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Resumo: Esse artigo apresenta alguns aspectos conceituais e metodológicos, assim como 

algumas análises preliminares dos dados obtidos na pesquisa, em fase de finalização, que 

investigou a relação dos jovens com a Internet e a possível influência desse canal de 

comunicação, sobre suas posições diante do mundo. Através desse estudo, procura-se 

compreender como as representações sociais podem auxiliar a constituir diferentes formas 

de apropriação e construção de sentido e como essas formas podem trazer à tona aspectos 

relevantes a respeito da representação e significação da Internet pelo jovem.  As novas 

tecnologias estão recodificando as linguagens, as relações sociais e as maneiras de 

conhecer e representar o mundo. A velocidade na circulação da informação, a compressão 

espaço-temporal, a dinâmica social dos usuários, são alguns dos temas que aparecem como 

ponta do iceberg que deixa entrever as complexidades que aí residem. Esses são alguns 

indicativos da necessidade de se refletir e compreender essas mudanças e suas inflexões no 

processo educativo. Dialogando com alguns teóricos preocupados em pensar outros 

modelos de análise em sintonia com a configuração social trazida pela aceleração 

tecnológica, esse trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema, mas tão somente esboçar 

um pano de fundo para o entendimento dos desafios e das possibilidades da Internet pelo 

olhar de jovens universitários. 

 

Palavras-chave: tecnologias digitais; representações da Internet; jovens universitários. 

 

INTRODUÇÃO 

Na construção de seu processo histórico, as sociedades, notadamente as ocidentais, 

experenciaram transformações significativas em decorrência das inovações tecnológicas. 

As tecnologias, presentes em cada época, sempre participaram ativamente das 

transformações no modo como os indivíduos se organizam, produzem, vivem, 
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representam e explicam a realidade. Acreditando que toda cultura é produzida com os 

meios do seu tempo e, na tentativa de compreender o momento ora em curso, esse trabalho 

busca articular uma melhor compreensão entre as inovações tecnológicas, destacadamente 

a Internet, e os usos e as apropriações que os jovens fazem dessa tecnologia. Essas 

inovações impõem novos ritmos e dimensões ao conjunto das relações e interações 

sociais, à difusão das idéias e da informação e, consequentemente, à tarefa de ensinar e 

aprender.  

Assim como o modelo industrial (a linha de montagem) consolidou uma forma de 

relação com a técnica e, ao mesmo tempo, produziu um tipo de pensamento, de cultura e 

uma estética própria, constituindo os paradigmas da chamada sociedade moderna, a 

contemporaneidade modifica, problematiza  e inauguram novas formas de pensamento, 

novos paradigmas culturais e científicos. Os avanços no campo tecnológico, info, bio, 

nano, coloca os sujeitos diante da digitalização da imagem e do corpo, da realidade virtual, 

da inteligência artificial, e de novos dispositivos como computadores, câmeras, sensores, 

softwares, redes e comunidades virtuais, além de outros aparatos tecnológicos que 

promovem uma reavaliação dos conceitos e das representações, abrindo novas 

possibilidades para o pensar e o fazer educativo. No caso da disseminação dos 

computadores e da Internet, fica claro que as inovações tecnológicas ultrapassaram os 

muros dos laboratórios, passando a fazer parte do cotidiano de um contingente cada vez 

maior das massas urbanas, cujas percepções e práticas passaram a ser constantemente 

modificadas e reordenadas.  

Segundo Breton em “O culto da Internet”, (2000), podemos classificar em três os 

discursos recorrentes acerca da Internet: o dos militantes “tudo-Internet”, que cultuam as 

novas tecnologias de comunicação digital; o dos tecnofóbicos, hostis praticamente a toda 

tecnologia e que temem a Internet por não compreendê-la; e o daqueles que pensam que o 

uso racional das tecnologias de comunicação pode, em certas condições, trazer benefícios 

para a sociedade em geral. È nessa última perspectiva que se insere este trabalho.  

Para os adeptos da primeira visão, as tecnologias são as responsáveis por um novo 

mundo (o ciberespaço), que substituiria progressivamente o mundo real - ou, ao menos, 

seria melhor que este. Na sua análise, o autor atenta para a predominância dos discursos 
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otimistas em relação aos pessimistas com base no fato de o ciberespaço aparecer 

demasiadamente associado à idéia de um mundo melhor. Para os entusiastas, as novas 

tecnologias surgem como possibilidade de construção de uma tecnodemocracia (Lévy, 

1993) que tornaria viável o desenvolvimento de comunidades inteligentes organizadas com 

base nos interesses e preferências individuais. O espaço virtual, considerado como um 

espaço social de trocas simbólicas com capacidade para integrar pessoas dos mais diversos 

locais do planeta, carregaria consigo a promessa de um novo vínculo social, o da 

associação universal, capaz de concretizar a “democracia eletrônica”, instantânea, 

interativa e direta, por meio da circulação generalizada de fluxos de informações. No que 

tange à educação, a liberação do pólo da emissão, privilegiando a troca, a sociabilidade, a 

multiplicidade, e a interatividade viabilizaria a qualquer um ser, não apenas consumidor, 

mas, também produtor de informação, posto que acena com a promessa de democratização 

da informação, de ampliação das oportunidades onde existe escassez de recursos 

educacionais, e de motivar os profissionais e os alunos para aprenderem continuamente, 

em qualquer estágio de suas vidas.  

Na opinião de Breton (2000) o segundo discurso, dos tecnofóbicos, se opõe à 

técnica por filosofia, por desconhecimento ou por simples irritação e criam um tipo de 

resistência, passiva, mas eficaz, à difusão das novas tecnologias de comunicação. Os 

pessimistas sustentam que, sobretudo nos países periféricos ou subdesenvolvidos, o uso 

desenfreado de aparatos tecnológicos representaria o acirramento das desigualdades e da 

exclusão, posto que, apenas uma minoria de privilegiados possuiria a chave de acesso para 

“navegar” neste mundo virtual e informacional. A esmagadora maioria ficaria destinada 

apenas à observação; impotente e segregada na localidade, com pouca ou quase nenhuma 

mobilidade, confinada aos conhecimentos e aos territórios que sempre ocuparam. “Trata-se 

na verdade de uma estreita fenda na parede, não de um portal” (Bauman, 1999:79), sendo 

que poucos têm autorização para atravessá-lo. Para estes, a rede seria apenas um novo 

espaço de reafirmação da realidade social e econômica injusta e desigual, um mero reflexo 

virtual do capitalismo realmente existente. 

 Já o terceiro é o daqueles que tentam promover uma leitura moderada em relação 

às mesmas. Essa última postura teria dificuldade em se afirmar, acredita Breton, porque 
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toda a opinião crítica ou simples convocação ao debate sobre a Internet tem sido reduzida, 

sobretudo pela mídia, a um simples ‘a favor ou contra’. Quer dizer, “ou não se gosta da 

técnica, nem da mudança, nem das coisas modernas, ou é globalmente a favor da Internet. 

Ou você é fechado em si mesmo, ou é aberto ao mundo e as novidades fantásticas do 

mundo tecnológico. Ou você é jovem, partidário do novo mundo; ou é velho e 

ultrapassado” (p.20).  

Tanto a posição do primeiro quanto a posição do segundo grupo, com suas visões 

extremadas, apologéticas ou condenatórias, simplificam o debate e fazem crer que estamos 

diante de “profetas de um olho só”: os primeiros vêem apenas os efeitos positivos; os 

outros são incapazes de reconhecer qualquer positividade. Contudo, vale destacar que não 

podemos nos deixar conduzir por tendências puramente apocalípticas ou complacentes. 

Faz-se necessário um olhar mais cuidadoso que contemple o conflito, que reflita as 

vantagens e as negatividades, para pensar as redes, os usos, os processos de apropriação e 

as relações entre tecnologia e cultura. Essa opção nos permite o distanciamento das 

posturas apocalípticas, integradas e deslumbradas que compõem grande parte da crítica 

sobre a Internet. 

Concordamos com Steinberg (2004) quando este afirma que "na rede de 

computadores as máquinas não apenas influenciam a formulação dos discursos, mas os 

próprios discursos só podem ser criados em conjunto com as máquinas". Isso implica a 

discussão de compreender os novos agenciamentos entre tecnologias sociais e materiais 

que produzem e são produzidas pela rede mundial de computadores e permitem, em última 

instância, que ela funcione, se expanda e exista. Afinal, defende o autor, é o uso da 

Internet, por milhões de pessoas, nos mais variados campos, o que dá validade aos 

protocolos de transferência de arquivos e dados e faz com que programas, produtos e 

funções sejam mantidos, atualizados ou descartados. Contudo, destaca Steinberg, é 

importante perceber que esse uso é feito de forma voluntária. A adesão à rede não é 

imposta nem pelo mercado, nem pelos Estados. Pode, no máximo, ser estimulada por eles, 

mas o que garante sua operação é a crença e expectativa de seus usuários de que seus 

protocolos funcionem. Protocolos esses que não são nada além de arquiteturas de sistemas 

implementados por programas que viabilizam a construção de uma rede descentralizada, 
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dentro da qual se estabelece um jogo de poder em que nenhuma parte do sistema é 

hegemônica, mas todas estão conectadas, ainda que não continuamente. È essa 

possibilidade de adesão e participação voluntária, ou seja, seu caráter de livre associação, 

que captura e seduz o usuário da Internet.   

Assim, frente às polêmicas suscitadas pelos vários discursos sobre a Internet, urge, 

no campo educacional, compreender os usos, as representações e as significações da 

Internet pelo olhar dos jovens, tendo em conta a multiplicação, não apenas dos saberes, 

mas também dos dispositivos de mediação e circulação dos saberes. Esses dispositivos, 

polissêmicos e polifônicos, enriquecem o processo educativo trazendo novas possibilidades 

de leituras e interpretações por parte dos atores envolvidos, além de trazer a dimensão 

cultural para dentro da escola na medida em que trabalha com materiais produzidos fora 

dela, abrindo conexões que ultrapassam seus muros. 

 

OBJETIVOS E PRESSUPOSTOS 

O relato que se segue apresenta os resultados parciais, decorrentes de uma primeira 

aproximação de análise dos dados coletados pela pesquisa ‘JOVENS EM REDE: 

representação e significação da Internet pelo olhar de jovens universitários’,  

desenvolvida sob a coordenação da pesquisadora Dra. Maria Apparecida Campos Mamede 

Neves, Professora Titular do Departamento de Educação da PUC – Rio, em cuja equipe 

estou inserida. Estudar os campos de problematização moral dos jovens tem sido o 

objetivo desse grupo de pesquisa há dez anos. Durante esse período, a equipe tem se 

debruçado sobre temas como os principais valores e problemas da juventude; a influência 

das mídias para a construção de valores; os diferentes modos de ‘leituras midiáticas’ pelos 

jovens, na contemporaneidade – sempre numa perspectiva de busca de apropriação dos 

significados feitas pelos jovens. O interesse da pesquisa JOVENS EM REDE segue nessa 

esteira, por acreditar que seja necessário considerar a Internet como um espaço 

polissêmico, capaz de propiciar todo um conjunto de usos, representações e apropriações 

por parte dos jovens universitários. O interesse é compreender o modo como os jovens em 

questão se apropriam da vivência das diversas culturas – a cultura escrita, a cultura visual 
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e, notadamente, a cultura digital – e como atribuem valores às diferentes mídias para sua 

formação, estudo, lazer e laços sociais.  

Assim, o objetivo da pesquisa foi verificar que representações os jovens fazem do 

Computador e da Internet, tendo como contraponto as suas representações do Livro e da 

Televisão. Para isso, surgem como desdobramentos do processo investigativo verificar as 

apropriações e interações de jovens universitários no uso da Internet; identificar as 

representações que jovens universitários fazem da Internet através de diferentes 

expressões; analisar as possíveis articulações entre as apropriações e interações desses 

jovens no uso da Internet e os campos de representações que fazem dela.  

Vale destacar que todas as formações culturais citadas, além de outras 

possivelmente existentes, não se constituem isoladamente. Ao contrário, as questões 

decorrentes das interações entre elas não podem ser negligenciadas. A estratégia de 

enumerá-las separadamente foi utilizada apenas para evidenciar as possibilidades e 

complexidades das articulações possíveis, que não somente reafirma a existência dessas 

culturas como também proporciona novos ângulos e questões para observação.  

Quando a pesquisa se voltou para o estudo da representação da Internet e seus 

significados na cultura midiática pelo olhar de jovens (no nosso caso, universitários), partiu 

do pressuposto de que havia múltiplas apropriações e interações realizadas por eles em 

relação à Internet. Assim, ela foi escolhida considerando-a como um objeto polissêmico e, 

portanto, vista quanto a seus objetivos e freqüência de uso, seu alcance, sua influência no 

cotidiano e à sua apropriação por eles no que se refere tanto à sua complexidade quanto ao 

seu significado.  

Considerando-a (portanto) dentro dessa polissemia, entendemos que chegaríamos a 

conjuntos de representações, já que é no campo de representações que se 

constituem as apropriações do sujeito do seu entorno.  

Com essa premissa, estamos admitindo existir uma correspondência topológica, um 

homeomorfismo entre a realidade exterior do indivíduo e a sua ‘representação-de-

si-no-mundo, uma espécie de filme holográfico, quadridimensional, que está 

transcorrendo em tempo real, permanentemente projetado na tela mental, através 

das lentes perceptivas do indivíduo, com menor ou maior distorção, simultâneo à 
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realidade exterior, da qual se origina e se pretende ser cópia, mas que é sempre 

necessariamente deformada, posto que é resultado das interpretações e 

superinterpretações desse indivíduo. Se essa representação ocupa o espaço 

psíquico, se é o aspecto “interior”, então, esse indivíduo se completa no aspecto 

“exterior”, o si-no-mundo. O “si-no-mundo” consiste, assim, na outra parte do 

indivíduo - indivíduo esse que, justamente por ser capaz de representar 

mentalmente, é humano e, como tal, se constitui de duas instâncias relacionadas, 

uma “dentro” e uma que lida com o “fora”. O “si no mundo” é esta instância cuja 

relação com as outras pessoas e o mundo físico-social será representada no 

indivíduo. Por conseqüência, indivíduo e contexto não podem ser conceitualmente 

separados, dicotomizados, já que o “si-no-mundo” participa de ambos”. (Mamede-

Neves, 2005; Wilmwe 2003) 

 

O PERCURSO DA PESQUISA 

 Esta pesquisa, iniciada em março de 2005, sucede à pesquisa "Campos de 

problematização moral do jovem e a influência da mídia" que teve como objeto de estudo 

a relação do jovem universitário com a mídia impressa, mais particularmente, o jornal. Na 

verdade, tanto a pesquisa anterior quanto esta fazem parte de uma série de estudos 

investigativos em torno do tema “campo de problematização moral do jovem”, sendo que 

“campo de problematização moral” se refere ao conceito introduzido pelo pedagogo 

catalão Josep Maria Puig no estudo da construção da personalidade moral, definindo-o “... 

como espaços culturalmente construídos que ajudam a ler a experiência, que a 

problematizam e que de certo modo pautam os caminhos que seguirão as respostas 

socialmente desejáveis”. (Puig,1998, p.172)  

 A perspectiva deste autor integra a socialização e a clarificação de valores no 

desenvolvimento da uma personalidade moral, construída pelo acúmulo de experiências de 

problematização moral até configurar um espaço de vivências e controvérsias, de idéias, 

códigos e valores, assim como de atitudes e práticas que pautam e problematizam a vida 

sócio-moral em um terreno determinado. “Os campos de problematização moral são, então, 

o espaço de produção e reprodução da cultura moral: o espaço que pauta a experiência”. 
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Puig também assinala que, em relação aos meios de comunicação de massa e às redes 

comunicativas, “além de oferecerem vários problemas impossíveis de serem 

experienciados diretamente, ou problemas desconhecidos, o que veiculam se relaciona com 

tudo o que ocorre nos meios habituais de vida dos sujeitos”. (Puig,1998, p.160;163)  

Assim sendo, a relação do jovem com a mídia impressa, objeto de estudo da 

investigação anterior (Mamede-Neves e outros, 2007), forneceu as pistas e os indícios 

necessários para a investigação atual. Dos resultados obtidos, o que realmente foi 

fundamental para a presente pesquisa foi a importância que se constatou, para o jovem de 

hoje, de outras formas de interação midiática que vem  ocupando um espaço cada vez mais 

representativo no processo de construção de sentido, citada de forma significativa pelos 

jovens ouvidos: a Internet. Ou seja: o ator de nossas pesquisas elegeu a Internet como o 

espaço privilegiado de construção de seu conhecimento, de possibilidade de encontro, de 

comunicação e de lazer. Foi, portanto, como conseqüência do que encontramos nesse 

caminho investigativo, que chegamos ao tema central da investigação aqui apresentada  e 

que se encontra em processo de finalização: a relação do jovem com a Internet e a possível 

influência desse poderoso canal de comunicação, sobre suas próprias posições diante do 

mundo. 

 Nossa pesquisa se apóia, em parte, na metodologia seguida por uma ampla 

investigação sobre o tema "Os jovens e a Internet", que se iniciou na Universidade de 

Sherbrooke, no Canadá, foi ampliada para outros países de língua francesa (França, 

Bélgica e Suíça), se estendendo, depois, a alguns países latinos (Portugal, Itália e Espanha), 

no período compreendido entre 1999 e  2001. Os resultados dessa pesquisa internacional 

foram apresentados no Congresso 2001 Bogues - Globalisme e pluralisme, realizado em 

Montreal em 24 a 27 de Abril de 2002. 1  O objetivo daquela investigação foi o de traçar 

um retrato dos jovens face ao desenvolvimento da Internet. Esse retrato incluía um aspecto 

                                                           
1 Os resultados desse grupo de investigações podem ser apreciados em: RIVOLTELLA, Pier Cesare I 
rag@zzi  del web: I preadolescenti e Internet: una ricerca, Milão: Vita e Pensiero, 2002 2a edição. 
PIETTE, Jacques e PONS, Christian-Marie Les Jennes et Internet (répresentation, utilisation et 
appropriation) synthese internationale, Quebec: Ministère de Culture et des Communications Gouvernement 
du Quebec, 2002. 
ABRANTES, José Carlos (Coord) Os jovens e a Internet: representação, utilização, apropriação, Coimbra: 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2002. 
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nacional, mas buscava também um perfil internacional, na medida em que, como dissemos 

acima, foi desenvolvida de forma integrada por vários países.  

A primeira questão norteadora daquela pesquisa procurava saber qual a 

representação que os jovens tinham da Internet. Por esta questão, a pesquisa intentava 

avaliar a imagem da Internet, quer os jovens fossem usuários ou não, procurando também 

medir o impacto do discurso social, escolar ou familiar na representação que o jovem 

tivesse dela e nos seus modos de utilização. A segunda questão era relativa à utilização 

efetiva que os jovens faziam da Internet, nesse sentido procurando levantar as condições 

concretas (freqüência, duração, lugar, enquadramento, condições de acesso, etc.), 

modalidades e tipos dessa utilização. Finalmente, a terceira questão se ocupava em avaliar 

a apropriação da Internet pelos jovens, nesse sentido tratando de precisar o grau e o tipo de 

integração nos hábitos de vida dos jovens, tentando perceber, por exemplo, em que 

medida, o acesso à Internet modificava, enriquecia ou alterava comportamentos sociais, 

modos de aprendizagem, hábitos de consumo midiático e cultural, expectativas. 

Pela abrangência da investigação e pelas conclusões a que os pesquisadores desses 

países chegaram, pareceu à equipe mais que oportuno que pudesse se apoiar em parte na 

experiência que se inscreve na sua publicação, oferecendo-lhes, em troca, os dados que 

seriam recolhidos nesta proposta. Nesse sentido, Mamede-Neves firmou uma parceria 

internacional entre a PUC-Rio (Grupo de pesquisa JER) e a  Universidade Sacro Cuore de 

Milano – Itália, que contribuiu significativamente para o desenvolvimento de ambas 

investigações. O poder contar com a consultoria do pesquisador Pier Cesare Rivoltella, 

professor doutor da Universidade Católica de Milão e coordenador daquela pesquisa 

quando foi desenvolvida na Itália, deu maior segurança de ampliar a investigação, com a 

inclusão, em uma das etapas da nossa pesquisa, de pesquisa análoga, em seus princípios e, 

em parte, no que diz respeito à metodologia, a coordenada pelo Canadá. Por outro lado, 

contaram muito a singularidade dos estudos do JER que trabalhou com outro tipo de 

população – jovens universitários, diferente da pesquisa encabeçada pelo Canadá (que 

ouviu apenas crianças e/ou adolescentes), o peso da experiência já conseguida pela equipe 

sobre este tema, bem como a atenção cuidadosa às especificidades do contexto brasileiro.  
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Comodissemos, o grupo estudado foi a comunidade discente da PUC-Rio, com 

matrícula nos diferentes Centros e Departamentos dessa universidade2. A Diretoria de 

Admissão e Registro (DAR), órgão responsável pela administração da vida escolar na 

PUC-RIO, colocou seu banco de dados sobre todos os alunos da universidade, para 

obtenção dos dados necessários à pesquisa, fazendo-se uma complementação, sob a forma 

de consulta por questionário, daquelas informações que a DAR, por ventura, não podia 

fornecer. O fato de restringirmos o grupo de alunos investigados apenas aos matriculados 

nos cursos de graduação para o primeiro semestre do ano letivo teve como objetivo ter em 

mãos dados que refletiam os hábitos de uso da Internet antes do seu ingresso na cultura 

universitária. Ou seja, este contingente estaria ainda sem a influência mais efetiva da 

cultura cibernética que é corrente dentro da PUC-Rio, uma vez que essa universidade 

disponibiliza para todos seus alunos e-mails pessoais e oferece espaços computacionais, 

incentivando-os a entrar na cibercultura. 

 

MÉTODOS, ANÁLISES E ALGUNS ACHADOS 

Com base nas questões e nos objetivos que nortearam toda a investigação, foram 

tomados os seguintes caminhos metodológicos organizados não necessariamente de forma 

sucessiva: estudo teórico / conceitual  apoiado em autores que investigam a Internet; 

estudo de caráter exploratório que permitisse a caracterização dos estudantes da PUC-Rio 

não só em relação ao perfil social quanto à sua familiaridade com o uso de tecnologias 

digitais;  estudo de inspiração etnográfica sobre a  representação e significação da Internet 

captado pelo olhar de jovens universitários.  

 Inicialmente, a primeira estruturação de um questionário, vinda de Milão, foi 

amplamente estudada e analisada pelo grupo, considerando a pertinência do mesmo para 

atender aos objetivos da nossa pesquisa. 3 Com base nas discussões e ponderações do 

grupo, elaborou-se o questionário em sua forma definitiva, contendo trinta e seis perguntas 
                                                           
2 Os três Centros que compõem a estrutura acadêmica da PUC- Rio são: CCS (Centro de Ciências Sociais), 
CTC (Centro Técnico Científico) e CTCH (Centro de Teologia e Ciências Humanas).  A cada centro 
pertencem os Departamentos que têm a estrutura funcional análoga a de Faculdades. 
3 Esta primeira estruturação do questionário  foi construído na Universidade Cattollica del Sacro Cuore de 
Milão por Flávia Nízia Ribeiro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Educação 
da PUC - Rio e membro da equipe JER, quando cumpriu naquela instituição, e com a supervisão do 
Professor Dr. Píer Cesare Rivoltella, uma bolsa sanduíche oferecida pela CAPES. 
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consideradas satisfatórias para promover um estudo exploratório sobre o uso do 

computador e da Internet. O mesmo era dividido em 4 seções: uma primeira que versou 

sobre o acesso e uso das mídias em geral; uma segunda seção que tratou especificamente 

do uso do computador pelo jovem, as condições de acesso a ele, a postura tomada em 

relação ao computador antes e depois de saber usá-lo; uma seção específica sobre a 

Internet, condições e finalidade de acesso a ela, obervação sobre as características dos 

sites, etc. Finalmente, uma última questão aberta em que era pedida uma associação livre 

com Livro, TV, Computador e com a Internet. 

  Este questionário foi aplicado durante o processo de matrícula dos alunos do 

primeiro período de graduação da PUC-Rio para o ano letivo de 2006, totalizando 998 

(novecentos e noventa e oito)  alunos distribuídos entre os centros - CCS (Centro de 

Ciências Sociais), CTC (Centro Técnico Científico) e CTCH (Centro de Teologia e 

Ciências Humanas) e os alunos que ingressaram pelo PROUNI. 4 Alguns questionários 

foram aplicados em janeiro de 2006, quando da matrícula do PROUNI, e os demais 

questionários foram aplicados nos dias 01, 02, e 03 de fevereiro, quando da matrícula para 

o primeiro semestre de 2006. Os questionários foram separados por cursos e numerados 

um a um. Durante este processo os questionários incompletos foram retirados, restando 

981 (novecentos e oitenta e um) questionários considerados válidos sendo que do número 

926 ao número 981 se referem aos questionários respondidos pelos alunos do PROUNI.  

 Os questionários, classificados apenas pelos Centros Acadêmicos e os 

Departamentos a que estavam entrando, foram distribuídos pelos componentes do grupo 

para que todas as respostas fossem digitadas. Nessa etapa, foi utilizado o programa 

Microsoft Office Excel, que permite a confecção de planilhas tabelas e gráficos e os 

devidos curzamentos de dados. Todas as perguntas do questionário foram tabuladas e 

analisadas e para cada questão foi gerada uma tabela e um gráfico, o que permitiu um 

excelente mapeamento das colocações dos jovens ouvidos.  

Ainda que esses resultados, fruto da análise crítica empreendida no interjogo dos 

achados, sejam de alta relevância, preferimos nos deter em alguns dados que emergiram 

das análises das respostas fornecidas para a última questão do questionário, qual seja: Qual 

                                                           
4 Programa  Universidade para Todos. 
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a imagem, ou quais imagens, você associa imediatamente, quando pensa em... Livros? 

Televisão? Computador? Internet?  Esta opção se justifica não apenas pela limitação 

concreta no que se refere ao espaço deste trabalho, mas também por serem as respostas 

dadas a esta questão aquelas que, no nosso entendimento, melhor significa as 

representações que os jovens fazem do Computador e da Internet, tendo como contraponto  

as suas representações do Livro e da  TV. 

 Inicialmente foi realizada uma primeira distribuição das respostas da questão 36, 

com base em algumas categorias de análise que emergiram da leitura de todas as respostas 

a esta questão. Assim sendo, foi possível a criação de uma categorização que eram o 

resultado da pregnância quantitativa de certas respostas, obedecendo-se, assim, aos 

cânones do desenho de uma pesquisa qualitativa proposto no projeto e levando em conta as 

orientações metodológicas de Bardin( 1991) em relação à análise de conteúdo. 

Tomando-se este referencial, a análise dos relatos levantados tem a característica de 

inferência, não apresentando, portanto, uma delimitação de categorias a priori. Foram 

construídos quadros-síntese comparativos, contendo as falas dos jovens individualmente, 

usando-se as estratégias previstas acima, ou seja, que incidam sobre objetos que suscitem 

uma ação determinada do sujeito e que permitam suas projeções. Desse modo, foi possível 

encontrar as representações e os significados que se configuraram relevantes, grupados nas 

seguintes categorias: 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: 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. PROGRAMA QUE 

EXECUTA UMA TAREFA: Quando o informante nomeia um programa que executa uma 

tarefa. SITES: Quando representa a Internet por um site. SÍMBOLO: Quando o informante 

usa uma palavra metáfora ou metonímia para expressar o que seja Internet. 



 

 
Universidade Estácio  de Sá 

M es t r ad o  e m Ed uc açã o  e  Cu l t u r a  Co n te m po râ n ea  
1 2  e  1 3  de  no ve m br o  de  20 07  

página 13 
 
 

 Dessa primeira categorização, encontramos como resultado da distribuição, um 

maior índice de pessoas que quando pensam na Internet imaginam sua finalidade de uso 

para buscas, pesquisas, ou informação; seguido da adjetivação do meio e, em terceiro 

lugar, como finalidade de uso para a comunicação, conforme pode ser verificado no 

gráfico a seguir.  

 

Tabela 01 Distribuição das respostas dos alunos segundo as categorias adotadas 

       e os centros a que pertencem na PUC - Rio. (N=905) 

 

Categorias / Centros Total CCS CTCH CTC 

Adjetivação / vínculo 159 72 48 39 

Descrição 13 07 01 05 

Para compras 01 0 0 01 

Para comunicação 152 97 29 26 

Para lazer / entretenimento 89 44 18 27 

Para busca, pesquisa / 

informação 

187 105 38 44 

Para trabalho 16 07 04 05 

Para conhecimento 27 10 03 14 

Programa de comunicação 134 65 38 31 

Programa que executa uma 

tarefa 

05 01 01 03 

Símbolo / metonímia 

metáfora 

98 55 22 21 

Sites 24 12 04 08 

TOTAIS 905 475 206 224 

 

Como se pode constatar no exame das palavras que os estudantes usaram para 

adjetivar a Internet, ela aparece associada a adjetivos que a exaltam ou que consideram o 

seu valor, mas advertem de seus “perigos”; comunicação, pesquisa, informação também 
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são pregnantes, aliás, como o foram também os achados de Rivoltella. Entretanto, tendo 

em vista que este procedimento metodológico não permitia uma comparação maior com os 

achados de Rivoltella em sua pesquisa em Milão (2006, p33-59), para a segunda etapa do 

tratamento das representações dos jovens em relação à Internet, Computador, TV e Livro 

optou-se por adotar a sua classificação, com categorias a priori determinadas, na qual as 

unidades de análise emanam do cruzamento entre a prevalência do sujeito e a prevalência 

da mídia. Cada uma destas prevalências podem ser classificadas de acordo com o uso 

pessoal – que se subdivide em função emotiva e cognitiva -  e com o uso social - que se 

subdivide em  relacional e identificativo, possibilitando ainda o cruzamento das funções 

sociais e pessoais para cada mídia.   

 

 

 

 Individual Social 

Prevalência 

pessoal 

 

EMOTIVA (positiva e negativa) 

 

 

RELACIONAL (positiva e negativa)

Prevalência da 

mídia 

COGNITIVO  IDENTIFICATIVO  

 

 Classificando as respostas da questão de número 36 com base nas categorias 

constantes no quadro acima, percebemos que a categoria relacional embora tendo sido 

pouco prevalente nas respostas aos quatro itens: livro, TV, Computador e Internet, quando 

comparadas entre si,  é a Internet que aparece como a mais relacional  dentre as mídias 

estudadas, com prevalência do pessoal sobre a prevalência da mídia, como pode ser 

verificado no gráfico abaixo. 

Gráfico 01 Distribuição das repostas dadas à questão 36 dentro da categoria 

relacional 
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Percentual Relacional

1%1%

28%

70%

Livro Televisão Computador Internet
 

 Este quadro fica claramente representado em respostas tais como: “Quando eu 

penso em Internet eu penso em conexão com o mundo” (questionário 171);  ou “ acesso ao 

mundo” (questionário 117), ou ainda “o melhor meio de comunicação” (questionário 582).  

Sabendo-se que, em muitas respostas sobre o computador, o jovem o representava 

assumindo  as características da possibilidade da comunicação ( específica daInternet) , 

sendo ambos, muitas vezes, tratados como sinônimos, sobe em muito essa qualidade 

relacional . Respostas dadas por alguns entrevistados sobre o que lhe vem a mente quando 

pensa em computador explicitam melhor o que se está apontando:  “falar com amigos” 

(questionário 46); “me comunicar com amigos” (questionário 607);  “plugados ao mundo” 

(questionário 777), ou ainda “lugar ilimitado de relações com o mundo” (questionário 21).   

Outro dado interessante encontrado pela pesquisa se refere ao fato de que, na 

categoria Cognitivo, embora a Internet seja muitas vezes associada à fonte de informação, 

ainda impera na representação dos jovens entrevistados, a representação do livro como 

fonte sagrada do saber socialmente legitimado como válido.  Isso pode ser claramente 

observado no gráfico apresentado abaixo. 

Gráfico 02: Distribuição das repostas dadas à questão 36 dentro da categoria 

COGNITIVA. 
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Percentual Cognitivo

39%

16%
18%

27%

Livro Televisão Computador Internet
 

Respostas como “cultura, aprendizado” (questionário 733); “conhecimento, cultura 

e aprendizado” (questionário 168); “aprender, aumentar o conhecimento” (questionário 

416), deixam ver que o livro ainda ocupa um lugar emblemático, quase sempre positivado, 

como meio sacralizado de transmissão de conhecimento e de cultura. 

Para a Televisão fica reservada a predominância da categorização de emotiva, uma 

vez que essa categoria se sobrepõe à comunicativa ( relacional), e à  cognitiva. 

Gráfico 03:Distribuição das repostas dadas à questão 36 dentro da categoria 

EMOTIVA. 

Percentual Emotivo

22%

34%

25%

19%

Livro Televisão Computador Internet
 

Por meio de respostas como “diversão e passatempo” (questionário 350);  

“entretenimento” (questionário 37); “diversão e tédio” (questionário 604); “programas 
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interessantes” (questionário 182); “alienação e entretenimento barato” (questionário 529), 

os jovens, ainda que divididos entre representações positivas e negativas da televisão, 

atribuem a esta uma predominância da categoria emotiva. 

(IN) CONCLUSÕES 

 De tudo que se lê sobre a evolução das mídias, percebe-se que, ciclicamente, toda 

vez que se dá um salto qualitativo no mundo midiático, sempre há certa desconfiança de 

que esta nova mídia vai produzir uma “desconstrução” do homem, talvez porque, em se 

tratando de uma inovação, ela tome o feitio de uma intrusão no espaço cultural já 

instituído, parecendo vir  para desinstalar o equilíbrio vigente. Assim como a cultura 

manuscrita foi sobreposta pela imprensa, podemos ver hoje uma nova cultura de 

informação, mais abrangente, com fronteiras muito mais flexíveis que chega igualmente a 

crianças, jovens, adultos e velhos.  

Se vivemos no afogamento caótico em dados e no fogo cruzado das imagens, e se 

este “caos” atinge a todos nós, talvez por isso, muitas vezes, nós, adultos e mais 

experientes, pensamos em recuar... E é aí que a juventude, pela sua própria 

constituição, parece não se prender a esse medo e parece ser ela aquela que vai 

poder ajudar os adultos a se apropriarem dessa nova forma de  comunicação e de 

construção do conhecimento. (Mamede-Neves, 2005).  

 

 Embora os dados da empiria construída pela pesquisa, resultantes de uma análise 

ainda não totalmente concluída, apontem para a permanência de algumas representações 

largamente consolidada no imaginário coletivo como a positivação do livro, encarado 

como depositário do conhecimento e da cultura, ou ainda a visão da TV como a de uma 

mídia pouco interativa,  que deve ser utilizada com parcimônia, a pesquisa aponta também 

para uma vocação da Internet em se constituir, cada vez mais em um meio de agregação e 

de socialização, posto que, como a pesquisa deixa ver, hoje ela participa de modo 

significativo do processo de construção de valores e representações por parte dos jovens 

universitários.  
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Não podemos garantir que as novas tecnologias de comunicação trarão mais 

qualidade de vida e igualdade para as classes sociais, maior participação política, ou 

melhor, cobertura democrática. Sabemos, contudo, que cabe a educação problematizar, 

entre outros temas, a revolução tecnológica, a multiplicidade de territórios culturais, as 

representações sociais, a democratização do conhecimento e as relações de poder presentes 

nessa sociedade. Diante deste quadro, o grande desafio é o de traçar estratégias capazes de 

potencializar a construção do conhecimento por meio de negociações e interações. Trata-se 

de pensar um conjunto de práticas que propiciem a introdução dos recursos da informação 

no ensino, não apenas como instrumentos didáticos (tecnologias educativas) ou objeto de 

análise (leitura crítica dos meios), mas, principalmente, como meio de expressão e de 

produção cultural. Na perspectiva da co-autoria e da interatividade, embora não exista 

nada fixo ou cristalizado, também não reina a desordem ou o relativismo absoluto. Pelo 

contrário, a ordem vigente é a da pulsação e do funcionamento, em constante processo de 

re-equilíbrio permanente a partir das trocas intensas realizadas não apenas entre os autores 

e co-autores, como também com o meio exterior, ou seja, com os ruídos, que, a todo o 

momento, fornecem mais informações e complexidades. Interagindo com outras 

comunidades (virtuais ou não) os seres que animam este novo espaço interativo de 

construção do saber, tornam-se, cada vez mais, múltiplos, nômades, singulares em meio a 

aprendizagens permanentes. 

Nesse sentido, esse trabalho mostrou que a mitificação do computador e da web não 

é vista por um contingente muito grande dentre a população estudada; que os jovens – 

tanto das camadas mais favorecidas quanto os que vêm à universidade pelo Prouni - têm 

consciência crítica desta mídia e sabem muito bem delimitar as possibilidades de uso e as 

apropriações possíveis que realizam no interior desse espaço de sociabilidade. A equipe 

está considerando ser este, até agora, o maior mérito da investigação proposta, pois pode 

apontar a realidade de um grupo juvenil, heterogêneo, sim, na situação sócio- econômica, 

mas coerente na maioria das opiniões. 

Talvez esses resultados possam ajudar o campo da Educação na busca de caminhos 

que deva percorrer para formar produtores e utilizadores deste artefato e não apenas 
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consumidores da rede, fornecendo-lhes os locais, os meios e as condições de intervir, 

garantindo a apropriação dessa nova linguagem por parte de todos.  
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