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Resumo  
Este trabalho apresenta parte dos resultados da pesquisa institucional “Jovens em Rede: 
representação e significação da Internet pelo olhar de jovens universitários”, que se 
desenvolveu de fevereiro de 2005 a março de 2008, com o apoio do CNPq. Esta pesquisa 
estudou a relação do jovem universitário com a Internet,  tendo por objetivo central 
identificar, no universo de jovens universitários, os campos de representação da Internet e 
seus significados, tendo como contraponto o livro, a televisão e o computador.  Os 
resultados ora apresentados tiveram sua origem no acervo das respostas dos questionários 
que foram aplicados, no  primeiro momento da pesquisa. Responderam o questionário 
jovens recém chegados à universidade, durante o processo de matrícula para o primeiro 
período de graduação da Universidade para o ano letivo de 2006, dos mais de 1500 alunos 
dos diferentes cursos de graduação da PUC-Rio. 
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Este trabalho é um desdobramento da pesquisa institucional Jovens em Rede: 

representação e significação da Internet pelo olhar de jovens universitários, que se 

desenvolveu de fevereiro de 2005 a março de 2008, com o apoio do CNPq1, cujo tema 

central de estudo foi a relação do jovem universitário com a Internet. Seu objetivo central 

foi identificar, no universo de jovens universitários, os campos de representação da Internet 

e seus significados. 

As considerações que ora apresentamos tiveram sua origem no acervo das respostas 

do questionário aplicado a jovens recém chegados à universidade, durante o processo de 

matrícula dos alunos (mais de 1500) do primeiro período de graduação da PUC-Rio para o 

ano letivo de 2006, ou seja, esse grupo era constituído por jovens que acabavam de 

finalizar o ensino médio.  Um dos itens do questionário buscou levantar as representações 

que os jovens faziam da Internet, tendo como contraponto o livro, a televisão e o 

computador. 

O registro das respostas foi organizado segundo categorias que emergiram da 

análise das respostas.  São elas:  

 

Adjetivação - vínculo  Quando o informante utilizava somente o adjetivo para 
responder, usava uma palavra.  
Teve origem em um grupo de classificações anteriores 
reunidas sob a categoria-mãe adjetivação: facilidade, 
fundamental, utilidade, valor negativo, valor positivo, 
adjetivação ambígua, modernidade.  

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

Finalidade de uso - compras  O informante define o uso que faz das Internet para lazer, 
para trabalho, para compras, para comunicação etc.  

Programa de comunicação  O informante citava um recurso da Internet como meio de 
comunicação  

P/ lazer/ entretenimento  
 

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

Busca/pesquisa/ informação  
P/ trabalho p/conhecimento  

O informante citava a Internet como meio de busca de 
informações de diversas ordens tanto para fins acadêmicos 
como para situações de vida diária  

                                                            
1 Esta pesquisa foi coordenada pela Profa. Dr.  Maria Apparecida Mamede, tendo como consultor o Prof. Dr. 
Pier Cesare Rivoltella, da Universitta Catolica Sacro Cuore,  Milão – Itália. 
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Programa que executa uma 
tarefa  

Quando o informante nomeia um programa que executa 
uma tarefa.  

Símbolo  Quando o informante usa uma palavra metáfora ou 
metomínia para expressar o que seja Internet.  

Sites  Quando o informante nomeia um site da Internet 
 

Para esses jovens, a Internet é um espaço privilegiado de construção de 

conhecimento, de comunicação e de lazer, um espaço que oferece múltiplas possibilidades.  

A pesquisa não constatou o denominado analfabetismo digital que muitas vezes é 

considerado inerente às classes menos favorecidas financeira ou culturalmente. O grupo 

por nós estudado, cuja idade predominante no momento da pesquisa estava entre 17 a 19 

anos, nasceu no momento em que expandia-se o uso do computador e difundia-se a 

Internet comercial. Se não podemos os jovens ouvidos como nativos dessa era, também 

não podemos considerá-los como migrantes, pois que desde cedo conviveram com estas 

tecnologias.  

Para uma análise mais detalhada, consideramos dois grupos, um constituído pelos 

que ingressaram pelo PROUNI (GRUPO P), menos favorecido financeiramente, em 

relação ao outro grupo, com entrada pelo vestibular tradicional ou pelo ENEM (GRUPO 

T). 

Apesar das inúmeras similitudes entre os dois grupos, destacaram-se algumas 

diferenças. Em seu tempo livre, constatamos que, no GRUPO T, entre rádio, livros, revista, 

televisão, computador, 46,3% preferem o computador, seguidos de 25% que vêem 

televisão. Interessante ressaltar que a televisão, mídia considerada de massa, talvez a mais 

popular na nossa sociedade, ainda que tenha tido uma considerável expressão nas 

respostas, ficou aquém do computador. Acreditamos que, com o avanço tecnológico cada 

vez mais veloz, os computadores têm, a cada dia que passa, ampliada sua capacidade 

hipermidiática, ou seja, as possibilidades se abrem a cada clique, a diversidade de recursos 

vem se proliferando e pode se dizer que atividades que outrora ficavam restritas a 

televisão, hoje se tornam muito mais atraentes no computador como, por exemplo, assistir 

filmes, videoclipes, navegar na Internet, etc.. Esta naturalização do computador, bem como 

a convergência de mídias conseqüentes da Internet, faz com que as possibilidades se 

multipliquem consideravelmente. 
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 A esse respeito Vilches (2003, p. 216-217) aponta que o conhecimento, com 

a introdução das redes informáticas circula com muito mais rapidez, estabelecendo grandes 

diferenças em relação à televisão. O autor diz que, com as redes informáticas, as conexões 

em tempo real permitem uma globalização da informação, o que não ocorre com a TV; a 

organização e o controle da informação não é feito em um só lugar, como nas emissoras de 

TV; contra a tendência de privatização e encarecimento dos mercados de televisão, as 

redes trazem uma maior disponibilidade de comunicação e a menor preço e, com isso, 

formam-se novos grupos de acesso à rede.  

No GRUPO P, predomina, no tempo livre dos jovens, o uso da televisão com 43% 

e, em segundo lugar, aparece o computador com 18%. Foi interessante relacionar estes 

dados com a questão sobre ter ou não computador em casa. No GRUPO T, possuem 

computador em casa 97% dos jovens ouvidos, enquanto que no GRUPO P apenas 64% o 

possuem. Assim sendo, provavelmente esses jovens assistem mais televisão, por não ter 

ainda computador e Internet em sua moradia. Aliás, a condição de não ter computador em 

casa no GRUPO P primeiramente ficou camuflada no item ‘omissão de resposta’ e, 

somente pelo cruzamento de outras informações, como, por exemplo, ‘de onde o jovem 

acessava a Internet’, foi possível constatar essa não existência do computador. Portanto, 

esta impossibilidade de ter um computador não impedia o jovem do GRUPO P de navegar 

na Internet, ter endereço eletrônico, participar de sites sociais, como o Orkut, ter seu 

próprio diário virtual (blogs e fotologs), utilizar programas de mensagem instantânea, 

como o MSN e Skype, ou ainda procurar informações em sítios de busca, em igual 

proporção que os alunos que compunham o GRUPO T.  

Vistos na sua totalidade, 98% dos jovens navegam na Internet, diariamente ou pelo 

menos 2 a 3 vezes por semana, o que fazem também aqueles que não   têm computador em 

suas casas, o que demonstra a facilidade de acesso à Internet fora de casa. As formas de 

acesso mais comuns no GRUPO P são a casa de amigos, a escola, o trabalho e espaços 
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públicos como as lan houses2 e os cibercafés3, hoje disseminados, sobretudo nas 

comunidades de baixa renda.  

 Vilches (2003, p. 12), defende essa idéia quando anuncia que  

pelo ponto de vista otimista, as novas tecnologias solapam o poder hegemônico 
das formas e papéis das elites culturais, por meio de um processo de 
descentralização da produção e recepção de meios que perdera sua natureza 
material ao converter-se em bits de informação. 
  

Ou seja, as redes permitem um acesso ao conhecimento, o que, segundo o autor, 

alguns já batizaram de “nova ordem social”, na qual a vida econômica e política, as 

relações sociais, a educação, o entretenimento estão submetidos a um processo migratório. 

Isto posto, consonantes ao que diz Vilches, podemos dizer que este consumo de 

mídia do jovem não é simplesmente diversificado, podemos apontar uma nova cultura em 

formação, uma cultura na qual a convergência midiática vem transformando o modo de 

viver a informação e a comunicação como também aponta Morcellini:  

O fenômeno que se vai delineando é constituído da explosão de 
necessidades culturais e comunicativas sempre mais articuladas em um 
quando onde – do ponto de vista do consumo - parece impor-se mais a 
uma lógica de integração entre mídias e gêneros comunicativos do que ao 
antagonismo competitivo do passado. O resto, mesmo do ponto de vista 
da oferta, as lógicas predominantes hoje no mercado se endereçam cada 
vez mais a produtos culturais com declinações multimidiáticas. 
(Morcellini apud Rivoltella, 2006.) [tradução livre]  

 

Do mesmo modo que no seu tempo livre a maioria dos jovens ouvidos prefere o 

computador, também é verdadeiro que o faz para o consumo de informações, o que reforça 

a idéia da naturalização da conexão do computador, já que para obter informações ela é 

indispensável. Outros meios expressivamente citados foram a televisão e o jornal impresso. 

                                                            
2 A lanhouse tem como fim principal a utilização de computadores, podendo servir bebidas e alimentos. 
Apesar de seus freqüentadores poderem utilizar os computadores para os mais diversos fins, a prática de 
jogos é o mais comum. Sua denominação indica  se um local onde os computadores estão conectados e 
trabalham em rede, pois LAN é a  abreviatura de Local Area Network. 

3 O cibercafé é um local onde pessoas se encontram para consumir alguma bebida e, também, acessar 
computadores ligados à Internet para consulta de e-mail, utilização de chats , ler, trabalhar, etc . Neste locais 
não é costume a prática de jogos.  
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Em pesquisa anterior quando estudamos a relação do jovem universitário com o jornal 

impresso (pesquisa Jovem Jornal), a tradicionalidade desse meio trazia legitimação à 

informação, ainda que os mesmos pudessem, na maioria das vezes, ser acessados na web. 

 

... analisando qualitativamente e de forma conjunta os valores e 
problemas nomeados por esses jovens, vimos que, dentre as mídias de 
massa, o universitário ainda toma o jornal impresso como o mais 
confiável, embora fazendo sempre uma ponte com o jornal televisivo e, 
em alguns casos, com o jornal on line. (Mamede-Neves, Costa e Pedrosa, 
2007)  

 

Corroborando com a idéia de que os jovens estão cada vez mais em busca de meios 

hipermidíaticos, convergentes, que aglutinem outras mídias, já que eles não colocam a 

Internet no lugar de nenhuma delas, verificamos que eles convivem com ela de maneira 

integrada e, muitas vezes, ela representa simplesmente mais uma amplificação ou 

continuação de outras experiências vividas fora do âmbito virtual, como bem mostram os 

gráficos abaixo. 

Os adolescentes da pesquisa integram as novas mídias na programação da sua 

jornada sem exageros (Posso viver tranquilamente sem Internet); mais do que do que 

ficarem sentados na frente da tela do computador, preferem sair e encontrar os amigos (É 

melhor sair, jogar futebol de verdade do que jogar Playstation); as mídias de uso pessoal 

lhes interessam, na medida em que consentem prolongar as relações reais para além dos 

limites de espaço e tempo e de trazer vantagem das suas potencialidades intrínsecas. Este 

resultado, quando comparado ao de outras pesquisas internacionais como, por exemplo, a 

que realizou Rivoltella (2006), mostra com elas uma consonância impressionante, até pelas 

justificativas semelhantes que dão a esta questão.  

A consolidação das mídias tradicionais como fontes confiáveis de informação e o 

desempenho significativo da Internet nesse grupo podem ser notados no seguinte gráfico:  

 

MEIO DE COMUNICAÇÃO MAIS USADO PARA SE MANTER 

INFORMADO 

(n=965) 
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FONTE
: 
Pesquisa Jovens em Rede, Rio de Janeiro: PUC-Rio, 2006  

 

A partir dessas observações, consideramos que dois pontos devem ser destacados: 

Computador, Televisão e Jornais apresentam percentuais muito próximos. Ora, isso nos 

lembra que, na pesquisa Jovem Jornal, realizada anteriormente pelo grupo, ficou ratificada 

a idéia de que a mídia é vista pelos jovens como elemento de influência na 

problematização moral e apontaram uma forte articulação entre as temáticas veiculadas no 

jornal impresso e os valores e problemas vistos pelos universitários como sendo as malhas 

do campo de problematização da juventude atual.  

Apesar de não lerem continuamente o jornal, mas o fazendo quase como que 

zapeando, creditavam ao jornal impresso um grau de idoneidade, o que estão concordes 

com Caldas (2003), quando aponta a importância dessa mídia, como fonte abalizada e 

confiável, sempre que dizemos “saiu no jornal”. Esta posição fica muito bem 

exemplificada pela fala desse jovem: 

 
Eu não leio o jornal todo, eu dou uma folheada, porque é antes de eu vir 
para a PUC. Eu não consigo sair de casa sem dar uma olhada... eu preciso 
saber pelo menos o que está acontecendo, porque eu saio muito cedo e só 
chego à noite, então eu dou uma folheada, vejo as notícias mais 
importantes, o que me interessa, o que eu acho que é importante, porque 
talvez o que seja importante para mim não seja para a outra pessoa e leio 
a matéria da capa, 2° caderno, Esportes. (Grupo focal realizado no curso 
de Pedagogia PUC-Rio na ocasião da pesquisa Jovem e o jornal, 2004)  
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Na verdade, eles consideravam a posse da notícia também e principalmente pelo 

jornal da TV, completavam o conhecimento dos fatos indo ao jornal on line, 

problematizando as notícias nas rodas de amigos, colegas ou entre familiares. Este fato foi 

corroborado na pesquisa Jovens em Rede.  

Deixando de promulgar a primazia do jornal impresso, o jovem migra para o jornal 

on line e para a Internet, porque esse espaço traz as informações dentro de um novo 

formato em que imagem, som e movimento são elementos fundamentais. E mais, a empiria 

daquela pesquisa demonstrou que a possível influência de determinada notícia, chegada ao 

jovem através do jornal impresso ou de qualquer outra mídia, está sempre filtrada por um 

juízo de valor que se constrói em função de sua inserção na sociedade, isto é, segundo o 

que tange a sua situação pessoal e ao seu grau de interesse, forjados em função do entorno 

em que vive, ou seja, do seu contexto.  

Os dados coletados mostraram, do mesmo modo, que o conceito de contexto não 

podia ser expresso em termos apenas de uma demarcação geográfica, também não podia 

ficar restrito ao universo escolar, ignorando a continuidade do processo educativo que se 

estabelece, intencionalmente ou não, em inúmeras relações presentes em outros espaços, 

entre os quais, o espaço midiático.  

Em relação a essa espacialidade, Vilches (2003, p,14), ainda enfocando a migração 

digital, apresenta a seguinte proposição: “a conexão à rede elétrica liberou a mulher de 

sua natureza eletrodoméstica, agora, as interfaces da realidade virtual nos libertarão da 

materialidade de nossos corpos [...]”. O conceito de demarcação geográfica é alterado em 

função do acesso e, por que não dizer, da expressão da informação, visto que os jovens 

“conectados” têm possibilidades de comunicação ampliadas com os recursos midiáticos. 

Dessa forma, também os processos formativos ocorrem através de inúmeras 

práticas que se dão entre a continuidade e a descontinuidade, a previsibilidade e a 

aleatoriedade, a homogeneidade e a heterogeneidade; ou seja, no próprio movimento da 

vida e da práxis social em conjunto com mecanismos e ritos formalizados e concebidos 

para gerar aprendizagens, vivemos quotidianamente situações que não foram intencionadas 

para serem educativas, mas que, efetivamente, geram efeitos educativos (Carrano, 2003, 

p.16). 
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Essa interpretação nos parece viável, quando analisamos as respostas dadas pelos 

jovens sobre a preferência de estudo de um assunto em versões diferentes. Mas, ficamos 

surpresos ao verificar que 28% consideravam, como melhor suporte, o livro didático 

tradicional, preferência essa seguida bem perto pela escolha do livro didático fortemente 

ilustrado e de sítios da Internet (25%).  

Distribuindo o número total de universitários consultados pelos Centros 

Acadêmicos da PUC-Rio, observamos que, no Centro de Ciências Sociais, há a 

predominância do “Livro didático tradicional” como opção para estudar um mesmo 

assunto em versões diferentes (35%), seguido do “sítio da internet” com 30%; as opções 

“livro didático tradicional”, “livro didático fortemente ilustrado” e o “sítio da Internet” 

aparecem praticamente empatados no Centro de Ciências Humanas em torno de 25%. 

Finalmente, no Centro Tecnológico, o que predomina é o “sítio da internet” (35%), mas 

acompanhado de perto pelo uso do “livro didático tradicional” (28%). Essa ligeira 

predominância da Internet sobre o livro didático nesse Centro talvez possa sugerir o uso 

mais constante do computador pelos jovens que se encaminham para as áreas chamadas 

das ‘ciências exatas’. Mas, não tivemos elementos para averiguar se esta suposição tem 

fundamento. Como contraponto a essa possibilidade aventada, está o fato de, quando 

focalizamos separadamente o GRUPO P, que na verdade se distribui por todas as áreas da 

graduação, o mais escolhido foi o “sítio da internet’ (29%), seguido do “livro didático 

acompanhado de áudio” (23 %).  

Não estava dentro das nossas expectativas pensar que os livros didáticos 

tradicionais teriam pontuação alta como melhor suporte para o estudo, já que, salvo raras 

exceções, na maioria das vezes, ficam longe de ter algum apelo lúdico, visual ou 

internacional tão desejado pelos estudantes. Os projetos desses livros são voltados para o 

conteúdo, deixando, quase sempre, outros aspectos em segundo plano, como, por exemplo, 

editoração, projeto gráfico, ilustração e adequação de linguagem. A resposta a esta nossa 

indagação pode estar nos próprios dados oferecidos pelo grupo estudado que, em sua total 

maioria, demonstrou uma grande sacralização do livro, atribuído-lhe “a possibilidade de 

aumentar conhecimento; sabedoria ativa; chato mas necessário; essenciais; o 3º 

travesseiro; jamais devem ser esquecidos; seriedade; melhor fonte de conhecimento; fonte 

de cultura, etc. 
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Ninguém aventou a possibilidade do livro ser negativo, pouco educativo ou 

prejudicial. Já a televisão teve uma esmagante maioria que a considerava massificante, 

alienadora, nada construtiva, o que também demonstra o mesmo preconceito (só que neste 

caso, negativo) que a aura do livro. Ambas as posições são maniqueístas e podem ser 

pontos importantes para se pensar em como perdura em nosso contexto essa dicotomia.  

Também foi interessante notar que estudar em material fotocopiado só é desejado 

apenas por 3 a 4 % dos jovens. A imensa maioria rechaça esta possibilidade. Pensamos que 

este resultado é muito significativo, na medida em que vai de encontro ao costume muito 

difundido de se recomendar apostilas ou cópias de livros, tanto no terceiro ano do ensino 

médio e nos cursos pré-vestibulares como no próprio ensino universitário.  

É importante se constatar que o conhecimento do manejo do computador e da 

navegação na Internet, não se faz pelo menos entre os nossos informantes, de modo formal.  

Mais da metade do grupo aprendeu a usar o computador e a Internet sozinho e 20 % 

aprenderam com amigos. A opção de ter realizado curso específico é inexpressiva, o que 

reforça um pouco a idéia de que a era do computador e da Internet se assenta ou na 

exploração do novo sem receios ou na possibilidade de poder contar com amigos que 

sabem. Logo, o aprender a lidar com essa mídia também faz parte do amplo espectro de 

socialização que ela proporciona e que estes jovens apontam como uma das utilidades mais 

importantes.  

O GRUPO P teve um perfil bem singular a esse quesito. Apresentou o maior índice 

quanto à aprendizagem colaborativa (21%); a opção de ter aprendido na escola foi 

apontada por 17% , e 12% aprenderam na escola de ensino médio. É importante que outras 

pesquisas possam explorar essas diferenças aqui apenas apontadas, principalmente porque 

sabemos que as diretrizes governamentais tendem hoje a oferecer às escolas públicas maior 

qualidade na implantação dos espaços digitais, algumas já contando com laboratórios de 

computação, com orientadores tecnológicos, e disponíveis para os alunos e comunidade do 

entorno da escola na qual de localizam.  

Mais da metade de todos os jovens ouvidos demonstrava ter uma atitude de 

curiosidade diante do computador, afirmando que a tecnologia os atrai. Também nos foi 

possível constatar que a posição de ‘forte expectativa’, vinculada à idéia de que “o uso do 

computador resolve a maioria dos problemas”, é a segunda mais freqüente no total dos 
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alunos ouvidos, demonstrando uma valorização prévia desses jovens em relação à 

eficiência desta tecnologia na realização nas mais variadas atividades de sua experiência 

cotidiana: lazer, pesquisa, estudo, informação. Pessimismo quanto à capacidade de vir a 

saber manejar esse artefato e uso apenas porque, na sociedade atual, ‘não há outra saída’, 

não estão presentes nas lembranças desse jovens, seja do GRUPO T ou do GRUPO P.  

Os serviços que os jovens disseram usar com mais regularidade se referem a 

contatos e comunicação, e-mail, orkut, MSN, principalmente, e sítios de busca, sendo o 

Google o mais citado. Desse modo, fica mais uma vez confirmado que o computador é 

uma tecnologia bastante presente no cotidiano desses jovens.  

Quando perguntados sobre qual era o uso predominante que faziam do computador, 

a opção ‘freqüentemente’ foi a mais apontada. Estes dados revelam que os jovens 

universitários, de um modo geral, demonstram considerar o computador como uma 

tecnologia da informação com grande potencial de auxiliá-los nas tarefas vinculadas ao 

estudo, à pesquisa e ao trabalho.  

Mais uma vez, a distribuição nesse item do GRUPO P foi um tanto diferente do 

GRUPO T.; aparece aqui o fato de que 25% usam o computador raramente e 4% nunca 

usaram. Pela nossa experiência advinda de toda esta investigação, podemos dizer que estas 

respostas se enquadram perfeitamente na questão das diferenças de poder aquisitivo e na 

falta de oportunidades que a classe menos favorecida enfrenta sempre.  

Vilches, ilumina essa questão quando diz que 

O mundo não se divide mais entre ricos e pobres, mas entre os 
informados e aqueles que ficaram fora da era das conexões. Neste exato 
momento, alguns bilhões de pobres vivem na era do apagão digital – são 
os desconectados do mundo. Se é verdade que fazer parte do ciberespaço 
é condição indispensável para desenvolver a capacidade de viver numa 
sociedade democrática, o acesso às redes globais converte-se em questão 
que concerne à nova Roma do império digital. (2003, p. 32) 

 
Ainda em relação aos aspectos da Internet, em comum aos jovens dos dois grupos é 

a alta porcentagem dos que afirmam que costumam falar ao telefone e que, 

freqüentemente, ouvem música enquanto navegam na Internet, dados que contribuem para 

que se compreenda porque estes jovens não consideram que o som seja um elemento 

importante para a compreensão do conteúdo apresentado nos sites.  
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Na verdade, realizar diversas atividades simultaneamente parece ser a marca da 

juventude de hoje. Porém, não lhes agrada interferências externas, como, por exemplo, 

quando surgem mensagens publicitárias em suas navegações, o que faz com que eles 

bloqueiem os pop-ups visando minimizar esta interferência.  

Quase unanimemente, os jovens recém ingressos esperam que a universidade lhes 

ofereça melhores condições do uso das tecnologias de informação, inclusive nas aulas.  

Isso reforça nossa idéia de que esse jovem, durante o curso, vai mudar a concepção que 

apresentou de que somente o livro didático é suporte para a aprendizagem. Acreditamos 

que ao longo do curso, os meios midiáticos serão incorporados como um outro suporte 

para seu aprendizado. 

Pensando em uma possível conversão midiática (a fusão das mídias – tv, internet, 

rádio) nas falas dos jovens da pesquisa, Vilches nos traz sentidos que podem direcionar 

essa hipótese sobre os efeitos sociais provenientes da migração digital, quando estas 

mostram a construção de uma “realidade simbólica”: 

Além dos componentes narrativos [...] encontramos também [no 
ciberespaço] os signos mágicos presentes em todas as culturas. Assim, 
por exemplo, se podem comparar as estruturas míticas da cultura com 
certos elementos do hermetismo no ciberespaço. Por exemplo, no uso da 
memória artificial que funciona como ícones visuais em que se 
representam as palavras ou as coisas: nos programas de computadores há 
ícones que dão acesso a funcionalidades ou ferramentas informáticas para 
o usuário [...].(Vilches, 2003, p. 162) 

 

Este quadro confirma que o jovem urbano ao chegar à universidade, qualquer que 

seja a sua procedência econômica e cultural, traz em sua bagagem a escolha crítica do que 

lhe é oferecido. Destacamos que, quando a pesquisa optou por estudar a Internet em seus 

significados, admitimos a Internet como um objeto polissêmico e dinâmico e, desse modo, 

consideramos que teríamos um conjunto de representações, pois é nesse campo que se 

constituem as apropriações do sujeito em relação ao seu entorno.  

A finalidade do uso que o jovem faz da Internet, segundo o grupo, é variada, como 

mostra o gráfico abaixo.  
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Como se pode ver, o principal uso da Internet apontado pelos jovens é comunicação 

(7%), seguido de pesquisa e informação (58%).  

Dentre os serviços disponibilizados na Internet, são por eles utilizados os seguintes:  
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Entre os mais citados, encontramos os sites de pesquisa, o correio eletrônico e os 

programas de comunicação, como o MSN e o Skipe.  

O nosso jovem ouvido tem bastante claro quanto às condições ideais para a 

compreensão do conteúdo de um de um site: a possibilidade de navegação em rede, o 

contraste entre o fundo e texto. Chamou-nos a atenção que o som não é nada importante 

para esses jovens. A partir desse dado, podemos levantar algumas hipóteses: os jovens em 

geral ouvem músicas (CDs, MP3, ipod, etc) enquanto navegam e também porque estamos 

na era das imagens e o som não se mostra com tanta importância. Mas não temos 

evidências de que essas conjecturas são verdadeiras e, assim, nos cabe apenas apontá-las.  

Ilustrações (desenhos, figuras ou fotos) foram apontadas por 70% dos jovens como 

sendo essenciais num sítio; tamanho da fonte, esquemas gráficos foram considerados 

significativos por cerca de de 40% e quantidade de cores e animação não teve uma 

pontuação alta. (2 e 1 numa escala de 1 a 4). Podemos aqui também levantar outra 

hipótese: será porque o “atrativo” não pode estar relacionado a elementos que gerem 

melhor compreensão, maior possibilidade de aprendizagem? A favor desta hipótese 
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relembramos que, desses jovens, um número bastante elevado de estudantes demonstrou 

preferir um livro didático tradicional para estudar. Fica a dúvida...  

A possibilidade de navegação em rede foi o aspecto apontado por 67,7% dos jovens 

como significativo e muito significativo. Se levarmos em conta que a navegação no 

universo do hipertexto digital pode ser considerada homóloga ao modo como o ser humano 

pensa, podemos hipotetizar que a Internet permite esta diversidade de leituras de uma 

forma mais real pois os hipertextos, antes apenas mentais, passam para o plano do real com 

um simples click. Por outro lado, segundo Chartier (1999), se realizarmos um recuo ao 

passado para compreendermos a história do livro, da leitura e das suas relações com o 

escrito e as continuidades e descontinuidades encontradas na transição do objeto escrito 

por diferentes suportes em diferentes contextos sócio-culturais, poderemos compreender 

porque a Internet tem cada vez mais se revelado uma tecnologia intelectual geradora de 

transformações nas maneiras de ler, escrever, organizar e interagir com os textos híbridos 

(que congregam imagem, som, textos verbais, movimento).  

A representação da Internet para os jovens está vinculada a uma vivência de 

satisfação. Mas por que a Internet se mostra tão atraente para os jovens? Ao contrário do 

que acontece com os adultos, o jovem não teme a entrada no desconhecido muitas vezes 

representado pelo manejo do computador ou pela navegação na Internet. O jovem sente 

atração pelo novo não se prendendo ao que já existe.  

Assim, a Internet integrou-se facilmente ao cotidiano desses jovens, sendo 

percebida, sobretudo, como um meio de comunicação e informação. Observamos que à 

medida que cresce o acesso ao uso da Internet há uma tendência de que o uso de outras 

mídias retraia, sem que seja totalmente substituído. 

O destaque dado à informação e à comunicação confirma nossa crença de que, hoje,  

a Internet atende a uma demanda que, anteriormente, era de âmbito reduzido. A 

possibilidade de trocas por e-mails e a participação em comunidades virtuais constituem 

um espaço mágico de compreensão dos desejos desse jovem, de proteção quanto a sua 

verdadeira imagem e identidade.  

Em geral, as relações estabelecidas em rede constituem as chamadas comunidades 

que vem sendo cada vez mais estudadas como organizações da mesma forma que aquelas 

estabelecidas presencialmente. O trânsito de informações permite ampliar a chamada 
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gestão do conhecimento, uma forma de compartir e debater diferentes informações, muitas 

das quais convertem-se em objeto de estudo coletivo.  

A sociedade em geral e as instituições educativas em particular não podem ignorar 

estas formas de desenvolvimento de processos cognitivos e sociais devendo incorporar 

estas novas formas de aprendizagem. 

Pode-se afirmar que o jovem aprende já não é exclusivamente o que lhe é ensinado 

formalmente nas instituições de ensino pelo professor. O aprendizado já não se limita à 

sala de aula, hoje a aprendizagem dá-se em inúmeros espaços, entre os quais os espaço 

cibernético. Por isso, conhecer as representações e os usos que o jovem universitário faz da 

Internet pode contribuir para a constituição de estratégias pedagógicas que incrementem a 

dinâmica dos processos de aprendizagem.  Acreditamos que nisso contribui nossa 

pesquisa. 
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