é observado em outras plataformas que possuem uma 

segmentação, como o Last.fm
29

 que é voltado para música. Seu pacote de funções inclui 

publicação de fotos, textos, vídeos e acesso a bate-papo. Mas a comunicação é o motivo mais 

citado como justificativa para o uso da rede, ou seja, é o bate-papo que traz maior interação 

entre os contatos. O sucesso da rede atinge a mobilidade. Além da versão móvel para 

celulares e tablets há um aplicativo exclusivo do bate-papo, o Facebook Messenger. 

 A penúltima pergunta consistiu em saber “Em grau de importância, quais as funções 

que você mais utiliza na Internet (pesquisa, conversação, jogos, etc.)? Classifique os três 

primeiros”. 

  

1º fotos, 2º música, 3º bate-papo (Aluno 1). 

1º pesquisas em geral, 2º redes sociais, 3º música (Aluno 2). 

1º Facebook, 2º pesquisas, 3º vídeos (Aluno 3). 

1º comunicação, 2º entretenimento, 3º compras (Aluno 4). 

1º ver jogos online, 2º redes sociais, 3º notícias (Aluno 5). 

1º redes sociais, 2º informação, 3º fotos (Aluno 6). 

1º baixar série, 2º música, 3º Facebook (Aluno 7). 

                                                           
29

 Site com função de rádio online ao mesmo tempo em que é uma comunidade virtual com foco em música. 
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1º redes sociais, 2º música, 3º pesquisa (Aluno 8). 

1º redes Sociais, 2º esporte, 3º entretenimento (Aluno 9). 

1º conversação, 2º notícias, 3º música (Aluno 10). 

1º assistir, 2º rede sociais, 3º pesquisa (Aluno 11). 

1º vídeo, 2º redes sociais, 3º pesquisa(Aluno 12). 

1º jogar, 2º assistir, 3º redes sociais (Aluno 13). 

1º notícias, 2º redes sociais, 3º estudar (Aluno 14). 

1º notícias, 2º relacionamento, 3º pesquisas (Aluno 15). 

1º notícias, 2º redes sociais, 3º pesquisas (Aluno 16). 

 Redes sociais, comunicação, relacionamento e conversação são aqui tratados como 

iguais. Essas opções foram as mais citadas como primeiro grau de importância, e quando não 

estava como prioridade, acabou por assumir a segunda ou a terceira opção das respostas dos 

alunos. Notícias e pesquisas também fazem parte da lista de prioridades do grupo. 

 Vemos que apesar do jovem buscar entretenimento, ele usa desse mesmo meio para 

estar ciente dos acontecimentos que o rodeia, e, não só isso, passa a fazer parte (geralmente na 

tentativa de melhorar a situação). Como foi visto em uma das respostas dada pelo Aluno 16, 

anteriormente, “Gosto muito de publicar sobre política [...] gosto de ser opinativa”. A 

pesquisa realizada pela Telefónica, mencionada no segundo capítulo, constatou que os jovens, 

conhecidos como “líderes do milênio”, acreditam que a Internet, inclusive as redes sociais, é o 

melhor recurso para mudanças sociais e políticas.  

 Assim, como a pesquisa do IBOPE sobre as manifestações do #Vemprarua mostra, o 

maior número de participantes são jovens pertencentes à nova classe média e com 

escolaridade entre ensino médio e nível superior. Em se tratando às manifestações, notou-se a 

grande mobilização e sociabilidade dos manifestantes, em que a sua maioria soube pelo 

Facebook (62%). Ainda sobre o Facebook, há um dado relacionado a como esse manifestante se 

mobilizou, 77% disseram que usaram a rede como meio. Como resposta às críticas de que, 

principalmente os jovens, só manifestavam seus pontos de vista virtualmente e que não lutavam 

pelos seus interesses os mesmos usaram cartazes com a frase: “Saímos do Facebook” (figura 3). 

O número de pessoas nos protestos atingiu uma quantidade 1,4 milhão de manifestantes nas 

ruas em 130 cidades diferentes.  
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Figura 3: Protesto #Vemprarua na cidade de São Paulo ocorrido em junho de 2013. Fonte: www.facebook.com. 

O questionário finaliza abordando sobre como os jovens eram induzidos a consumir. 

“De que forma as mídias, sobretudo TV e Internet, influem no incentivo à compra de 

bens (simbólicos e materiais) para você?”. 

A Internet e a TV com suas propagandas ajudam mais e influenciam porque eles dão 

mais detalhes do que uma vitrine de uma loja, e é mais cômodo também. E por estar 

na mídia a pessoa tem desejo de comprar (Aluno 4). 

 

Influencia muito, pois quando vejo filmes, músicas eu vou atrás para baixar, assistir. 

Vi o trailer de Velozes e Furiosos e depois fui atrás para assistir o filme, por 

exemplo (Aluno 6). 

 

Influencia principalmente a Internet, no meu caso conheci o mangá pela internet e 

isso me levou a comprar as revistas (Aluno 7). 

 

Algo que eu gosto muito é música. É algo que me deixa curiosa, vejo muito as 

músicas das novelas e vou baixar. Como a música da abertura de Malhação, eu 

também conheci bandas novas através da internet e televisão (Aluno 8). 

Influencia, pois vejo na Internet, me interesso e saio pesquisando para comprar 

anime, por exemplo. Caso não encontre numa loja física arrisco em comprar pela 

internet, mas só em último caso (Aluno 11). 

A Internet influencia muito no meu consumo de jogos online e mangás (Aluno 13). 

Eu acho que a televisão influencia muito, principalmente quando passam 

propagandas relacionadas à promoção. A moda também é um alvo, pois o que passa 

na televisão as lojas já se preparam com aqueles produtos para vender e nós 

acabamos comprando (Aluno 14).  
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 Apenas dois jovens afirmaram que a TV e Internet não influenciam em suas escolhas 

de compras. A forma de indução de consumo citada pela maioria é a própria publicidade. Para 

eles, a publicidade é muito usada como fonte de detalhes do produto, sendo o preço um dos 

grandes fatores que levam à compra. É importante destacar que esses meios exercem 

influência de forma direta no consumo de músicas, séries, filmes, revistas, shows e jogos. 

 O cotidiano desses jovens e seus consumos acabam agregando a eles significados. O 

consumo simbólico parte da premissa que o consumidor traz para si, para sua identidade, o 

valor simbólico daquilo que consome. Baudrillard (1995) diz que o lugar do consumo é no 

cotidiano, nele há um sistema de interpretações. 

O indivíduo reorganiza o trabalho, o lazer, a família, as relações, de modo involuto, 

aquém do mundo e da história, num sistema coerente fundado no segredo do 

privado, na liberdade formal do indivíduo, na apropriação do protectora do ambiente 

e no desconhecimento. A quotidianidade [...] mostra-se triunfante e eufórica no 

esforço de autonomização total e de reinterpretação do mundo <<para uso interno>> 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 15). 

  O que é consumido diariamente exerce influência no “eu” do sujeito e seus 

hábitos, incluindo sua comunicação/sociabilidade. 

 Os jovens entrevistados passam pelo menos 5h diante de conteúdos online. Eles 

afirmaram receber grande influência desse meio principalmente se tratando do consumo para 

entretenimento. O acesso que possuem a música, filme, série, revista em quadrinhos e moda 

são permitidos primariamente através de seus hábitos na rede. 

 A convergência das mídias abriu inúmeros recursos para propagação de conteúdos 

(produtos e serviços). A história em quadrinhos virou jogo online, que virou filme e seu 

trailer está no YouTube. 

 Principalmente a vida virtual concedeu aos jovens um contato múltiplo em um único 

ambiente, modificando fortemente seu modo de consumir. Ainda assim, a televisão faz parte 

das fontes primárias de incentivo ao consumo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pesquisas sobre as identidades do jovem da geração Z são de grande importância 

para à sociedade contemporânea, principalmente quando ele está inserido em uma classe que 

ganha destaque no Brasil, a classe C. Identidade, juventude e o perfil da nova Classe C foram 

os principais temas que motivaram a pesquisa. 

Primeiro, há na sociedade atual um indivíduo vivendo uma crise de identidade em 

detrimento de sua complexa cultura. O indivíduo, em um contexto geral, assume novos 

papéis, como o de produtor e disseminador de conteúdos. Para além do que ele exerce diante 

da sociedade, há a identidade que ele deseja transmitir. Essas identidades foram multiplicadas 

e potencializadas na sociedade contemporânea, sendo ainda mais fortalecida pelo uso de 

novas tecnologias como meio de comunicação em rede.  

Segundo, presencia-se o jovem em uma fase de transição em que nem é criança e nem 

é adulto. Um Jovem que busca grupos de pertencimentos para se descobrir. Enquanto para 

alguns adultos o espaço virtual é muito utilizado para fugir de uma realidade de cobranças, os 

jovens usam como forma de se identificar, encontrar seu “eu”. Na Internet esse jovem realiza 

uma sociabilidade sem sofrer inibições, como ocorre no contato face to face. Mas, 

independente da forma como se realiza, a comunicação e a legitimação da identidade do 

sujeito necessitam do “outro” para que sejam concretizadas. Nesse sentido, foi visto que os 

jovens têm assumido o domínio na esfera da tecnologia. Isso se dá, sobretudo, em função do 

conhecimento acumulado sobre os recursos que a compõem, assim como pela capacidade 

adaptação e absorção das inovações constantes. 

Constatou-se que o meio em que esse jovem está inserido está diretamente ligado à 

suas práticas de consumo, confirmando, assim, a necessidade dos estudos que abordem essas 

questões.  

A história do consumo mostra uma sociedade que tornou o ato de consumir em algo 

além de uma troca monetária, em que as necessidades se tornaram cada vez mais subjetivas e 

complexas. O objeto ganha atribuições não só como mercadoria, mas também significados 

que, no ato da compra, transferem-se para o sujeito tornando-o também uma mercadoria. 

Consumir exerce influência direta na identidade do sujeito, pois está relacionado com a sua 

própria cultura. 

A convergência midiática se utiliza principalmente da internet para levar ao 

consumidor-internauta conteúdos antes limitados a meios, como: televisão, rádio, jornais, mas 

essa é apenas umas de suas características. Nesse período de convergência midiática 
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presenciamos uma participação ainda maior do sujeito. Ela está presente em uma cultura de 

massa que mostra a recepção como “chave” da comunicação. 

O sujeito, principalmente pelo seu contato com meios tecnológicos com acesso à 

Internet, transformou-se em prosumer exercendo o papel de produtor e consumidor. A Web 

2.0 abriu espaço para esse novo papel do sujeito. É nela em que as redes sociais passaram a 

ser virtuais, a indústria midiática e o mercado passam a ter contato mais direto com o 

consumidor. 

Para investigar a tríade identidade, juventude e consumo é que realizamos essa 

pesquisa, a partir de um caráter empírico baseado na Teoria da Recepção. De acordo com as 

análises realizadas, podemos confirmar a necessidade de entender a cultura, os meios de 

comunicação, o cotidiano e suas influências na identidade e práticas de consumo do sujeito.  

Os resultados obtidos permite concluir que o consumo de bens simbólicos, está 

diretamente ligado à cultura desse jovem nessa nova classe, e que o consumo de bens 

materiais ainda caminha lentamente dentro do grupo entrevistado. Os novos meios exercem 

grande importância para a sociabilidade, consumo e cultura dessa nova geração. Residindo aí 

a importância de mais estudos que abordem as temáticas, para entender com cada vez mais 

propriedade as motivações dentro desses processos. 

A convergência midiática trouxe ao jovem o mundo em um click ou a um toque. Os 

dados da pesquisa propõem e reafirmam a necessidade de uma reavaliação do consumo 

econômico-midiático juvenil de classe C tanto por parte do universo acadêmico como 

mercadológico, posto que essa parcela da sociedade tenha se apresentado como consumidores 

potenciais no que concerne, além da compra, a audiência, produção, recomendação e 

compartilhamento. 
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ANEXO A – Roteiro do questionário 

Nome:_____________________________ 

Idade:____ 

Sexo: (__) Masculino (__) Feminino 

Cursando qual ano escolar? __________ 

Quantos membros na família (casa)?___ 

Bairro:____________________________ 

 

1)Trabalha?  

 

(__) SIM (__) NÃO 

 

2)Qual a renda mensal da família?  

 

(__) Menos que um salário mínimo 

(__) Um salário mínimo  

(__) Até dois salários mínimos  

(__) Até três salários mínimos 

(__) Até quatro salários mínimos 

(__) Até cinco salários mínimos 

 

3)Faz algum curso técnico, profissionalizante ou de línguas?  

 

(__) SIM (__) NÃO 

 

Qual? _________________________ 

 

4)Tem celular?  

 

(__) Nenhum 

(__) 1 

(__) 2 

(__) 3 ou mais 

 

5)Tem computador em casa? 

 

 (__) SIM (__) NÃO 

 

6)Tem acesso a internet?  

 

(__) SIM (__) NÃO 

 

(Prossiga caso tenha respondido sim) 

 

7)Onde acessa a internet? (pode ser marcada mais de uma opção) 

 

(__) Casa 

(__) Lan House 

(__) Celular 
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(__) Escola 

(__) Outro 

 

8)Com que frequência tem acesso à internet? 

 

(__) Pelo menos 1 vez por dia 

(__) Pelo menos 1 vez na semana 

(__) Pelo menos uma 1 por mês 

 

9)Quantas horas, em média, chega a passar quando tem acesso a internet? 

 

(__) Entre 1 e 2 horas  

(__) Entre 2 e 3 horas  

(__) Entre 3 e 4 horas  

(__) Acima de 5 horas 

 

10)Que tipos de assuntos te interessam? (pode ser marcada mais de uma) 

 

(__) Esporte 

(__) Educação 

(__) Entretenimento 

(__) Música 

(__) Cinema 

(__) Economia 

(__) Literatura 

(__) Histórias em Quadrinhos 

(__) Moda 

(__) Viagens 

(__) Shows 

(__) Culinária 

(__) Notícias 

(__) Jogos 

(__) Festas 

(__) Seriados 

(__) Compras 

(__) Redes Sociais 

 

11)Tem perfil em alguma rede social? 

 

(__) SIM (__) NÃO 

 

(Prossiga caso tenha respondido que sim) 

 

12)Em qual (ou quais) rede social você tem perfil? 

 

(__) Orkut 

(__) Twitter 

(__) Facebook 

(__) Outro. Qual? ________________________ 
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ANEXO B – Roteiro da entrevista 

1.Na sua casa, quando você tem influência na compra de algum produto e/ou sair para 

entretenimento (cinema, teatro)? De quem é realmente a última palavra? 

2. Dos conteúdos que você tem acesso como notícias, educação, filmes, música de que forma 

é feito? Somente internet ou existe outra forma como meios de comunicação? Quais? 

3.O que costuma publicar em seus perfis das redes sociais? Por quê? 

4.As redes sociais influenciam suas atitudes, conhecimento e consumo de alguma forma? 

5.Você tem mais liberdade de ter acesso ao que quer e a ser o que quiser nas redes sociais? 

Como você se descreveria analisando seu perfil na rede social? 

6.Você realiza alguma outra atividade, como assistir TV ou ouvir música, enquanto utiliza as 

redes sociais? 

7.Você utiliza a internet para compras ou pesquisas sobre produtos? 

8.Qual rede social você costuma utilizar mais? Por quê? 

9.Em grau de importância, quais as funções que você mais utiliza na internet (pesquisa, 

conversação, jogos, etc.)? Classifique os três primeiros. 

10. De que forma as mídias, sobretudo TV e internet, influem na compra de bens (simbólicos 

e materiais) para você? 

 

 

 

 

 

 

 

 


