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Sinto muito, mas não pretendo ser um imperador. Não é esse o meu 

ofício. Não pretendo governar ou conquistar quem quer que seja. 

Gostaria de ajudar – se possível – judeus, o gentio... negros... brancos. 

Todos nós desejamos ajudar uns aos outros. Os seres humanos são 

assim. Desejamos viver para a felicidade do próximo – não para o seu 

infortúnio. Por que havemos de odiar e desprezar uns aos outros? Neste 

mundo há espaço para todos. A terra, que é boa e rica, pode prover a 

todas as nossas necessidades. 

O caminho da vida pode ser o da liberdade e da beleza, porém nos 

extraviamos. A cobiça envenenou a alma dos homens... levantou no 

mundo as muralhas do ódio... e tem-nos feito marchar a passo de ganso 

para a miséria e os morticínios. Criamos a época da velocidade, mas nos 

sentimos enclausurados dentro dela. A máquina, que produz abundância, 

tem-nos deixado em penúria. Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; 

nossa inteligência, empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e 

sentimos bem pouco. Mais do que de máquinas, precisamos de 

humanidade. Mais do que de inteligência, precisamos de afeição e 

doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo será perdido. 

(Charles Chaplin – “O último discurso”, do filme O grande ditador) 
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RESUMO 

 

 

Ao longo das últimas décadas, especificamente a partir dos anos 1980, o mundo vem 

assistindo à disseminação da cultura da Internet. Mais de dois bilhões de indivíduos já estão 

conectados, fazendo uso de inúmeras interfaces, que estão em constante invenção, reprodução 

e renovação. Os números são expressivos, e os “entusiastas das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC)” nos levam a crer que a cultura digital está mudando, e mudará para 

sempre, a realidade mundial. Considerando os riscos de generalização dos fenômenos da 

cultura digital, uma vez que os aspectos cognitivos e socioculturais estão distribuídos e são 

apropriados de modos muito diversos, gerando diferenças, desigualdades e desconexões, o 

objetivo do presente trabalho foi analisar a utilização das TIC, em especial os softwares 

sociais – especificamente Facebook, Twitter e Orkut –, por jovens de baixa renda, alunos de 

escolas públicas localizadas na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, do 9º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º do Ensino Médio. No intuito de nortear nossos questionamentos, 

elaboramos as seguintes perguntas: a) De quais softwares sociais os jovens fazem parte? Qual 

o propósito de utilização pelos jovens de cada um dos softwares sociais estudados?;  b) De 

que forma os jovens empregam tais softwares sociais em seu cotidiano?; c) Que tipos de 

informação e conhecimento circulam nos perfis desses jovens nos softwares sociais?; e, 

finalmente, d) De que forma os usos que os jovens fazem dos softwares sociais contribuem 

para a inclusão digital? O estudo seguiu uma orientação qualitativa, ainda que tenham sido 

utilizados procedimentos de quantificação. Os dados coletados foram analisados à luz dos 

conceitos de cultura digital, exclusão social, inclusão digital e uso competente da leitura e 

escrita. Ao final, concluímos que, para os sujeitos desta pesquisa, as propostas de utilização 

da Internet não lhes aparecem como uma opção, e o direito que têm de recusar o acesso ao 

computador é sobreposto por inúmeras iniciativas que impõem uma espécie de “obrigação de 

uso”. E os usos que fazem dos softwares sociais não garantem uma atuação pró-ativa na 

sociedade contemporânea. Em resumo, os jovens se sentem felizes utilizando os softwares 

sociais da maneira como o fazem. Sentem-se, ainda, incluídos na cultura digital, como se 

estivessem consumindo uma mercadoria autêntica, enquanto na verdade reproduzem de forma 

imperfeita a real possibilidade de utilização desses sites. 

 

Palavras-chave: Cultura digital. Softwares sociais. Exclusão social. Inclusão digital. 
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ABSTRACT 

 

 

Over the past decades, specifically since the 1980s, the world has seen the spread of 

Internet culture. More than 2 billion people are already connected, making use of several 

interfaces, which are in constant invention, reproduction and renewal. The numbers are 

impressive, and the “enthusiasts of the Information and Communications Technologies 

(ICT)” lead us to believe that the digital culture is changing, and will change forever, the 

reality of the world. The focus of our analysis is on the risks of generalization of the digital 

culture phenomena, since the cognitive and sociocultural aspects are distributed and are 

appropriated in very different ways, creating differences, inequalities and disconnections, 

rendering problematic the use of ICT, particularly the use of social software – namely 

Facebook, Twitter and Orkut  –, by young low-income students from public schools located in 

the south region of the city of Rio de Janeiro, from the 9
th

 year of Fundamental School to the 

3
rd

year of High School. In order to guide our questioning, we developed the following 

questions: a) Which social software do the youngsters use? What is the purpose of use by the 

youngsters of each studied social software?;b) How does these youngsters use such social 

software in their everyday lives?;c) What types of information and knowledge circulate in the 

profiles of these youngsters in social software?;and finally d) How do the uses youngsters 

make of social software contribute to digital inclusion? The study followed a qualitative 

orientation, although quantification procedures were used. The collected data were analyzed 

based on the concepts of digital culture, social exclusion, digital inclusion and competent use 

of reading and writing. Finally, we concluded that for the subjects of this research the Internet 

use proposals do not appear to them as an option, and the right they have to refuse access to 

the computer is overlapped by a number of initiatives that impose a kind of “obligation to 

use”. And the uses they make of social software do not guarantee a protagonist role in 

contemporary society. In sum, the youngsters are happy by using social software the way they 

do. Also, they feel included in the digital culture, as if they were consuming an authentic 

good, while in fact they reproduce imperfectly the real possibility of using these sites. 

 

Keywords: Digital Culture. Social software. Social exclusion. Digital inclusion. 
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APRESENTAÇÃO 

 

A questão que pretendo aprofundar com este trabalho surgiu em minha prática 

profissional, anteriormente ao mestrado.  Desde 2004, como funcionária da Organização Não-

Governamental (ONG) Viva Rio, atuo na coordenação do Projeto Educacional Espaço 

Criança Esperança Rio de Janeiro (ECE RJ), na comunidade do Cantagalo-Pavão-Pavãozinho, 

Zona Sul do Rio de Janeiro. Trata-se de uma comunidade com características de profundas 

disparidades sociais, onde acompanho as dificuldades e os desafios cotidianos de seus 

moradores na busca de melhores condições de vida. 

Em 2008, assumi a Coordenação do Programa de Monitoria e Estágios, e passei a me 

relacionar mais diretamente com adolescentes e jovens, vendo de perto sua luta e seus anseios 

por “fazer parte” da sociedade contemporânea, em seus diversos e cruéis processos, em 

especial o consumo e a cultura digital que tanto seduzem essa faixa etária específica.  

No intuito de minimizar a desigualdade tecnológica, uma das estratégias do ECE RJ é 

a promoção da inclusão digital. Para tanto, o Projeto possui laboratórios de informática com 

acesso gratuito à Internet; mantém perfil institucional nos softwares sociais Facebook e 

Twitter, e um Blog, atualizados diariamente com as notícias internas; oferece Oficinas de Foto 

e Vídeo, e de produção de blog; incentiva a participação de seus alunos nos softwares sociais. 

Contudo, na minha vivência diária com os jovens no Projeto, e sendo minha 

responsabilidade a atualização e manutenção do perfil do projeto nos softwares sociais, posso 

acompanhar de perto a relação mantida entre os jovens alunos do ECE RJ e os já citados 

softwares sociais. E de antemão posso dizer que esta se encontra distante das potencialidades 

desses sites, bem como dos objetivos iniciais do Projeto. 

Esse cenário me instiga e motiva a estudar como de fato esses sujeitos fazem uso 

dessas tecnologias, e de que forma estas facilitam e/ou possibilitam sua participação na 

cultura digital. Certa de que o simples acesso a essas tecnologias é apenas o ponto de partida 

do processo, acredito que somente aprofundando os estudos na área em questão poderemos 

melhorar as iniciativas no sentido de experimentar, vivenciar e aprender a utilizar as 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) de forma eficaz e segura, com enfoque na 

transformação social.  



1 

 

CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, especificamente a partir dos anos 1980, o mundo vem assistindo 

à disseminação da cultura da Internet. Castells (2000, p. 414), por exemplo, afirma que “o 

surgimento de um novo sistema de comunicação global está mudando e mudará para sempre 

nossa cultura”, referindo-se à revolução que dá origem à cultura digital, denominada por Lévy 

(1999) de cibercultura
1
. 

Computadores espalhados por todo o mundo, ligados através da rede mundial – 

Internet (e as páginas da World Wide Web
2
) – conectam as pessoas, suas ideias, suas culturas, 

rompendo de forma significativa com as noções de tempo e espaço. Mais de dois bilhões de 

pessoas já estão conectadas à Internet
3
, fazendo uso das inúmeras interfaces

4
 que estão em 

constante invenção, reprodução e renovação. Cada uma com suas características funcionais, 

desde salas de bate-papo, passando por sites de ação política até a educação a distância pela 

Internet. 

No Brasil, o número total de pessoas com acesso à Internet em qualquer ambiente 

(domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 79,9 milhões no quarto 

trimestre de 2011, segundo o IBOPE Nielsen Online
5
. Pesquisa divulgada pela Fundação 

Getulio Vargas (FGV)
6
, em abril de 2012, indica que o número de computadores no Brasil 

dobrou nos últimos quatro anos, alcançando a impressionante marca de 99 milhões de 

máquinas em uso (somados tanto em ambiente de trabalho quanto em casa). Apesar da 

desigualdade social, marcante no País, o percentual nacional de computadores por pessoa 

(51%) ultrapassa a média mundial (42%). 

                                                 
1
 Conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores 

que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 1999, p. 17). 

Nota da autora: Apesar da opção da autora deste trabalho pela utilização do termo “cultura digital”, a palavra 

“cibercultura” aparecerá quando estivermos nos referindo a outros autores, que fazem a opção por tal 

terminologia. 
2
 A World Wide Web é uma função da internet que junta, em um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento 

(compreendendo imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a alimentam (LÉVY, 1999, p. 27). 
3
 “How Many Online?” Disponível em: http://www.internetworldstats.com/stats.htm. Acesso em: 09.06.11. 

4
 Usamos aqui o termo interfaces para todos os aparatos materiais que permitem a interação entre o universo da 

informação digital e o mundo ordinário (LÉVY, 1999, p. 37). 
5
 Disponível em: http://www.ibope.com.br/. Acesso em: 16.04.12. 

6
 Disponível em: http://www.tecmundo.com.br/mercado/22359-brasil-possui-99-milhoes-de-computadores-em-

uso.htm. Acessado em 19.04.12. 

http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=caldb&comp=Not%EDcias&docid=9725B59E0CD6FC43832579DC005A03D9
http://www.tecmundo.com.br/mercado/22359-brasil-possui-99-milhoes-de-computadores-em-uso.htm
http://www.tecmundo.com.br/mercado/22359-brasil-possui-99-milhoes-de-computadores-em-uso.htm
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De fato, a cibercultura é a parte da cultura contemporânea estruturada pelo uso das 

tecnologias digitais em rede nas esferas do ciberespaço
7
 e das cidades (SANTOS, 2011). 

Apesar da amplitude das possibilidades decorrentes dessa realidade digital, neste trabalho 

daremos destaque aos softwares sociais, “interfaces ou conjuntos de interfaces integradas que 

estruturam a comunicação síncrona e assíncrona entre praticantes geograficamente dispersos” 

(op. cit., 2011, p. 146).  

O termo softwares sociais é constantemente substituído por “redes sociais”, forma esta 

inclusive popularmente conhecida. Portanto, elegemos neste trabalho o termo softwares 

sociais para destacar as interfaces de comunicação, considerando serem as redes sociais a 

própria comunicação em si.  

De acordo com Recuero (2009, p. 24), uma rede social da Internet é “um conjunto de 

dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; nós de uma rede) e suas conexões 

(interações ou laços sociais)”. Por sua vez Spyer (2007) descreve software social como o 

termo utilizado inicialmente por estudiosos da nanotecnologia para tentar descrever 

programas de computador voltados para a colaboração. 

De fato, os softwares sociais surgiram no contexto da Web 2.0, que, ao contrário, da 

primeira versão (web), onde os sites eram trabalhados como unidades isoladas, passa para 

uma estrutura integrada de funcionalidades e conteúdo. 

A Web 2.0 é a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por 

potencializar as formas de publicação, compartilhamento e organização 

de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo. A Web 2.0 refere-se não apenas a uma 

combinação de técnicas informáticas (serviços Web, linguagem Ajax, 

Web syndication, etc.), mas também a um determinado período 

tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a 

processos de comunicação mediados pelo computador. (PRIMO, 

SMANIOTTO, 2006, p. 19). 
 

No contexto da Web 2.0, o conceito de rede social na Internet baseia-se na ideia de 

conectar praticantes com interesses comuns, que interagem colaborativamente a partir da 

mediação sociotécnica e de suas conexões (SANTOS, 2010). Atualmente no Brasil, as redes 

sociais do ciberespaço mais populares estão estruturadas pelos softwares sociais: Orkut, 

Twitter, Facebook, You Tube e blogs.  

                                                 
7
 O ciberespaço é o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo 

especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo (LÉVY, 

2000, p. 17). 
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De acordo com Tapscott (2010), a chamada “geração digital” (conhecida também 

como “geração Y”, “geração net”, “geração alt-tab”) é responsável, em sua maioria, pela 

presença e utilização desses softwares sociais. Isso porque os indivíduos pertencentes a ela se 

desenvolveram numa época de grandes avanços tecnológicos e prosperidade econômica, na 

dita “sociedade do espetáculo” 
8
.  

Em 1996, quando a Internet ainda engatinhava, o canadense Don Tapscott detectou o 

fenômeno. Era o que ele denominou de “geração digital” – pessoas nascidas a partir da 

segunda metade da década de 1980, para quem os avanços tecnológicos são realidade, não 

conquista. E o autor vai além: 

Os jovens de hoje são a primeira geração a amadurecer na era digital. 

Essas crianças foram banhadas em bits. Diferentemente de seus pais, elas 

não temem as novas tecnologias, pois não são tecnologia para eles, mas 

realidade [...] Eles entram no Facebook sempre que podem, inclusive no 

trabalho. Mensagem instantânea e Skype estão sempre abertos, como 

pano de fundo de seus computadores. (TAPSCOTT, 2010, p. 33). 

 

Seguindo essa linha teórica, esses jovens são definidos como “multitarefeiros”, porque 

realizam várias atividades ao mesmo tempo: navegam na web, conversam com amigos online, 

enviam mensagem de texto pelo celular, ouvem música, jogam games e produzem conteúdos. 

Tudo ao mesmo tempo, representando um desafio para todas as instituições (família, escola, 

governo).  

Encontramos também na literatura a noção de que esses jovens incorporam fácil e 

rapidamente as novas tecnologias, pois, como ao nascerem já estão em contato com elas, não 

conhecem outra realidade. Para Venn e Vrakking (2006, p. 11), é a geração de cidadãos que 

“já nasce com um mouse nas mãos, que descobrem o mundo por meio de uma grande 

variedade de canais de televisão, jogos de computador, iPods, sites, blogs e telefones 

celulares”.                                  

Contudo, concentramos o foco deste trabalho nos riscos de generalização de tais 

fenômenos, como os descritos anteriormente, uma vez que os aspectos cognitivos e 

socioculturais estão distribuídos e são apropriados de modos muito diversos entre os 

habitantes do planeta, gerando diferenças, desigualdades e desconexões. As diferenças no 

acesso às TIC, especificamente, configuram desigualdades alarmantes: “97% dos africanos 

não têm acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, enquanto Europa e 

Estados Unidos concentram 67% dos usuários da internet” (CANCLINI, 2009, p. 225). 

                                                 
8
 O conceito de “sociedade do espetáculo”, inaugurado por Guy Debord em 1967, parece-nos adequado para 

pensar o modo geral como a vida na sociedade de consumo se estabelece e sobre os mecanismos e produtos 

espetaculares da indústria da cultura. 
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Wolton (2007, p. 85), em sua análise sobre as novas tecnologias, indivíduo e 

sociedade, leva-nos a refletir sobre a relação estabelecida entre a presença da Internet e o 

progresso de um país: “Para muitos, a quantidade de computadores conectados à internet 

parece o índice mais preciso sobre o grau de desenvolvimento de um país, até mesmo de 

inteligência...” E prossegue sua análise apresentando a mescla de realidade e mitos existentes 

no sucesso e entusiasmo sobre as novas tecnologias. “Elas simbolizam a liberdade e a 

capacidade de dominar o tempo e o espaço...” (op. cit. 2007, p. 86), ao mesmo tempo em que 

considera entusiasmo em demasia a ideia de que “a sociedade do futuro passa pelo teclado” 

(op. cit. 2007, p. 85), reportando-nos ao que se passou com a informática há quarenta anos. Os 

anos 1960 e 1970 não estão assim tão longe. 

Contudo, não se há de negar a sedução exercida pelas novas tecnologias, 

especialmente sobre os jovens. De acordo com Wolton (2007, p. 89), os jovens encontram  

nas novas técnicas “um meio de se distinguir dos adultos”, uma vez que na geração anterior 

reinou o império da televisão”. E, ainda maior do que esta vontade de distinção, está, sem 

dúvida, “a sensação de participar, por intermédio das novas tecnologias, de uma nova 

aventura” (op. cit. 2007, p. 89), referindo-se à nova época da comunicação baseada nos 

recursos multimídias, à nova história do trabalho, das relações pessoais e dos serviços, enfim, 

da sociedade contemporânea.  

Além do mais, a publicidade em todas as direções, os discursos dos políticos e das 

mídias, de forma massiva e onipresente, levam-nos a crer que o acesso ao computador está 

disponível para todos. Wolton (2007, p. 90) acredita que “é bastante normal que o sonho de 

uma sociedade mundialista de informação e comunicação se desenvolva em simetria à lógica 

da globalização econômica, que nos dizem ser inevitável”. Dito isto, essa utopia em torno da 

internet parece acabar com a hierarquia social, como se diante do computador todos 

estivessem em pé de igualdade.  

No entanto, o fato de ser nascido e criado em meio aos avanços tecnológicos garante a 

apropriação por todos dos diversos recursos presentes na Internet? Como ficam, nesse 

processo de apropriação, a realidade social e cultural, e a trajetória escolar individual do 

indivíduo? O limite aqui é a competência. Concordamos plenamente com Wolton (2007, p. 

88), quando este afirma que: “O acesso a toda e qualquer informação não substitui a 

competência prévia, para saber qual informação procurar e que uso fazer desta. O acesso 

direto não suprime a hierarquia do saber e do conhecimento.” 

Lévy (1999, p. 237), por sua vez, ao relacionar a área de tecnologia com a sociedade, 

afirmou que “toda nova tecnologia cria seus excluídos”. Ele não está, com isso, atacando a 

http://www.infoescola.com/biografias/pierre-levy/
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tecnologia, mas lembrando que, por exemplo, antes dos telefones não existiam pessoas sem 

telefone, do mesmo modo que anteriormente à invenção da escrita não existiam analfabetos. 

Segundo Lévy (1999), o fato de haver analfabetos ou pessoas sem telefone não nos leva a 

condenar a escrita ou as telecomunicações. Apesar de ter gerado e continuar gerando até hoje 

milhões de excluídos, a escrita nunca foi considerada um tormento para a sociedade. Por que 

seria diferente com os computadores? A nosso ver, porém, essa visão é demasiadamente 

simplista e apenas favorece o abismo de oportunidades entre os cidadãos.  

Precisamos reconhecer os impactos dos mecanismos macrossociais na vida dos 

sujeitos, diferenciando os processos de exclusão das trajetórias escolhidas (CANCLINI, 

2009). E, no caso das TIC, na sociedade contemporânea, é inegável que a falta de acesso 

competente à informática e à Internet gera desigualdades em quase todos os aspectos da vida 

cotidiana, entre eles inclusão econômica, educação, participação política, assuntos 

comunitários, produção cultural, entretenimento e interação pessoal. Ao mesmo tempo, o 

inverso também é real: os que já estão marginalizados, de alguma forma, terão menos 

oportunidades de acesso e de uso da informática e da Internet.  

Nesse cenário, surge a percepção de que ao arcabouço de misérias e humilhações 

sofridas por aqueles que não possuem os elementos necessários para participar da sociedade 

atual soma-se a exclusão digital.  Na visão de Cazeloto (2008, p. 125), “o termo inclusão 

digital já denota em si uma forma de hierarquização”. A inclusão digital é, portanto, um 

artifício de engenharia social criado para estender ao maior número possível de cidadãos os 

eventuais benefícios de que uma elite já desfruta integralmente como parte natural de sua 

inserção na sociedade.   

O conceito de exclusão digital começou a ser delineado no Brasil na década de 1990, a 

princípio com sentido análogo à expressão inglesa digital divide
9
, a qual se referia à lacuna na 

posse de computadores entre certos grupos étnicos. O pesquisador Warschauer (2006) lembra 

que essa mentalidade da época enfatizava a necessidade de conectar as pessoas de qualquer 

maneira e a qualquer preço, para que não ficassem para trás. Contudo, essa perspectiva 

baseava-se num entendimento superficial do relacionamento da Internet com a mudança 

econômica
10

 e social
11

 então presenciada. 

                                                 
9
 Traduzida para o português como “brecha digital”, ou a defasagem (hiato) que existe entre aqueles que podem 

se beneficiar das tecnologias digitais e os que não podem. Disponível em: http://www.itu.int/ITU-

D/digitaldivide/. Acesso em: 08.06.11. 
10

 Enfatizava-se a economia associada à Internet, expressa no surgimento desenfreado de empresas pontocom 

(WARSCHAUER, 2006, p. 29). 
11

 Associada ao surgimento do ciberespaço, supostamente um plano inteiramente diferente da existência 

(WARSCHAUER, 2006, p. 29). 

http://www.itu.int/ITU-D/digitaldivide/
http://www.itu.int/ITU-D/digitaldivide/
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Com o passar do tempo, esse ponto de vista incorreto foi superado. Já tendo 

compreendido que o boom do fenômeno “pontocom” não criou nenhum mundo paralelo e que 

a exclusão digital não seria ultrapassada caso as pessoas adquirissem um computador, a 

tendência foi concentrar-se menos na disponibilidade do equipamento necessário e mais no 

acesso à Internet de banda larga. Esta mudança mostra que a centralidade da questão não era a 

discussão da existência de indivíduos que possuíam ou não computadores – posse de 

equipamento –, e sim a valorização do acesso à internet e à informação online – conectividade 

(WARSCHAUER, 2006). 

O conceito de exclusão digital segue se consolidando com o tempo, de acordo com os 

desafios que se apresentam à sociedade, e alcança a noção que considera o acesso 

significativo às TIC além do que meramente oferece computadores e conexões à Internet – 

equipamento e conectividade. Coerente com esse momento, Warschauer (2006, p. 21) salienta 

que a inclusão digital “[...] insere-se num complexo conjunto de fatores, abrangendo recursos 

e relacionamento físicos, digitais, humanos e sociais”. Ainda nesse sentido, Sorj e Guedes 

(2005) ressaltam, com relação a essa perspectiva, como o usuário se relacionava com: o 

tempo disponível e a qualidade do acesso; o dinamismo das TIC, que requerem constantes 

atualizações que, por sua vez, demandam investimentos regulares; e a capacidade de leitura e 

interpretação das informações. 

Balboni (2007, p. 12) complementa essa visão ao caracterizar o excluído digital como 

“o indivíduo que não dispõe de recursos materiais e também de conhecimentos para acessar, 

interagir, se apropriar e produzir conteúdos através da rede”. 

No entanto, para Cazeloto (2008, p. 126), a inclusão digital aparece na forma de 

“estratégias que buscam equiparar setores marginalizados da sociedade (como, exemplo, as 

faixas de menor poder econômico) a esse padrão tacitamente aceito como ideal: o jovem 

branco das classes superiores, para o qual, lembremos, o computador surge como ferramenta 

transparente, integrado ao agir cotidiano”.  

No Brasil, a disparidade entre usuários da Internet, demarcada pela renda familiar, 

serve-nos de base para essa problematização. Na parcela da população brasileira em que o 

rendimento é de “até um salário mínimo, o percentual de usuários de Internet é de 16%, 

contra 79% de usuários na faixa de cinco ou mais salários” (Comitê Gestor da Internet
12

, 

2010, p. 17). O mesmo Comitê demonstra que, pesquisando somente a população de baixa 

                                                 
12

 O Comitê Gestor da Internet (CGI) no Brasil apresenta dados obtidos por seu órgão de pesquisa, o Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC), responsável pela produção de 

indicadores e estatísticas sobre a disponibilidade e uso da rede no País. 
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renda, “84% não possuem acesso algum à Internet e que os 16% restantes realizam esse 

acesso de cibercafés, lan houses
13

 ou telecentros
14

” (CGI, 2009, p. 126). Nesse contexto, o 

excluído digital em questão é o indivíduo de baixa renda, que mora em comunidades com 

fortes características de exclusão social e que como consequência teve, com raras exceções, 

uma trajetória educacional deficitária e limitada.  

Dando sequência ao pensar de Sorj e Guedes (2005) acerca do dinamismo das TIC e 

sua necessidade de constantes atualizações, alertamos ainda para a disparidade no acesso aos 

novos produtos tecnológicos entre a população de alta renda e a de baixa renda. Por ser a 

precursora no acesso aos novos produtos tecnológicos, a população de alta renda é sempre a 

primeira “a usufruir as vantagens do uso e/ou domínio dos novos produtos” (op. cit., p. 102).  

E, quando esses produtos se tornam acessíveis à população de baixa renda (e nem sempre se 

tornam), já se tornaram obsoletos.  

Finalmente, para aferir a exclusão digital, já não basta considerar os indivíduos que 

têm acesso e os que não têm. É necessário analisar uma teia de variáveis: idade, etnia, renda, 

educação, política, e qualquer iniciativa que vise reduzir essa exclusão não pode 

desconsiderar esse contexto.  

Nessa teia de variáveis, daremos destaque à educação. Diante do grave e reiterado 

quadro de fracasso escolar na aprendizagem da língua materna nas escolas brasileiras, 

especialmente nas públicas, deparamos com a exclusão digital associada ao letramento.  

De acordo com Soares (2004), ao longo dos anos 1990 as informações e notícias sobre 

alfabetização no Brasil já traçavam um quadro problemático em relação às competências de 

leitura e escrita da população brasileira. Termos como semianalfabetos, iletrados e analfabetos 

funcionais disseminaram-se, diante da necessidade de se classificar o quadro de fracasso. 

Apesar desse quadro problemático, o parâmetro utilizado para aferir os índices de 

alfabetização e analfabetismo tinha como base apenas o critério
15

 de saber ou não saber “ler e 

escrever um bilhete simples”. O que não significa ter, de fato, o domínio das habilidades de 

leitura e escrita necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e 

profissionais que envolvem a língua escrita. 

                                                 
13

 Lanhouse é um estabelecimento comercial onde, à semelhança de um cyber café, as pessoas podem pagar para 

utilizar um computador com acesso à internet e a uma rede local, com o principal fim de acesso à informação 

rápida pela rede e entretenimento através dos jogos em rede ou online. Disponível em: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/LAN_house. Acesso em: 21.06.11. 
14

 Os telecentros são uma proposta do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, definidos como espaços 

públicos e gratuitos que visam proporcionar acesso às TIC, com computadores conectados à internet, “incluindo 

navegação livre e assistida, cursos e outras atividades de promoção do desenvolvimento local em suas diversas 

dimensões” (BRASIL, Portaria Interministerial MP/MCT/MC nº 535, art. 2º, parágrafo IV). 
15

 De acordo com Soares (2004, p. 8), esse era o critério utilizado pelo censo demográfico da época. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9rcio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cyber_caf%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/LAN
http://pt.wikipedia.org/wiki/LAN_house
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Diante dessa problemática, o conceito de letramento surge no Brasil, segundo Soares 

(2004, p. 6), “em meados dos anos 1980 diante da necessidade de reconhecer e nomear as 

práticas sociais de leitura e escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e 

escrever resultantes da aprendizagem do sistema de escrita”.  

Com base na caracterização de alfabetização e letramento proposta por Soares (2004), 

a relação estabelecida é de interdependência. A alfabetização desenvolve-se “no contexto de e 

por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, 

e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das 

relações fonema–grafema, isto é, em dependência da alfabetização” (op. cit., p. 14). 

Ao ampliar a discussão acerca da alfabetização e letramento a partir das modalidades 

propiciadas pelas TIC – o computador, a web, a internet –, Soares (2002) expõe o que 

considera serem os dois elementos mais relevantes de diferenciação entre a escrita no papel e 

no computador: o espaço de escrita e os mecanismos de produção, reprodução e difusão da 

escrita.  

Portanto, o letramento digital exige uma série de habilidades que independem da 

tecnologia em si, como análise e avaliação de fontes de informação, e a assimilação de uma 

série de novas habilidades relacionadas ao uso do computador. Em síntese, de acordo com 

Balboni (2007, p. 36): 

O importante não é apenas ter a capacidade de operar um teclado e um 

mouse, mas a capacidade de se articular na forma de uma narrativa 

hipermidiática e interativa, de se comunicar de forma síncrona por meio 

de salas de bate-papo e mensagens instantâneas, de dialogar em fóruns e 

blogs, e de exprimir suas ideias em sites de relacionamento ou áreas de 

trabalho colaborativo. 

 

Essa perspectiva faz surgir à nossa frente um abismo nas expectativas de utilização 

tecnológica para a produção de conhecimento e de conteúdos pela população de baixa renda, 

uma vez que a necessidade de aquisição do letramento digital tem consequências sociais, 

cognitivas e discursivas. Para os processos de inclusão digital não basta propiciar ao cidadão 

de baixa renda o acesso à informação, mas paralelamente ampliar o seu nível de letramento. 

Na tese de Balboni (2007, p. 194), essa lacuna é evidenciada: 

O abismo entre as expectativas indica o sério problema da escolaridade 

no país. Quanto maior o grau de escolarização formal, maior o potencial 

de desenvolvimento humano. O simples acesso não garante que a 

informação seja processada, assimilada, e que se transforme em 

conhecimento. Em conseqüência disso, este trabalho indica que ainda não 

se pode perceber uma produção efetiva de conteúdos [...], principalmente 

devido às dificuldades de letramento dos cidadãos de baixa renda. 
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Carvalho (2010), ao pesquisar Políticas Públicas de Apropriação de Informação que 

levem em conta as destrezas necessárias para abarcar o conhecimento gerado pelas 

tecnologias de informação e comunicação, em especial as utilizadas pelos programas de 

inclusão digital, depara com as fronteiras que são erguidas ao privar-se a população, em seu 

todo, de ter acesso e condições de uso das TIC e de toda a estrutura oferecida pelas redes 

digitais. 

Essas “fronteiras” são os fatores limitadores para  que a população de baixa renda 

tenha a capacidade de acessar, adaptar e criar novo conhecimento por meio do uso das TIC, 

para então alcançar, de fato, a inclusão digital. Logo, além de dar oportunidades de acesso a 

esses recursos, é preciso ensinar a utilizá-los.  

 Nazario (2010), ao analisar o acesso à Internet em telecentros e lan houses, conclui 

que, ainda que esses estabelecimentos se constituam em novos espaços para as relações 

sociais de jovens, as ações ali realizadas não interferem na marginalização já instaurada nesse 

grupo, evidenciando a precariedade dessas estratégias. Constata também que esse tipo de 

acesso não promove a inclusão digital no sentido de inclusão social.  

Como já assinalamos, para promover a inclusão digital é necessário que a utilização 

das TIC seja significativa para o usuário. Apenas fornecer o uso individual do computador ou 

da Internet em centros públicos, sem a devida orientação, não é suficiente. É preciso treinar as 

pessoas nas habilidades referentes ao uso do computador ou auxiliar o desenvolvimento 

dessas habilidades.  

Warschauer (2006) explica que a importância da utilização das TIC nos grupos sociais 

desfavorecidos reside na capacidade de prover a educação ou ajudar no desenvolvimento da 

comunidade. É preciso promover o acesso às TIC por meio da educação, auxiliando os 

indivíduos no ingresso em novas comunidades e culturas, no enfrentamento de problemas 

significativos e no trato de situações de injustiça social. O pesquisador destaca, ainda, que “os 

educadores podem ajudá-los a dominar o amplo conjunto de letramentos necessários para a 

era da informática” (op. cit., p. 172).  

No cenário apresentado, fica evidenciada a complexidade do foco deste trabalho, que 

também abarca o atraso tecnológico nacional, a necessidade de infraestruturas apropriadas e a 

má qualidade da escola pública. No entanto, consideramos que somente com um melhor 

entendimento a respeito da utilização do computador e da internet poderemos promover a 

inclusão digital mais e melhor, não meramente de forma técnica e sim como forma de 

transformação social. 
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1.2 OBJETIVOS E QUESTÕES DE ESTUDO 

 

O objetivo da pesquisa proposta foi estudar a utilização dos softwares sociais 

Facebook, Twitter e Orkut por jovens alunos de escolas públicas do 9º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, participantes do Projeto Educacional Espaço 

Criança Esperança Rio de Janeiro, traçando um paralelo com as perspectivas de inclusão 

digital. 

Para atingir esses objetivos, formulamos as seguintes questões de estudo: 

a) De quais softwares sociais os jovens fazem parte? Qual o propósito de utilização pelos 

jovens de cada um dos softwares sociais estudados? 

b) De que forma os jovens empregam tais softwares sociais em seu cotidiano? 

c) Que tipos de informação e conhecimento circulam nos perfis desses jovens nos 

softwares sociais? 

d) De que forma os usos que os jovens fazem dos softwares sociais contribuem para a 

inclusão digital? 

 

 

1.3 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Conforme descrito e contextualizado anteriormente, com esse estudo pretendemos 

conhecer as perspectivas de uso dos softwares sociais Facebook, Twitter e Orkut por jovens 

de baixa renda, no sentido da promoção da inclusão digital.  

Para tanto, a escolha dos sujeitos da pesquisa seguiu os pressupostos da própria 

pesquisa qualitativa. Conforme descreve Trivinõs (1987, p. 132), o tamanho da amostra pode 

ser fixado intencionalmente, “[...] considerando uma série de condições (sujeitos que sejam 

essenciais, segundo o ponto de vista do investigador, para o esclarecimento do assunto em 

foco; facilidade para se encontrar com as pessoas; tempo dos indivíduos para as entrevistas, 

etc.) [...]”. 

Neste caso, a opção pelos jovens alunos do ECE RJ se deve por neles encontrarmos 

semelhanças em relação às variáveis: idade, renda e educação. Os sujeitos desta pesquisa são, 

então, jovens alunos da rede pública de ensino do Rio de Janeiro, cursando entre o 9º ano do 

Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio, e moradores de comunidades de nível 

econômico baixo.  



11 

 

Além de a pesquisadora atuar profissionalmente no referido projeto, a proposta de 

estudar a experiência vivenciada nos softwares sociais por jovens alunos do ECE RJ deve-se 

principalmente ao fato de que esses alunos constituem um grupo com características 

educacionais, culturais e econômicas semelhantes. Ademais, com isso é possível isolar um 

fator importante na problemática da inclusão digital, que é a necessidade de infraestruturas 

adequadas, neste caso disponibilizadas pelo Projeto ECE RJ.  

A pesquisa qualitativa tem como foco de estudo o processo vivenciado pelos sujeitos, 

e o fato de a pesquisadora atuar profissionalmente no Projeto possibilitará a proposta da 

pesquisa exploratória, uma vez que, ao se relacionar com os jovens nos softwares sociais, a 

pesquisadora pode acompanhar e analisar sua utilização pelos sujeitos. 

 

1.3.1 O Espaço Criança Esperança Rio de Janeiro (ECE RJ) 

 

As empresas brasileiras, impulsionadas a colaborar na resolução de problemas que 

ocorriam, e ainda ocorrem, em vários setores de serviços no Brasil e que atingem 

prioritariamente a população de baixa renda, incorporaram a partir da década de 1990 os 

princípios de cooperação e solidariedade humana às suas práticas e ações empresariais, por 

meio de diversas ações de responsabilidade social. Uma delas é o serviço educacional. 

O projeto ECE RJ consiste numa iniciativa da classe empresarial com vistas a suprir 

carências de oportunidades para crianças, jovens e suas famílias numa comunidade de baixa 

renda no Rio de Janeiro, caracterizando um espaço de educação não-formal, que atua em 

paralelo à escola.  

Desenvolvido em parceria com a Rede Globo de Televisão, com a Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e a ONG Viva Rio, o ECE 

RJ faz parte do Programa Criança Esperança, criado há 25 anos e mantido ininterruptamente, 

atuando em municípios e regiões brasileiras com os mais baixos indicadores sociais – como, 

por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB).  

O Projeto ECE RJ foi instalado em 2001 na comunidade do Cantagalo, 

Pavão/Pavãozinho e, segundo a UNESCO; TV Globo (2009, p. 12), é um “centro de 

referência no atendimento a crianças, adolescentes, jovens e suas famílias, que contribui para 

promover a educação, a cultura, a inclusão e o desenvolvimento social no Brasil, respeitando 

e ouvindo a comunidade local”. Por se tratar de uma comunidade com características de 

segregação socioespacial, com diferenças culturais e desigualdades econômicas e 
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educacionais, o déficit de expectativas tende a manter um ciclo vicioso de reprodução da 

pobreza intergeracional. 

O ECE RJ tem como propósito complementar a educação de crianças, adolescentes e 

jovens, e promover a inclusão digital vista como tecnologia social, para impulsionar o 

desenvolvimento humano e social. “Uma das principais características do projeto é facilitar o 

acesso à informação, por meio da inclusão digital.” (UNESCO; TV Globo, 2009, p. 21) 

Independentemente de educação formal ou não-formal, segundo Delors (1996), ambas 

inscrevem-se nos princípios da educação ao longo da vida, como entende a UNESCO. A 

educação formal está comumente associada ao poder público e implica frequência obrigatória, 

expedição de diploma, entre outros regulamentos. A educação não-formal refere-se às 

atividades pedagógicas estruturadas e desenvolvidas nos meios não-escolares, de maneira que 

favoreça a participação na coletividade, e a formação dá-se na ação e na perspectiva 

comunitária. 

À luz dos princípios de educação ao longo da vida, a coordenação pedagógica do 

projeto aponta como um dos seus objetivos principais desenvolver em seus alunos habilidades 

no uso das novas tecnologias
16

.  

De antemão, num cenário com tantas singularidades, iniciativas como a do Projeto 

ECE RJ se fazem necessárias na sociedade contemporânea, pois, além de promoverem 

demandas educacionais para as classes menos favorecidas, estimulam um esforço de ações 

pedagógicas que permitam a esses indivíduos se apropriar socialmente das tecnologias, 

buscando melhoria de qualidade de vida.  Complementando essa ideia, Andrade (1999, p. 58) 

nos diz: “O fato é que a tecnologia não determina a sociedade, mas novas formas sociais 

podem surgir em conseqüência de transformações tecnológicas, da iniciativa empreendedora e 

do seu uso/aplicação criativo.”. 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

Com base nas contribuições teóricas adotadas e sem perder de vista o foco central da 

investigação, a abordagem metodológica correspondeu a uma pesquisa de natureza 

qualitativa. Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p. 131), citando Patton (1986), 

caracterizam a abordagem qualitativa como aquela que possui a tradição compreensiva ou 

interpretativa, na qual as “[...] pesquisas partem do pressuposto de que as pessoas agem em 

                                                 
16
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função de suas crenças, percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem 

sempre um sentido, um significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando 

ser desvelado”.  

No sentido de desvelar o que precisamos para atingir o objetivo proposto e oferecer 

uma visão mais clara do problema, optamos pela pesquisa exploratória, pois, segundo Beuren 

(2003, p. 80), “por meio do estudo exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o 

assunto, de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a condução da 

pesquisa”. Gil (1994, p. 45) assevera que “[...] estas pesquisas exploratórias têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”. 

Na pesquisa em questão, a pesquisadora esteve inserida, física e virtualmente, no 

grupo a ser observado, tendo inclusive interferido com o contexto pesquisado, assumindo que 

sua presença não foi neutra ao grupo, sem, contudo, perder de vista a objetividade e o rigor.   

A investigação foi realizada no âmbito do Projeto ECE RJ, e os sujeitos são jovens 

estudantes de escolas públicas, do 9º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, 

alunos do Projeto ECE RJ, com uma média de 15 participantes.  

Para a coleta de dados, fizemos uso dos seguintes instrumentos: (a) questionário – com 

o objetivo de traçar o perfil sociocultural e econômico dos sujeitos da pesquisa e investigar 

sua relação com a internet e os softwares sociais, contendo apenas questões fechadas; (b) 

entrevistas – de caráter exploratório, semiestruturadas, fazendo simultaneamente a análise dos 

dados e facilitando a identificação de falhas, que poderão ser corrigidas a tempo; e (c) 

softwares sociais: Facebook, Twitter e Orkut – análise da participação dos sujeitos da 

pesquisa e análise da produção de conteúdo nos softwares sociais. 

A análise de dados foi interpretativa, utilizando como metodologia a análise de 

conteúdo, extraindo toda a informação possível e gerando novas hipóteses, a fim de construir 

conjecturas sobre as observações de que dispomos (MORAES, 1999). No campo das 

investigações sociais, essa metodologia se propõe a ir além de uma simples técnica de análise 

de dados, representando uma abordagem metodológica com características e possibilidades 

próprias. 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para 

descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. 

Essa análise, conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou 

quantitativas, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 

compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura 

comum (op. cit., p.2). 
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Para garantir a credibilidade dos dados, utilizamos a triangulação das informações. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2000, p.173), “quando buscamos diferentes 

maneiras para investigar um mesmo ponto, estamos usando uma forma de triangulação”. 

Nesse caso, os autores referem-se ao uso de mais de uma fonte de dados a partir da 

convergência de resultados utilizando diferentes métodos, reforçando a validade e 

fidedignidade da pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 CONTEXTOS TEÓRICOS 

 

Apresentamos neste capítulo os contextos teóricos que embasam este trabalho, 

divididos em três partes, a saber 1) a sociedade atual; 2) a ordem moderna versus a incerteza 

pós-moderna; e 3) exclusão e inclusão digital. 

Ao desenvolvermos tais temáticas visamos, essencialmente, trazer para a discussão as 

transformações ocorridas em nossa sociedade que, como consequência, geram variadas 

formas de exclusão: étnico-racial, religiosa, socioeconômica, digital, etc. E a questão que nos 

ocorre diante dessa realidade é: que vontade está verdadeiramente implicada nos ideais de 

inclusão que circulam entre nós?  

Tratando especificamente da inclusão digital, seria ela permeada de fôlego suficiente 

para lançar os elementos necessários para o resgate de garantias cidadãs e oportunidades de 

inclusão social?  

A inclusão digital, assim, configura-se em mais um desafio da atual sociedade que não 

se desatrela dos vários desafios vividos por nós, educadores. Tem, porém, o potencial para 

ajudar a refletir a respeito da dinâmica social atualmente instaurada, ficando evidente que, 

quando falamos de inclusão digital, estamos falando de diferentes níveis de complexidades. 

 

2.1.1 A sociedade atual 

 

No contexto contemporâneo, fenômenos econômicos, políticos e culturais estão 

induzindo o desenho de uma nova realidade social. Diferentes autores, estabelecendo relações 

distintas, atribuem denominações à sociedade contemporânea, tais como “sociedade de risco” 

(BECK, 1998), “sociedade do conhecimento” (LANE, 1966), “sociedade da aprendizagem” 

(VAN DER ZEE, 1998), e a mais utilizada: “sociedade informacional” (CASTELLS, 2000).  

O debate entre os cientistas sociais acerca da abordagem das diversas concepções e 

significados dos termos modernidade e pós-modernidade merece destaque. As transformações 

ocorridas na sociedade ao longo do último século, para alguns, seriam suficientes para 

caracterizar um novo período denominado pós-modernidade. Para outros, porém, tais 

transformações não caracterizam uma descontinuidade histórica em relação aos ideais da 

modernidade, mas representam sua continuação, apenas com o agravamento de algumas de 

suas características. 
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Nas décadas de 1970 e 1980, vários autores afirmaram que a modernidade estava 

dando lugar à pós-modernidade. Em 1979, o livro A condição pós-moderna, escrito pelo 

filósofo francês Jean-François Lyotard, foi o primeiro a difundir o uso do termo pós-moderno. 

Para o ele, a pós-modernidade é a condição histórica e cultural da sociedade capitalista 

contemporânea, calcada na dissolução das grandes narrativas do Iluminismo – as 

metanarrativas – e das ideologias revolucionárias do século XIX, que legitimavam tanto as 

regras do conhecimento das ciências quanto as instituições modernas. 

Ainda seguindo o pensamento de Lyotard (1979), o termo pós-moderno designa o 

estado da cultura nas sociedades após as transformações, a partir do final do século XIX, que 

afetaram a ciência, a literatura e as artes, situando-as em relação à crise dos relatos (“Crise da 

Modernidade” – fim das grandes narrativas). Logo, de uma maneira bem simplificada, 

podemos considerar a condição pós-moderna a partir da incredulidade aos metarrelatos. 

Em síntese, Lyotard (1986, p. XVI) nos descreve o nascimento de uma sociedade:  

que se baseia menos numa antropologia newtoniana (como o 

estruturalismo ou a teoria dos sistemas) e mais numa pragmática das 

partículas de linguagem. Existem muitos jogos de linguagem diferentes; 

trata-se da heterogeneidade dos elementos. Somente darão origem à 

instituição através de placas; é o determinismo local. 

 

Assim, já diante de sociedades informatizadas, e mesmo antes do “boom tecnológico”, 

Lyotard (1986) nos interroga sobre questões acerca do saber pós-moderno e suas 

consequências para a organização da sociedade. Ao demonstrar as mudanças em relação à 

pesquisa e transmissão do conhecimento, apresenta-nos o saber numa nova perspectiva: 

intrinsecamente relacionado ao poder.  

O autor denomina, inclusive, de “sociedades mais desenvolvidas” aquelas em que a 

tecnologia se encontrava mais presente, conduzindo-nos a refletir sobre a instauração do 

reducionismo de nossas vidas em relação ao “aumento do poder”: “O saber pós-moderno não 

é somente o instrumento dos poderes. Ele aguça nossa sensibilidade para as diferenças e 

reforça nossa capacidade de suportar o incomensurável. Ele mesmo não encontra sua razão de 

ser na homologia dos experts, mas na paralogia dos inventores.” (LYOTARD, 1986, p. XVII). 

Na direção oposta, em 1985, o filósofo alemão Jürgen Habermas faz uma tentativa de 

resgate do projeto da modernidade, numa crítica à filosofia pós-moderma, com o livro O 

discurso filosófico da modernidade. Nessa obra, Habermas configura o projeto da 

modernidade como inacabado, defendendo a ideia de que este deveria ser reconstruído (não 

desconstruído) com base no resgate da razão comunicativa como força emancipatória.  
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Procurando superar o pessimismo dos fundadores da Escola de Frankfurt quanto às 

possibilidades de realização do projeto moderno tal como formulado pelos iluministas, 

Habermas (1987) adota o paradigma comunicacional. Assim, o filósofo concebe a razão 

comunicativa – e a ação comunicativa, ou seja, a comunicação livre, racional e crítica – como 

alternativa à razão instrumental e superação da razão iluminista – “aprisionada” pela lógica 

instrumental, que encobre a dominação. Ao pretender a recuperação do conteúdo 

emancipatório do projeto moderno, no fundo, Habermas está preocupado com o 

restabelecimento dos vínculos entre socialismo e democracia.  

Nesse debate sobre o moderno e o pós-moderno, registramos que outros termos 

surgiram, como “alta-modernidade” (GIDDENS, 1991), autores afirmando que a 

modernidade de fato nunca existiu (LATOUR, 1994), e ainda outros que preferem denominar 

essas alterações de formas distintas, como “capitalismo tardio” (MANDEL, 1982), 

“modernidade líquida” (BAUMAN, 2001) ou “modernidade reflexiva” (GIDDENS, 1991).  

Contudo, as ambivalências sociais, econômicas, culturais e institucionais dão margem 

a incertezas. Fenômenos como a compreensão espaço-temporal e determinantes econômicas, 

políticas, sociológicas e culturais, especialmente nas sociedades tecnologicamente 

desenvolvidas, levantam as velhas âncoras que nos mantinham firmes e seguros de acordo 

com o projeto moderno. E, embora suscite polêmicas e discussões nas ciências humanas, a 

ideia de “pós-modernidade” prevalece neste trabalho.  

Pensamos na pós-modernidade como a marca da emergência de novos modos de 

produção e acumulação de riquezas, bem como de organização do trabalho e de estratégias de 

controle e integração social, excluindo, dessa forma, as transformações mais diretamente 

relacionadas ao âmbito das artes ou da estética, normalmente agrupadas em torna da noção de 

“pós-modernismo”.  

A pós-modernidade ingressa na história trazida pela mão do capitalismo industrial, 

como resposta às transformações próprias da dinâmica desse modo de produção, 

principalmente no âmbito tecnológico, e que segue seu rumo na expansão dos processos 

globalizantes. Neste caso, faremos uma breve incursão nas teorias do capitalismo. 

Acompanhando, em parte, o recorte de Jeremy Rifkin (apud CAZELOTO, 2008, p. 

25), a diferença entre a modernidade e a pós-modernidade é que a primeira está ligada a uma 

fase do capitalismo “fundada na transformação da terra e dos recursos em commodities, na 

contratação de mão-de-obra humana, em bens manufaturados e na produção de bens clássicos, 

enquanto a segunda diz respeito a um capitalismo „baseado no tempo, na cultura e na 

experiência vivida transformados em commodity‟”. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%A3o_instrumental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Modernidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Democracia
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Ainda por esse prisma, o capitalismo (em geral) será compreendido como um modo de 

organização da produção e das relações sociais com duas características fundamentais: 1) a 

dominância da forma-mercadoria como padrão para os produtos do trabalho humano; e 2) a 

criação da mais-valia como finalidade última do aparato produtivo. 

As alterações na natureza da forma-mercadoria, na produção de mais-valia e na 

divisão social do trabalho, indicam que o capitalismo passou por transformações nas últimas 

décadas. A hipótese é que a “mudança” no capitalismo que marca a passagem da modernidade 

para a pós-modernidade torna-se compreensível mediante a análise: 1) das formas de divisão e 

organização do trabalho; e 2) do processo de criação e distribuição de valores. 

Em relação à primeira, Cazeloto (2008, p. 42), resumidamente, delineia o cenário 

atual:  

Uma parte da mão-de-obra é alocada nas tarefas que efetivamente 

agregam valor aos produtos, enquanto outra permanece como força de 

trabalho de baixa qualificação, sujeita cada vez mais aos ajustes 

econômicos que implicam, em última análise, redução dos custos de 

produção pela queda da remuneração oferecida em escala global e pelo 

corte dos postos de trabalho. 

 

A empresa multinacional é o ator fundamental nas transformações do universo do 

trabalho, uma vez que sua mobilidade através das fronteiras acaba pondo em xeque a 

centralidade dos Estados-Nações na organização das economias locais e, principalmente, 

impondo uma nova divisão internacional do trabalho, a partir desse momento baseada na 

vantagem obtida pelo potencial teórico-científico voltado para a inovação e o controle 

intelectual do processo produtivo.  

O segundo elemento de mudanças que implicam o surgimento de uma nova fase no 

modo de produção se baseia nas alterações na forma de valorização do capital. A capacidade 

de colocar o conhecimento, a cultura cotidiana e a criatividade no centro do processo de 

criação de valor define essa forma de organização do capitalismo, característica esta também 

apontada por Lyotard (1989), que já nessa época descreveu a transformação do saber em 

mercadoria (com a consequente perda do valor de uso do conhecimento) como uma das 

características centrais da pós-modernidade.  

Cazeloto (2008, p. 46) sintetiza, assim, o capitalismo “pós-moderno”: 

[...] quando o capital é levado a converter em valor econômico a própria 

subjetividade humana ou, em outras palavras, quando passa a explorar 

para fins mercantis o chamado trabalho imaterial, ou seja, o trabalho 

humano realizado pela manipulação de signos e afetos, e cujo principal 

resultado não é a produção de um objeto tangível (uma mercadoria), mas 

uma imagem, uma idéia ou, generalizando, um valor culturalmente 



19 

 

construído. O trabalho imaterial usa como ferramentas os elementos 

subjetivos do trabalhador e sua cultura cotidiana. 

 

Ao contrário dos “objetos” característicos da produção fordista, as “ideias” são 

fabricadas e vendidas pelo capitalismo contemporâneo. O que passa a agregar valor à 

mercadoria não é mais a quantidade de trabalho nela contida, e sim a forma específica de sua 

relação com o universo simbólico e imaginário, como constituída e constituinte da cultura 

contemporânea. 

Nessa perspectiva, aparece em dimensões quase imensuráveis a valorização do 

consumo. Para o capitalista, a mercadoria, sempre produzida para ser trocada no mercado, 

nada é senão uma promessa de lucro, uma potencial ampliação do capital investido. Por sua 

vez, para o consumidor, ela é uma expectativa de satisfação. Ambos, lucro e satisfação, serão 

concretizados pelo consumo da mercadoria.  

Essa dinâmica, de acordo com Canclini (2010), faz com que, em vez de cidadãos, 

sejamos consumidores. O autor propõe uma análise do processo de consumo como algo mais 

complexo do que uma relação entre meios manipuladores e dóceis audiências aos meios de 

comunicação de massa, partindo de uma definição inicial: “O consumo é o conjunto de 

processos socioculturais em que se realizam a apropriação de comunicação e recepção de bens 

simbólicos.” (CANCLINI, 2010, p. 60). 

A partir de tal visão, o consumo pode ser compreendido como algo mais do que 

simples caprichos e atos sem reflexão, devendo ser visto como um momento do ciclo de 

produção e reprodução social. Castells (apud CANCLINI, 2010, p. 62) define o consumo 

como “um lugar onde os conflitos entre classes, originados pela desigual participação na 

estrutura produtiva, ganham continuidade em relação à distribuição e apropriação dos bens”. 

Consumir é participar de um cenário de disputas por aquilo que a sociedade produz e pelos 

modos de usá-lo. 

Essa dinâmica do capitalismo “pós-moderno” demanda a formação do que 

chamaremos de uma aldeia global, de tal forma que permita maiores mercados para os países 

centrais (ditos desenvolvidos), cujos mercados internos já se encontram saturados. 

O conceito de “aldeia global”, criado pelo filósofo e educador canadense Marshall 

McLuhan (1972), quer dizer que o progresso tecnológico, nessa época baseado na técnica da 

tipografia, estava reduzindo todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia. 

Simplificando o processo de globalização, diremos que este diz respeito à forma pela qual os 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Progresso_tecnol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
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países interagem e aproximam pessoas – ou seja, interligam o mundo –, levando em 

consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos.  

No caso específico deste trabalho, valorizaremos a ambivalência do processo de 

globalização: se, por um lado, ela parte do pressuposto de uma maior aproximação entre as 

pessoas e da consequente necessidade de uma responsabilidade e responsabilização global, 

por outro, é um conceito exclusivo e, como tal, excludente. 

Sem a menor sombra de dúvida, os meios de comunicação de massa e a informática 

são os principais responsáveis pela possibilidade de vivermos atualmente numa aldeia global. 

Concordando com Severiano e Estramiana (2006, p.75), “sem as novas tecnologias, nem a 

globalização econômica nem os processos de mundialização cultural teriam alcançado o atual 

estágio de desenvolvimento e de expansão transnacional”. 

Todas as esferas da atividade humana, a depender do contexto social em que ocorrem 

e pelo qual estão sendo moldadas, em maior ou menor intensidade, são afetadas pelas 

mudanças advindas desse cenário. 

 

2.1.2 A ordem moderna versus a incerteza pós-moderna 

 

Transformações e desenvolvimentos no campo da técnica, na produção econômica, na 

cultura, nas formas de sociabilidade, na vida política e na vida cotidiana nos aparecem, ao 

longo da história, como indicadores determinantes dos processos da vida em sociedade. No 

entanto, estes se encontram em relação instável e incerta com acidentes e imprevistos 

numerosos que fazem bifurcar ou desviar seu curso. 

Quem teria pensado, em 1918, que o tratado de paz assinado trazia em si 

os germes da Segunda Guerra Mundial, que arrebentaria em 1939? 

Quem teria pensado, na prosperidade de 1927, que uma catástrofe 

econômica, iniciada em 1929, em Wall Street, se abateria sobre o 

planeta? 

Quem teria pensado, em 1930, que Hitler chegaria legalmente ao poder 

em 1933? [...] 

Quem, em janeiro de 1999, teria sonhado com os ataques aéreos sobre a 

Sérvia, em março de 1999, e no momento em que estas linhas são 

escritas, pode medir suas consequências? (MORIN, 2005, p. 80-81). 

 

As civilizações tradicionais viviam na certeza de um tempo cíclico, organizado por 

meio dos rituais. A civilização moderna viveu com a certeza do progresso histórico. Hoje, 

com a destruição desse mito do progresso, vivenciamos a tomada de consciência da incerteza 

histórica. Podemos acrescentar ainda, no período atual, todas as incertezas oriundas da 

velocidade e da aceleração, “dos processos complexos e aleatórios de nossa era planetária, 
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que nem a mente humana, nem um supercomputador, nem um demônio de Laplace poderiam 

abarcar” (MORIN, 2005, p. 80). 

Nesse espírito de incertezas, a história avança. Não de forma cíclica e linear, como nas 

civilizações tradicional e moderna, respectivamente, mas por desvios provenientes de 

criações, inovações, acontecimentos e acidentes de percurso. Os avanços da técnica, da 

indústria e do capitalismo levaram à destruição de civilizações tradicionais.  

A partir do século XV, estendendo-se até o século XVIII, ocorreu um conjunto de 

transformações envolvendo aspectos culturais (o Renascimento), políticos (o surgimento dos 

Estados Nacionais Absolutistas) e econômicos (o Capitalismo Comercial), marcando a 

chamada modernidade. Freud (apud BAUMAN, 1997) preferia chamar de “cultura” ou 

“civilização”. Para ele, a modernidade impõe uma nova realidade ao “princípio da realidade” 

inerente ao ser humano.  

O “princípio da realidade”, juntamente com o "princípio do prazer", são expressões 

que designam os dois princípios do funcionamento mental, ou seja, as duas formas pelas quais 

o aparelho mental funciona. O primeiro é regido pelo princípio de prazer/desprazer; o outro, 

pelo princípio da realidade. Logo, a civilização (leia-se modernidade) impõe grandes 

sacrifícios ao homem, como à sexualidade e à agressividade, gerando mal-estares.  

Enquanto Freud (apud BAUMAN, 1997) nos diz que o “homem civilizado trocou um 

quinhão das suas possibilidades de felicidade por um quinhão de segurança”, Bauman (1997, 

p.10) sugere que “os homens e as mulheres pós-modernos trocaram um quinhão de suas 

possibilidades de segurança por um quinhão de felicidade.” Na sociedade moderna, o homem 

convive com uma espécie de segurança que tolera apenas uma liberdade mínima, na direção 

da felicidade individual. Em contraponto, na pós-modernidade, convive-se com uma espécie 

de liberdade de procura do prazer, que tolera uma segurança individual pequena demais. E 

ambas produzem mal-estares ao homem; impõem que se “abra mão” de algo importante, seja 

a felicidade ou a segurança.  

Essa renúncia ao instinto humano, na qual a civilização se constrói, é o que gera os 

mal-estares.  A segurança projetada em torno de uma vida social estável, ou da ordem, é, na 

visão de Freud (apud BAUMAN, 1997), a marca registrada da modernidade. Para sustentar a 

ordem social de segurança, tem-se o ideal de pureza, representado por beleza, limpeza e 

ordem. 

Nos primeiros anos da idade moderna, como Michael Foucault nos 

lembrou, os loucos eram arrebanhados pelas autoridades citadinas, 

amontoados dentro de Narrenschiffen (“naus dos loucos”) e jogados ao 

mar; os loucos representavam uma obscura desordem, um caos movediço 
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(...) que se opõe à estabilidade adulta e luminosa da mente; e o mar 

representava a água, que leva deste mundo, mas faz mais: purifica. (op. 

cit., p. 13). 

 

O ideário de pureza da modernidade prevê a preparação de uma ordem social, de uma 

espécie de modelo que permita regularidade e estabilidade para a ação humana. Um mundo 

em que as probabilidades dos acontecimentos não estejam distribuídas ao acaso, mas 

arrumadas em uma hierarquia estrita.  

A beleza seria tudo aquilo que se espera de uma sociedade civilizada; “isto é, tudo o 

que dá prazer, dá harmonia e perfeição, dá forma” (BAUMAN, 1997, p. 8). A pureza e a 

ordem são dois elementos que procuram manter a beleza em um mundo civilizado. Enquanto 

a pureza nos traz a ideia de que determinados elementos estão fora do lugar, e portanto são 

sujos, a ordem é a sequência repetitiva que garante que as coisas serão feitas da forma certa, 

que serão tomadas as medidas para se eliminarem ou purificarem as impurezas. 

Ao se pensar na ordem como uma sequência repetitiva cujo objetivo é garantir que as 

coisas sejam feitas de maneira a remover ou transformar as impurezas e assegurar a harmonia, 

percebe-se que se está tratando também de uma questão de comportamento. Desta maneira, 

criou-se uma civilização que deveria educar o mundo; viveu-se o ideal de ensinar o outro a 

viver de maneira limpa, a buscar a beleza, a seguir determinada ordem. 

E o que fazer com as coisas que não possuem “um lugar certo”? Aquelas para as quais 

o homem não reservou um local na ordem estabelecida? Nesse modelo de pureza, ficam “fora 

do lugar”. Se pensarmos em baratas, moscas, ácaros ou bactérias não parece tão complicado 

compreender esse ideário de pureza – beleza, limpeza e ordem: a nossa casa não foi reservada 

para receber essas espécies, e nem o homem preparado para conviver com elas.  

No entanto, quando pensamos noutro homem, a situação muda de figura. Criar um 

modelo para o ser humano e pretender “limpar da sociedade” os que não fazem parte do 

padrão é inaceitável. Contudo, o ideário de pureza da modernidade permitiu chegar a esse 

nível. Na visão dos despotismos e totalitarismos, os indivíduos portadores de diferenças 

constituem um desvio potencial, e por isso tenta-se eliminar e aniquilá-los. Entretanto, os 

desvios sempre ressurgem, seguidos por novas tentativas de eliminação e aniquilação. 

Na análise de Mary Douglas, descrita por Baumam (1997, p. 16), são características 

universais dos seres humanos o interesse pela pureza e a obsessão com a luta contra a sujeira. 

Os modelos e padrões de pureza apenas mudam de uma época para outra, de uma cultura para 

outra, mas sempre há um padrão ideal a ser mantido intacto e livre das disparidades.   
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Ou seja, toda sociedade dita uma ordem a partir de padrões estabelecidos. Os que não 

se encaixam no modelo são “estranhos” (BAUMAN, 1997). Todas as sociedades produzem 

estranhos. Mas cada espécie de sociedade produz sua própria espécie de estranhos, e os 

produz de sua própria maneira, inimitável. Os estranhos são as pessoas que não se encaixam 

no mapa cognitivo, moral ou estético do mundo. 

   Fazendo uma comparação entre o homem moderno e o pós-moderno, ainda de 

acordo com o filósofo Bauman (1997, p. 9), na pós-modernidade os ideais de beleza, pureza e 

ordem não foram abandonados. “Agora, todavia, eles devem ser perseguidos – e realizados – 

através da espontaneidade, do desejo e do esforço individuais.” A modernidade cultivou o 

individualismo e hoje, mais do que na referida época, a liberdade individual reina soberana.  

Nos dias de hoje, pode-se dizer que houve uma inversão de valores em relação ao 

período moderno. A segurança sai de cena e gera uma sociedade dominada por mudanças 

constantes. A pós-modernidade tem o individualismo e o consumo como as suas duas 

principais colunas de sustentação. Ela é, portanto, marcada pela enorme possibilidade de 

escolhas, sejam elas comerciais ou não, uma vez que até mesmo as identidades dos sujeitos se 

fazem e desfazem literalmente por meio de uma troca de roupa. 

Nota-se que, na pós-modernidade, terá mais poder aquele que tiver o maior número de 

escolhas, aquele que puder experimentar o maior número de possibilidades. O grande 

problema é que nem todos têm as condições sociais e financeiras de desfrutar dessa liberdade, 

dessa potencialidade de escolhas. Estes são justamente os excluídos do período atual, aqueles 

que, por inúmeras condições e imposições, não conseguem se adaptar ao novo paradigma de 

sociedade.  

Para abordar a relação entre os incluídos e os excluídos, em sua argumentação teórica, 

Canclini (2008, p. 94) faz referência aos termos “pequenos” e “grandes” utilizados por 

Boltanski e Chiapello (1999) em sua obra. Segundo Canclini, para esses autores, “grandes” 

diz respeito àqueles que dispõem de maior capacidade para se deslocar nos espaços 

“geográficos e interculturais”, enquanto os “pequenos” estão destinados à “imobilidade”. (op. 

cit., 2008, p. 94). Os dois estão intrincados numa relação de capital e movimento, hierárquica, 

na qual os “grandes” se sobrepõem aos “pequenos”, conforme o autor nos esclarece (op. cit., 

p. 94): 

Assim como no antigo discurso hegemônico, que atribuía aos pobres a 

responsabilidade pela sua situação („trabalham pouco‟, „não têm 

iniciativa‟), agora se atribui a distinção entre os que se movem e os que 

ficam às inclinações caseiras, aos costumes ou às „idéias fixas dos 

sedentários‟. No entanto, existem vínculos estruturais e complementares 
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entre uns e outros. Os pequenos ou localizados são os „duplos‟ 

indispensáveis para o nomadismo e o enriquecimento dos grandes. 

 

Entretanto, a interdependência entre “grandes” e “pequenos” não dirime as relações de 

poder entre incluídos e excluídos. Ao contrário, de acordo com Canclini (2007, p. 95), “a 

exploração se fortalece num mundo de conexões a partir da imobilidade dos pequenos e 

graças à duração com que os nômades acumulam mobilidade e multilocalização. Forte é 

quem, antes de mais nada, consegue não ser desconectado, e por isso, acrescenta conexões”.  

E o processo de exclusão que afeta os “pequenos”, segundo nos lembra Canclini 

(2008, p. 211), traz consequências para os mais jovens. De acordo com o autor, a sociedade, 

hoje, propõe “às novas gerações que se globalizem como trabalhadores e consumidores”. No 

entanto, se, por um lado, exigem cada vez mais qualificações técnicas, por outro, oferecem 

cada vez menos postos de trabalho. E esse trabalho, dinâmico, “flexível” e “instável” requer 

mais atualizações e oferece menos “direitos trabalhistas” e “de saúde”, sem “negociações 

coletivas e nem sindicatos” (op. cit., p. 211).  

A exclusão no mercado de trabalho e a marginalização “nas franjas massivas do 

consumo aumentam nos países periféricos. Convocam-se os jovens mais para serem 

subcontratados, empregados por tempo limitado (...) do que para serem trabalhadores 

satisfeitos e seguros” (op. cit., p. 211). 

Ainda acerca do trabalho, Canclini nos alerta para as consequências do crescimento 

das atividades informais e da instabilidade salarial, resultando “na privação de recursos de 

segurança social, de saúde e integração”, antes assegurados por lei. Nesse cenário trabalhista, 

“(...) uma parte dos jovens poderá ter acesso à capacitação informática, aos saberes e 

entretenimentos avançados que circulam na internet, enquanto que a maioria se limitará à 

televisão gratuita, aos discos e vídeos piratas” (op. cit., p. 211-212). 

A sociedade contemporânea traz em seu cerne tal problemática: ao centrar no 

consumo a maior parte da realização pessoal ou social e ao adotar o consumo como principal 

sinal exterior de sucesso, provocou a crise para quem deixa de consumir e fica impossibilitado 

de comprar, o que é uma condenação que diminui o indivíduo. É exatamente nesse grupo que 

o sentimento de ser excluído é mais intenso, porque suas aspirações e expectativas de 

consumo foram frustradas. 

Inseridos nessas aspirações e expectativas de consumo da pós-modernidade, ganham 

destaque o computador e a Internet, especialmente quando se tem como público em questão 

os jovens. 
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2.1.3 Exclusão e inclusão digital  

 

O IBOPE Netratings
17

 divulgou, em junho de 2008, que o número de usuários da 

Internet no Brasil já havia passado de 40 milhões. Atribuiu o crescimento de 29% naquele ano 

às ações governamentais que estimularam a abertura de pontos de acesso em escolas, 

bibliotecas municipais e telecentros, e à redução de custo de equipamentos, aumentando a 

participação das classes C e D. O mesmo órgão de pesquisa divulgou que o usuário brasileiro 

usa a Internet, em média, 16 horas e 54 minutos por mês. No quesito “tempo de uso da 

Internet”, o brasileiro está em primeiro lugar, quando comparado com usuários de países mais 

desenvolvidos, como o Japão e os Estados Unidos. 

Justamente, o que desejamos neste estudo é fomentar a discussão acadêmica acerca do 

risco da generalização de tais fenômenos. Ao lermos os resultados da pesquisa do IBOPE 

Netratings (2008), parece-nos que estamos diante de um “fenômeno tecnológico”. Sabemos, 

porém, que a nossa realidade não é bem essa. Insistimos na ideia de que estar conectado não é 

o suficiente. Em nossa visão, inclusão digital significa capacitar as pessoas para o uso efetivo 

dos recursos tecnológicos de maneira plena, como ferramentas que contribuem para o 

desenvolvimento social, econômico, intelectual e político do cidadão. 

A necessidade de se sentir pertencente a um grupo é inerente ao homem. Desde que 

este começou a formar comunidades, existe o anseio de viver em sociedade com seu 

semelhante. Não nos reconhecemos sós e isolados. Sendo esse sentimento parte do ser 

humano, quando este se acha isolado, à margem do grupo, é natural que surjam tentativas de 

integrá-lo novamente à sociedade, seja por parte dos próprios excluídos ou por parte da 

sociedade que, a princípio, o excluiu.  

Embora esse problema exista desde sempre, só recentemente tornou-se objeto de 

discussão pela sociedade. A noção de exclusão social teve início na Europa, devido ao 

crescimento do número de sem-teto e da pobreza urbana, da falta de acesso a empregos e 

renda por parte de minorias étnicas e imigrantes, da natureza precária dos empregos 

disponíveis e da dificuldade dos jovens para ingressar no mercado de trabalho 

(WARSCHAUER, 2006). 

De acordo com Oliveira (1997) na França, por exemplo, desde os anos 1950, há um 

número expressivo de pessoas presas à engrenagem da pobreza, em meio a uma crescente 
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abundância, as quais são consideradas resíduos que o desenvolvimento do pós-guerra pareceu 

esquecer. Foi nesse país, a partir da década de 1960, que surgiu o termo exclusão, também 

muitas vezes chamado de “nova pobreza”, sendo que a doutrina centrava essencialmente a 

questão da exclusão social somente no que diz respeito aos aspectos decorrentes da exclusão 

material.  

A análise do problema dos excluídos não pode ser enfocada simplesmente pelo 

aspecto econômico, que pouco diz sobre a necessidade de sua inclusão, que passa pelo viés 

político e ético. Ele somente poderá ser adequadamente enfrentado se assumirmos uma 

postura ética em defesa de um modo de vida digno para todos. 

É fundamental uma visão dimensional do problema para que a exclusão seja 

compreendida, pois, ao determinarmos qual ou quais dimensões da exclusão social estão 

sendo trabalhadas, mais fácil se torna seu enfrentamento, possibilitando a elaboração de 

diferentes estratégias, conforme o aspecto da exclusão. 

Cada sociedade tem um conceito sobre o que seja integração social, mas a exclusão é a 

quebra do vínculo entre o indivíduo e a sociedade.  Teoricamente, caberia ao Estado a 

obrigação de inserir os excluídos. 

No atual momento do capitalismo, em que a cultura digital se faz imponente e 

onipresente em nosso cotidiano, o não pertencimento a ela converte-se em forma de 

estratificação social. Contudo, de acordo com Cazeloto (2008, p. 107), “o acesso aos 

elementos simbólicos e materiais da cultura digital ainda é realidade para apenas cerca de um 

quinto da população mundial”.    

Nessa perspectiva, consideramos pertinente a ideia de dromoaptidão desenvolvida por 

Trivinho (apud Cazeloto, 2008, p.110) para compreendermos as formas de subordinação na 

cultura digital. A dromoaptidão é interpretada como a capacidade de movimento acelerado, e 

tem uma conotação tanto material quanto cognitiva:  

Trata-se, no âmbito restrito da informática, não apenas de possuir as 

formas de acesso aos equipamentos de maior potência disponíveis no 

mercado, mas também da capacidade de incluir no repertório individual 

as práticas culturais sempre cambiantes da cibercultura. (CAZELOTO, 

2008, p.110). 

 

Assim, ainda de acordo com Cazeloto (2008), estamos diante de uma nova forma de 

hierarquização instaurada na capacidade de aquisição e manutenção dos equipamentos e 

conhecimentos de ponta, bem como na possibilidade de descarte dos modelos antigos e na 

velocidade de adaptação às técnicas e práticas culturais.  
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Dando sequência a tais ideias apresentadas, o acesso aos recursos da cultura digital 

pode ser considerado como forma de privilégio na hierarquia social, assim como o controle do 

acesso a esses recursos seria um modo de ocupar posições de maior destaque e poder mais 

evidente. Os indivíduos que não se enquadram em tal perfil seriam considerados como 

“estranhos” da cultura digital ou, como mais comumente são chamados, excluídos digitais.  

O termo inclusão digital está diretamente relacionado a grupos sociais que, por algum 

motivo, não desfrutam das ferramentas informáticas consideradas essenciais para sua inserção 

na sociedade. Quando, porém, trata-se de jovens urbanizados de classes sociais média e alta, o 

termo se fragiliza, uma vez que o uso de computadores já se encontra incorporado ao 

cotidiano desses indivíduos, seja na educação, no lazer ou nas práticas culturais.  

Contudo, nosso pensar vai ao encontro do que nos apresenta Cazeloto (2008, p.144), 

em sua análise aplicada ao que se convencionou chamar de exclusão digital: “Pode ser mais 

bem compreendida pela ideia de inclusão precária, instável e marginal, ou seja, o 

estabelecimento de posições residuais ou daquilo que preferimos denominar inclusão 

subalterna.” Para o autor (2008, p. 144), “inclusão subalterna” remete à questão hierárquica, 

qualificando uma relação social baseada em “dominantes e dominados”.  

Ao mesmo tempo, não podemos negar a dimensão social adquirida pelas novas 

tecnologias em nossa atual sociedade. De acordo com Wolton (2007, p. 87), “elas representam 

um pouco uma nova chance para todos aqueles que perderam a primeira”, ao referir-se a 

características como “fartura de informações disponível a todos sem hierarquia”. Mesmo 

estando conscientes de que o acesso aos equipamentos não reduz as desigualdades sociais, ao 

menos dá o sentimento a alguns de que há possibilidade de “curto-circuito” (WOLTON, 2007, 

p. 88).  

Nesse cenário, inúmeros autores descrevem, de acordo com sua visão teórica, o que 

consideram como inclusão digital. A seguir, destacamos as visões que se harmonizam com 

nosso pensar.  

De maneira interessante, Rondelli (2006) lista quatro passos para a inclusão digital: 

a) permitir acesso em rede às TIC;  

b) criar oportunidades para que os aprendizados feitos a partir dos suportes técnicos 

digitais possam ser empregados no cotidiano da vida e do trabalho;  

c) criar um ambiente institucional propício à inclusão digital, com empresas, governos e 

sociedade civil organizada discutindo e propondo novas formas de utilização dos 

recursos tecnológicos;  
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d) buscar constantemente a inovação para produzir e fazer circular a informação e o 

conhecimento, de formas diferentes das tradicionais que estamos acostumados a 

acessar ou frequentar. 

Ampliando tal perspectiva, Warschauer (2006, p. 267), ao apresentar as conclusões de 

suas pesquisas acerca da temática, toma como base os estudos de DiMaggio e Hargittai 

(2001), que propõem um desvio de atenção contido no termo exclusão digital para a noção de 

desigualdade digital, por meio do qual eles expressam as diferenças entre as pessoas que têm 

acesso físico à Internet.  

Partindo desse posicionamento, a desigualdade digital abrange cinco variáveis 

principais: 

a) meios técnicos – desigualdade relativa à banda larga; 

b) autonomia – se os usuários se conectam de casa ou do trabalho, monitorados ou não 

monitorados, durante tempo limitado ou à vontade; 

c) habilidade – conhecimento de como pesquisar ou baixar informações; 

d) apoio social – acesso ao conselho de usuários mais experientes; 

e) propósito – se o uso da Internet é para aumento da produtividade econômica, melhora 

do capital social ou consumo e entretenimento. 

Por sua vez, Lemos (2007, p. 16) argumenta que o aprendizado e a disseminação do 

uso das TIC podem diminuir a pobreza e o analfabetismo. De acordo com a visão do autor, o 

domínio das TIC pelo cidadão comum possibilita a geração de novas oportunidades no 

mercado de trabalho, nas relações com outras comunidades, o fomento de novas habilidades e 

da criatividade e, consequentemente, uma nova visão social e o exercício da cidadania. 

A visão do autor direciona nosso pensar para vantagens oriundas do simples acesso às 

TIC. Estar presente e fazer parte dessa rede parece garantir que todo e qualquer cidadão 

usufruam de benefícios. O importante é estar conectado. 

Outro posicionamento sobre a inclusão digital de que faremos uso neste trabalho é o 

de Cazeloto (2008). Ao contrário de Lemos (2007), ao propor uma visão crítica, o autor busca 

as contradições e os limites que surgem desses discursos e práticas políticas em sua totalidade, 

e amplia o foco da argumentação: 

Ao transferir as práticas culturais e políticas para relações mediadas pela 

máquina, a informatização da sociedade termina por reforçar a própria 

necessidade do computador, num círculo vicioso que, conforme vimos, 

redunda na expansão da própria cibercultura e de suas formas de 

subordinação. Quanto mais os serviços estatais, as formas de diálogo 

democráticas, a atividade política e as práticas culturais em geral migram 

para o ciberespaço, maior é, naturalmente, o apelo para que o cidadão 
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seja convertido em usuário da tecnologia informática. (op. cit. 2008, p. 

166). 

 

Levando-nos a refletir sobre o que chama de “autoritarismo cibercultural”, o autor 

acima citado critica a ideia de que “não há saída” visível no consenso social construído em 

torno da necessidade da inclusão digital. O computador legitima-se como uma necessidade 

vital, e não tê-lo se concretiza em exclusão extrema. É exatamente essa “necessidade” o foco 

de suas críticas: “Os PSID
18 

participam ativamente desse mutirão, ao disseminarem a noção 

de que, mesmo para os pobres, sem a informatização não há salvação.” (op. cit. 2008, p. 169). 

Cazeloto (2008, p. 129) descreve “uma elite da cibercultura”, o lado superior da 

hierarquia cibercultural. No lado inferior estão os indivíduos que executam tarefas repetitivas, 

sujeitos a regimes de trabalhos desprotegidos ou, no máximo, usuários, manipuladores dos 

equipamentos e programas produzidos pela elite.  

Esses usuários devem se contentar em usar máquinas e softwares nos 

parâmetros oferecidos pelo mercado. Têm pouca ou nenhuma influência 

(a não ser como consumidores) no desenvolvimento de aplicações, no 

estabelecimento de formas de uso e, principalmente, nas implicações 

sociais resultantes da disseminação tecnológica. (CAZELOTO, 2008, p. 

129). 

 

O acesso às máquinas informáticas não deve ser tomado como sinônimo de ascensão 

social ou de participação sociopolítica efetiva. Na verdade, a informatização generalizada do 

cotidiano para as camadas de baixa renda parece fazer justamente o contrário: reforça as 

estruturas de subordinação e poder da cibercultura e fortalece os ideais capitalistas.  

Para Martini (2005), a inclusão digital objetiva tão somente o livre uso da tecnologia 

da informação como forma de ampliar a cidadania e combater a pobreza, além da inserção na 

sociedade da informação e o fortalecimento do desenvolvimento local. 

Portanto, centramos o foco deste trabalho no fenômeno de participação dos jovens nos 

softwares sociais. Esses ambientes se apresentam cada vez mais presentes no cotidiano dos 

jovens, seja qual for a classe social. Em um primeiro momento podemos, inclusive, dizer que 

esses softwares sociais proporcionam aos jovens de baixa renda o sentimento de 

pertencimento à cultura digital, o que vai ao encontro da noção, aqui já desenvolvida, de 

“necessidade de se sentir pertencente a um grupo”, nesse caso, à “sociedade digital”. Tal 

necessidade alcança dimensão ainda maior por conta das possibilidades de acesso físico ao 

computador e da mobilidade (notebook, smartphone, tablet, etc.). Em pesquisa divulgada em 
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2011 pela fabricante de processadores Intel
19

, 56% dos lares da classe C possuem pelo menos 

um computador (desktop ou notebook) e, na classe D, 22% das moradias possuem um 

desktop. Mesmo nas classes C e D, a presença de mais de um computador em casa alcança os 

percentuais de 7% e 4%, respectivamente. 

Essa atual prática da liberdade proveniente do acesso ao conhecimento disponível na 

rede propicia hábitos de compartilhamento de informações que rompem os limiares nacionais 

e sociais, superando divisões políticas e configurando-se numa realidade fluida e expansiva da 

qual emergem demandas e oportunidades que permitem aos usuários habitarem em lugares, 

transnacionais (BAUMAN, 2001, p. 15). 

Nesse mesmo sentido, Wolton (2007, p. 86) salienta “a importância para os jovens da 

ideia de abertura”. Apresenta também três palavras como essenciais “para compreendermos o 

sucesso das novas tecnologias: autonomia, domínio e velocidade” (op. cit. 2007, p. 86). A 

possibilidade de agir em tempo real e a repercussão com resultados imediatos geram um 

sentimento de liberdade absoluta. Ainda de acordo com o autor (2007, p. 86): “Cada um pode 

agir, sem intermediário, quando bem quiser, sem filtro nem hierarquia e, ainda mais, em 

tempo real.” 

No próximo tópico aprofundaremos os contextos teóricos sobre os softwares sociais e 

sua relação com a juventude brasileira. 

 

2.1.3.1 Os softwares sociais e a juventude brasileira 

 

Numa época como a nossa, na qual a liberdade individual é valorizada em demasia, a 

web torna-se uma figura de utopia: de uma sociedade em que os homens são livres e capazes 

de se emancipar por eles mesmos.  

Essa utopia ganha maiores dimensões a partir da segunda geração da web, denominada 

Web 2.0, caracterizada por potencializar as formas de publicação, compartilhamento e 

organização de informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 

participantes do processo (PRIMO; SMANIOTTO, 2006, p. 19). 

Essa proposta da web permitiu o surgimento, nos últimos anos, das interfaces ditas 

“sociais”, ou seja, aquelas que focam o exercício da sociabilidade. Segundo Recuero (2009), 

uma rede social é geralmente definida como um conjunto de dois elementos: pessoas, 

instituições ou grupos, que são os nós das redes; e suas conexões, que são as interações ou 
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laços sociais. No contexto da Web 2.0, exemplos de sites típicos dessa geração que 

representam essa noção de rede social são os blogs, microblogs e suas variações (fotoblogs, 

videoblogs, etc.).  

Esses sites são, basicamente, viabilizados por interfaces comunicacionais. 

Compreendem processos interacionais, e as redes expressas através deles constroem-se 

através das conversações estabelecidas. Podemos imaginar essas redes de comunicação como 

sofisticadas e complexas “estradas”, que permitem o veloz compartilhamento de enormes 

fluxos de informações pelos indivíduos e, mais relevante, em “tempo real”, 

independentemente da distância, rompendo as barreiras de tempo e espaço. 

Trivinho (1998) aponta cinco características para definir as redes comunicacional-

informáticas: 1) aterritoriais; 2) invisíveis, sendo apenas conhecidas pelos seus efeitos; 3) 

altamente velozes, permitindo circular uma quantidade imensa de dados e imagens; 4) 

interativas, viabilizando trocas simultâneas em qualquer parte do mundo; e 5) plenamente 

saturadas.  

Do mesmo modo que as redes sociais são noções amplas, as redes sociais no 

ciberespaço são também fenômenos amplos e os softwares sociais são os programas que 

funcionam como mediadores sociais e que favorecem a criação de redes de relacionamentos 

através de espaços onde o usuário pode juntar pessoas do seu círculo de relacionamentos, 

conhecer outras que compartilhem os mesmos interesses e discutir temas variados, 

construindo diferentes elos públicos e/ou privados (SANTOS, 2011). 

O termo software social foi empregado inicialmente por estudiosos da nanotecnologia 

para tentar descrever programas de computador voltados para a colaboração. O foco estaria 

em utilizar o poder do processamento dos computadores para permitir e estimular as relações 

de grupos. 

Em outro nível de análise, Santos (2011, p. 146) os define como a seguir:  

Os softwares sociais são interfaces ou conjuntos de interfaces integradas 

que estruturam a comunicação síncrona e assíncrona entre praticantes 

geograficamente dispersos. Interface é um termo que, na informática e na 

cibercultura, ganha o sentido de dispositivo para encontro de duas ou 

mais faces em atitude comunicacional, dialógica ou polifônica. A 

interface está para a cibercultura como espaço online de encontro e de 

comunicação entre duas ou mais faces. Forma-se assim um híbrido entre 

objetos técnicos e seres humanos em processos de comunicação e de 

construção de conhecimentos. Com isso, os praticantes se encontram não 

só para compartilhar suas autorias, como também – e sobretudo – para 

criar vínculos sociais e afetivos pelas mais diferentes razões objetivas e 

subjetivas. 
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De acordo com Lemos e Lévy (2010, p. 45), os softwares sociais, como o Orkut e o 

Facebook, podem ser definidos como “agregadores de instrumentos de relacionamento social 

que incluem chats, fóruns, blogs, fotos, vídeos etc.”. Os softwares sociais existem para 

potencializar a interação entre as pessoas por meio de interfaces dialogáveis. Assim sendo, de 

acordo com Santos (2011, p. 5), “sem as pessoas as redes sociais não existem, uma vez que o 

modo como os usuários se apropriam dos softwares é que vai determinar sua ascensão, queda 

ou permanência”.  

A propagação dos softwares sociais entre os indivíduos demonstra que o humano quer 

se comunicar com a finalidade pura e simples de se comunicar, de estar junto (SANTAELLA; 

LEMOS, 2010, p. 50). Seria simples assim a explicação para o sucesso das redes sociais?  

O fato é que a dimensão relacional presente nos softwares sociais foi absorvida pelo 

gosto coletivo com apetite voraz. Conhecer novas pessoas, reativar antigas amizades, começar 

relacionamentos, etc., sem falar na possibilidade de produzir um perfil social da forma como 

bem entender, verdadeiro ou não, como chance de ganhar status e autoafirmar-se.  

Como disse Trivinho, no fim do século passado, “depois da instituição da Indústria 

Cultural do pós-guerra, teorizada por Adorno e Horkheimer, talvez nenhum fenômeno atingiu 

tanta magnitude e recobrou tanta importância cultural nesse fim de século quanto as redes 

comunicacional-informáticas” (TRIVINHO, 1998, p.13). O autor antecipou o cenário do novo 

milênio, assim como Mcluhan em 1964, mesmo antes do surgimento de influentes softwares 

sociais, como, por exemplo, o Facebook e o Twitter.  

No contexto da Web 2.0, o conceito de rede social na web parte da ideia de conectar 

praticantes com interesses comuns que interagem colaborativamente a partir da mediação 

sociotécnica e de suas conexões (Santos, 2010). Atualmente, segundo o IBOPE Nielsen 

Online
20

, as redes sociais na web congregam 29 milhões de brasileiros por mês. Nada menos 

que oito em cada dez pessoas conectadas no Brasil têm seu perfil estampado em algum site de 

relacionamentos. Elas usam essas redes para manter contato com os amigos e conhecer 

pessoas. 

Na opinião de Santaella e Lemos (2010, p. 26), a razão que explica a disseminação das 

redes sociais da web “encontra-se na potência da era da mobilidade para a comunicação on-

line, em tempo real, que acena com a promessa do perpétuo estar junto”. Esse entendimento 

nos direciona para a valorização, por parte dos indivíduos, do potencial das redes sociais para 

                                                 
20

 Disponível em: http://www.ibope.com.br. Acesso em: 16.04.12. 

http://www.ibope.com.br/
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permitir a interação social, independentemente da presença física. Mesmo distantes 

fisicamente, os indivíduos se mantêm próximos, por meio dos softwares sociais.  

Wolton (2007, p. 86) apresenta as “dimensões psicológicas” como fato essencial na 

atração pelas novas tecnologias, “pois estas vêm ao encontro do profundo movimento de 

individualização de nossa sociedade”. Atualmente, os softwares sociais são as funções mais 

sedutoras da web para os jovens e, sem dúvida, são a autonomia e a performance o que mais 

seduz: “Cada um faz o que quer e quando quer: sem Deus, nem mestre. Está aí o âmago do 

ideal individualista liberal. O indivíduo é o único responsável por si mesmo, e fora de 

qualquer estrutura pode livremente desenvolver sua competência, assegurar seu destino, se 

cultivar, se corresponder, criar relações.” (WOLTON, 2007, p. 86). 

Não é somente a liberdade e a ausência de controle que atraem, mas também a ideia de 

uma autopromoção possível. Para Aguiar (2007, p. 11), “as facilidades de criação de uma 

identidade virtual nesses sites – com a inserção de dados que não passam por nenhum 

processo de validação além do endereço de e-mail – possibilitam a montagem de diferentes 

personas e o estabelecimento de vínculos interpessoais não obrigatoriamente baseados nos 

relacionamentos pré-existentes”. “Rede de amigos” inclui conhecidos eventuais ou mesmo 

“estranhos” (ainda que sejam celebridades), visando capitalizar para o indivíduo o status e os 

atributos dos agregados (mulheres bonitas, jovens “sarados”, profissionais respeitados, etc.).   

Christine Rosen (2007) compara esse exibicionismo virtual ao narcisismo que, durante 

alguns séculos, motivou encomendas de quadros pintados a óleo por nobres e outros estratos 

das classes dominantes, bem como autorretratos, que para ela são especialmente instrutivos. 

“Ao mostrar o artista tanto como ele se vê de verdade quanto como ele gostaria de ser visto, 

os auto-retratos podem, de uma só vez, expor e obscurecer, clarificar e distorcer. (...) Eles 

podem exibir egoísmo e modéstia, auto-engrandecimento e auto-depreciação.” (ROSEN, 

2007, p.15)  

Em websites de redes sociais como MySpace e Facebook, nossos 

modernos auto-retratos apresentam fundo musical, fotografias 

cuidadosamente manipuladas, torrentes de meditações e listas dos nossos 

amigos e passatempos preferidos. Eles são interativos, convidando os 

observadores não meramente a olhar, mas também responder ao retrato 

da vida online. Nós o criamos para encontrar amizades, amor e essa 

ambígua coisa moderna chamada conexão. Como pintores 

constantemente retocando seu trabalho, alteramos, atualizamos e 

reprogramamos [tweak
21

] nossos auto-retratos; mas como objetos digitais 

                                                 
21

 Tweak é um termo sem tradução para o português que designa um processo de fazer súbitas variações no 

ambiente computacional a fim de produzir comportamentos não previstos pelo designer ou pelo desenvolvedor 

de software. Segundo o glossário online Whatis?com (http://whatis.techtarget.com/), a expressão tweak freak (ou 

tweaker) refere-se às pessoas obcecadas por alterar configurações de hardware e/ou software, algumas vezes 
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eles são muito mais efêmeros do que óleo sobre tela. (...) é o eterno 

desejo humano de atenção que emerge como o tema dominante dessas 

vastas galerias virtuais. (ROSEN, 2007, p. 15). 

 

No Brasil, as redes sociais do ciberespaço mais habitadas, segundo Santos (2011, p. 

147), estão estruturadas pelos softwares sociais: Orkut, Facebook, Twitter e You Tube. Na 

presente pesquisa iremos nos deter nos três primeiros, sendo a escolha baseada nos elementos 

que estruturam esses softwares sociais, uma vez que o You Tube se caracteriza basicamente 

como repositório de vídeos, enquanto os demais se baseiam prioritariamente na troca de 

mensagens escritas, a partir de perfis individuais. 

No quadro a seguir apresentamos a síntese de Santos (2011, p. 147) sobre os softwares 

sociais Orkut, Facebook, Twitter. 

Rede Breve descrição Endereço no ciberespaço 

(URL) 

Orkut Criado em 2004 por Orkut Büyükkokten, 

engenheiro turco do Google, o software 

permite troca de mensagens (scraps), 

imagens e vídeos, entre outras interfaces. 

Praticantes e grupos interagem a partir de 

seus perfis individuais ou comunitários. 

www.orkut.com 

Facebook Lançada em 2004 por um ex-estudante de 

Harvard, Mark Zuckerberg, a rede social 

Facebook possui algoritmos eficientes de 

busca e conexões semânticas. 

www.facebook.com 

Twitter Conhecido como software social de 

microblog, pois permite cobertura online 

da itinerância do praticante como uma 

espécie de diário síncrono (permitindo 

também acesso assíncrono às mensagens, 

tweets). O prefixo “micro” vem da sua 

especificidade de comunicação rápida, 

com mensagens de até 140 caracteres. 

www.twitter.com 

Todos os softwares de redes sociais aqui citados permitem convergência de linguagem 

e mídias no formato digital. Sons, textos, imagens, jogos eletrônicos convergem em diversas 

interfaces. Gêneros textuais diversos são produzidos e compartilhados pelos praticantes, 

                                                                                                                                                         
com o objetivo de aumentar o desempenho do sistema acima das normas. 
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afetando diretamente os processos de comunicação social e de aprendizagem, uma vez que os 

próprios praticantes interagem e tecem seus conhecimentos em rede. 

A criação de conteúdo pelos usuários diretamente na web pode ser considerada um 

fenômeno social que encerra uma crescente quantidade de questões, oportunidades e desafios, 

e tem implicações diretas no modo como são produzidos, distribuídos, acessados e usados a 

informação, o conhecimento, a cultura e o entretenimento. Essas interfaces aumentam a 

autonomia, a participação e a diversidade do usuário, e provocam diretamente mudanças 

estruturais impactantes nas esferas culturais, sociais e políticas (OCDE, 2007). 

Desde meados dos anos 2000, o que há de mais característico nesse contexto de 

formação social em rede e que foi viabilizado pelo desenvolvimento de ferramentas sociais na 

Web 2.0 é a liberdade de produção, organização e publicação de conteúdos, denominada por 

Castells (2007, p. 248) de mas-self communication. Esse fenômeno se torna possível graças à 

Web social, que faz parte das transformações que têm redefinido a forma pela qual as pessoas 

se relacionam, utilizam a tecnologia e são por ela afetadas. Nos softwares sociais, os usuários 

interagem, comunicam-se e criam, organizam e compartilham conteúdos, demonstrando as 

oportunidades e o conhecimento que podem ser gerados pelo trabalho conjunto e pela 

interação em massa.  

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
22

 publicou, 

em 2007, diversos relatórios sobre a importância estratégica da Internet. Um deles trata da 

influência econômica da Web participativa (OCDE, 2007), ou Web 2.0, e do User-Created 

Content (UCC), que significa “conteúdo criado pelos usuários”. O relatório demonstra a 

capacidade, o crescimento e as possibilidades de geração de capital com o uso não 

profissional da Internet. 

A  produção de conteúdos deve ser estimulada e incentivada nos grupos excluídos da 

população. E, apesar de sabermos que uma grande massa da juventude brasileira não é 

atingida por tal perspectiva, o número de conectados cresce a cada dia, e a participação em 

comunidades virtuais tem se tornado um hábito no cotidiano dos internautas. Segundo Tancer 

(2009, p. 79), “os adolescentes se mantêm em conexão predominantemente eletrônica com 

uma vasta rede social, muito maior que aquela disponível para as gerações anteriores à 

Internet”.  

Mas o que os jovens brasileiros fazem, de fato, na Internet? Uma investigação 

realizada em julho de 2011 pela Editora Abril
23

, com jovens brasileiros de 15 a 24 anos que 
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 Disponível em: http://www.oecd.org/dataoecd/25/7/39316322.pdf. Acessado em 15.06.2011 
23

 Disponível em: http://www.inovadoresespm.com.br/2011/07/o-perfil-do-jovem-brasileiro-nas-redes-sociais/. 

http://www.oecd.org/dataoecd/25/7/39316322.pdf
http://www.inovadoresespm.com.br/2011/07/o-perfil-do-jovem-brasileiro-nas-redes-sociais/
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utilizam redes sociais, mostra-nos seus principais temas de interesse e as respectivas relações 

de acordo com os diferentes softwares sociais, conforme descrição a seguir. 

Em relação aos principais temas de interesse, na categoria de 15 a 18 anos, 82% dos 

jovens apresentam como principal tema de interesse a música, seguido por entretenimento 

(passeios, roteiros, etc.), com 56% da preferência, e jogos (terceiro lugar, com 50%). Os 

jovens de 19 a 24 anos também se interessam preferencialmente pela música (74%), em 

segundo lugar também acompanham a preferência dos jovens de 15 a 18 anos (58% 

entretenimento – passeios, roteiros, etc.) e, em terceiro lugar, com 54% da preferência, 

aparece o item computadores e Internet. 

Os demais temas citados como de interesse para os jovens, na faixa etária de 15 a 18 

anos, são: revistas (49%), moda e beleza (44%), computadores e internet (43%), ciência e 

história (40%), escolas e cursos (35%), pessoas famosas (33%), esportes e lazer (30%), 

portais de notícias (29%) e artes (28%). 

Já na categoria de 19 a 24 anos, o resultado da pesquisa, a partir do terceiro lugar, foi: 

ciência e história (53%), revistas (44%), jogos e portais de notícias (43%), artes (40%), escola 

e cursos e esportes e lazer (32%), moda e beleza (30%) e pessoas famosas (22%). 

Os resultados permitem uma análise em relação aos diferentes temas de interesse de 

acordo com a mudança na faixa etária. Conforme avança a idade, os interesses em relação a 

temas culturais e de notícias superam, por exemplo, o interesse em relação às pessoas 

famosas.  

Quando a pergunta se concentra nas principais atividades desenvolvidas nas redes 

sociais, as diferenças também aparecem de acordo com a faixa etária. Os jovens de 15 a 18 

anos desenvolvem na web, preferencialmente, o acesso a vídeos e fotos dos amigos (76%). Na 

faixa etária de 19 a 24 anos, a preferência é pela leitura de notícias ou informações (83%). 

Esses resultados fortalecem a análise feita em relação aos principais temas de interesse.  

Ainda em relação às principais atividades desenvolvidas, são apresentados os 

seguintes resultados: na faixa etária de 15 a 18 anos, em segundo lugar está ler notícias ou 

informações (75%), seguida por postar mensagens públicas (71%), postar vídeos e fotos 

(69%), compartilhar/indicar links (61%), postar mensagens particulares (48%), jogos e 

aplicativos (35%), ser fã/seguir perfis de marcas ou empresas que fazem parte da minha vida 

                                                                                                                                                         
Acesso em: 14.02.2012.  

Nota da autora: Por se tratar de um fenômeno recente, que ainda não permitiu a finalização e divulgação de 

pesquisas científicas, a escassez de material acadêmico nos faz optar pela utilização de tal pesquisa. 
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(34%), participar de promoções (31%), games (30%), seguir perfis de veículos de 

comunicação (25%) e outro (3%). 

Em segundo lugar, entre os jovens de 19 a 24 anos, encontramos postar mensagens 

públicas (77%) e, em seguida, compartilhar/indicar links (75%), acessar vídeos e fotos dos 

amigos (71%), postar vídeos e fotos (68%), postar mensagens particulares (57%), seguir 

perfis de veículos de comunicação (43%), ser fã/seguir perfis de marcas ou empresas que 

fazem parte da minha vida (38%), participar de promoções (36%), jogos e aplicativos (23%), 

games (22%) e outro (1%).  

Diante desses resultados, podemos concluir que, em relação às faixas etárias, apesar de 

diferenças nas atividades de interesse, ambas se concentram basicamente nas atividades 

relacionadas a comunicação com os amigos e entretenimento.  

Outra abordagem da referida pesquisa é em relação ao que os jovens preferem fazer 

em cada uma das redes sociais (Twitter, Facebook e Orkut), divididos também nas mesmas 

duas categorias de idade: 15 a 18 anos e 19 a 24 anos.Na primeira categoria (15 a 18 anos), as 

preferências são: 

Twitter Facebook Orkut 

Ler notícias ou informações Jogos e aplicativos Acessar vídeos e fotos dos 

amigos 

Postar mensagens públicas Games Postar vídeos e fotos 

Compartilhar/indicar links - Postar mensagens 

particulares 

Ser fã/seguir perfis de marcas ou 

empresas que fazem parte da minha 

vida 

- - 

Participar de promoções - - 

Seguir perfis de veículos de 

comunicação 

- - 

Já os jovens de 19 a 24 anos demonstram as seguintes preferências: 

Twitter Facebook Orkut 

Ler notícias ou informações Acessar vídeos e fotos dos 

amigos 

Acessar vídeos e fotos dos 

amigos 

Postar mensagens públicas Postar vídeos e fotos Postar mensagens particulares 

Compartilhar/indicar links Postar mensagens 

particulares 

- 
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Ser fã/seguir perfis de marcas ou 

empresas que fazem parte da minha 

vida 

Jogos e aplicativos - 

Participar de promoções Games - 

Seguir perfis de veículos de 

comunicação 

- - 

Percebemos que os temas de interesse não são muito diversificados, porém, mais uma 

vez, variam de acordo com a faixa etária. Em questão de preferência quanto às redes sociais, o 

Twitter está na frente para os jovens, inclusive no uso para se relacionar com marcas e 

empresas. O Facebook é a rede dos aplicativos e jogos, já o Orkut faz mais sucesso entre os 

de menor idade para postar fotos, vídeos e mensagens particulares. O Facebook é usado para 

as mesmas atividades, mas pelos mais velhos. 

Apesar dos contextos econômico e social dos jovens pesquisados não terem sido 

apontados, percebemos que os temas de interesse e perspectivas de utilização dos softwares 

sociais se restringem basicamente ao “consumo”.   

Contudo, para estar inserido na atual sociedade digital, é imprescindível que o 

indivíduo não seja apenas um consumidor, mas que possa “se apropriar de maneira crítica das 

informações a que tem acesso, articulando de forma protagonista novas formas de 

conhecimento, e produzindo conteúdos que o ajudem a interagir e a compreender melhor o 

universo ao seu redor” (BALBONI, 2010, p. 38). 

Quando nos detemos aos jovens de baixa renda e alunos da rede pública, tais como os 

sujeitos dessa pesquisa, a possibilidade de incluir cada indivíduo no conhecimento é 

determinante para a inclusão digital. Schwartz (2003) descreve o processo como o caminho 

para a participação no processo de inovações tecnológicas, e possivelmente a participação na 

valorização das competências associadas ao trabalho em rede, com exercício de habilidades 

comunicacionais.  

No entanto, as referências teóricas apontam para a temática da alfabetização e do 

letramento como determinante para o processo de inclusão digital. De acordo com Lévy 

(2002), é a linguagem que nos distingue dos demais animais e que possibilita nossa evolução 

cultural, pois nos permite praticar uma forma de inteligência coletiva baseada no diálogo, no 

questionamento e na narrativa. A inteligência coletiva é, segundo o autor, uma ferramenta 

importantíssima para o aprimoramento do processo de aprendizagem e de democratização do 

saber. 
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O fracasso da educação brasileira, especialmente ao se tratar dos índices de 

analfabetismo funcional amplamente disseminado no meio acadêmico, faz-nos perceber os 

limites da juventude brasileira de baixa renda na participação da inteligência coletiva proposta 

pelo autor. No próximo tópico aprofundaremos a discussão acerca dessa problemática. 

 

2.1.3.2 Alfabetização e letramento na inclusão digital 

 

Atualmente podemos acompanhar, seja no meio acadêmico ou pela veiculação nas 

mídias, diversas discussões sobre o “analfabetismo funcional”. Contudo, qual o real 

significado do termo?  

A palavra analfabetismo é utilizada para designar a condição daqueles que não sabem 

ler e escrever. Por sua vez, seu antônimo afirmativo, alfabetismo, mesmo já tendo sido 

dicionarizado, ainda soa estranho aos falantes do idioma. Soares (1995) observa que o mesmo 

fato já ocorrera com o termo literacy, do inglês, que só passou a ser correntemente utilizado 

no fim do século XIX, mais de dois séculos depois do surgimento do termo illiteracy, talvez 

porque a necessidade de compreender a condição dos que sabem ler e escrever tenha 

aparecido mais tardiamente na história, quando se tornaram mais complexas e variadas as 

demandas sociais relacionadas ao uso da linguagem escrita.  

A ampla disseminação do termo analfabetismo funcional em âmbito mundial, de 

acordo com Ribeiro (2002, p. 147), deveu-se basicamente à ação da UNESCO, que sugeriu a 

adoção do termo alfabetismo funcional em 1978. Em 1958, essa agência definiu como 

alfabetizada uma pessoa capaz de ler ou escrever um enunciado simples, relacionado à sua 

vida diária. Vinte anos depois, já em 1978, a mesma UNESCO sugeriu que fosse considerada 

alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e a escrita para fazer frente às 

demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para continuar aprendendo e se 

desenvolvendo ao longo da vida (UNESCO, 1978, apud SOARES, 1995). 

Nessa proposta de alfabetismo funcional, a UNESCO qualifica de funcional a 

alfabetização que é suficiente para que os indivíduos possam inserir-se adequadamente em 

seu meio, sendo capazes de desempenhar tarefas em que a leitura, a escrita e o cálculo são 

demandados para seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento de sua comunidade. 

A partir dessa definição, o foco deixa de ser a competência em seu nível mais simples 

(ler e escrever enunciados simples referentes à vida diária), passando a considerar graus e 

tipos diversos de habilidades, de acordo com as necessidades impostas pelos contextos 

econômicos, políticos ou socioculturais. De acordo com Soares (2010, p. 39), “ter-se 
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apropriado da escrita é diferente de ter aprendido a ler e a escrever: aprender a ler e escrever 

significa adquirir uma tecnologia, [...] apropriar-se da escrita é tornar a escrita própria, ou 

seja, é assumi-la como sua propriedade”.  

Ribeiro (2002) acrescenta a essa discussão a polissemia do termo analfabetismo 

funcional como determinante para a adoção do termo e seu apelo nos fóruns internacionais: 

Para os países desenvolvidos, que já não enfrentavam problemas relativos 

ao analfabetismo absoluto, tendo universalizado a educação básica, o 

conceito pôde servir para problematizar tanto a qualidade e a adequação 

do ensino oferecido pela escola, quanto para postular o valor da educação 

não-formal e da educação continuada. Na América Latina, onde ocorreu, 

nas décadas de 1970 e 1980, uma importante expansão dos sistemas de 

ensino elementar, o termo pôde servir também de referência para 

caracterizar a situação de uma grande parte da população que, apesar de 

ter tido acesso à escola, não conseguiu completar a educação básica, seja 

pela precariedade do ensino oferecido, seja pela precariedade das 

condições socioeconômicas a que se encontrava submetida. (RIBEIRO, 

1997, p. 147). 

 

Os brasileiros se enquadram justamente na questão da universalização da educação 

básica. Com a significativa ampliação da cobertura escolar, a preocupação passa a ser a 

precariedade do processo de escolarização a que conseguem ter acesso às classes populares. 

De fato, no Brasil os dados apresentados sobre o analfabetismo funcional são 

extremamente preocupantes. Segundo dados de 2005 do IBOPE, o analfabetismo funcional no 

País  atinge cerca de 68% da população. Somados esses 68% de analfabetos funcionais com 

os 7% da população que é totalmente analfabeta, resulta que 75% da população não possui 

domínio pleno da leitura, da escrita e das operações matemáticas, ou seja, apenas 1 de cada 4 

brasileiros (25% da população) é plenamente alfabetizado. 

Nos países desenvolvidos, a situação educacional permite ainda que haja uma clara 

diferenciação entre os termos alfabetização e letramento. Segundo Soares (2004, p. 7):  

 

                                             [...] o domínio precário de competências de leitura e de escrita necessárias 

para a participação em práticas sociais letradas e as dificuldades no 

processo de aprendizagem do sistema de escrita, ou da tecnologia da 

escrita – são tratados de forma independente, o que revela o 

reconhecimento de suas especificidades e uma relação de não causalidade 

entre eles. 

 

No Brasil, porém, dá-se o inverso, afirma a autora. Os conceitos de letramento não 

surgem para tratar daqueles que, apesar de alfabetizados, não dominam as práticas de leitura e 

escrita com eficiência. As duas noções se confundem, e a “importância e necessidade de 

habilidades para o uso competente da leitura e da escrita têm sua origem vinculada à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/2005
http://pt.wikipedia.org/wiki/IBOPE
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aprendizagem inicial da escrita, desenvolvendo-se basicamente a partir de um questionamento 

do conceito de alfabetização” (op. cit., p. 7).  

O termo letramento surgiu no vocabulário da Educação e das Ciências Linguísticas na 

segunda metade dos anos 1980. Como descreve Soares (2010, p. 15), “uma das primeiras 

ocorrências está em livro de Mary Kato de 1986 [...]”. Para Kato (1986), a língua falada culta 

é consequência do letramento. 

Desde então, a palavra tornou-se frequente no discurso escrito e falado de 

especialistas, sendo assim sintetizada por Soares (2010, p. 18): “Letramento, é, pois, o 

resultado da ação de ensinar ou aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire 

um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita.” 

Geralmente, novas palavras são criadas, ou dão-se novos sentidos a velhas, quando 

novos fatos e/ou novas ideias emergem. No caso do letramento, foi a necessidade de 

enfrentarmos a nova realidade social em que não basta apenas saber ler e escrever, mas 

também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às exigências de leitura e de 

escrita que a sociedade faz continuamente, que deu origem e permitiu a adesão ao termo por 

especialistas da área. 

Soares (2010, p. 21), ao descrever o aparecimento do termo letramento no Brasil, diz-

nos que: 

Quanto à mudança na maneira de considerar o significado do acesso à 

leitura e à escrita em nosso país – da mera aquisição da “tecnologia” do 

ler e do escrever à inserção nas práticas sociais de leitura e escrita, de que 

resultou o aparecimento do termo letramento ao lado do termo 

alfabetização – um fato que sinaliza bem essa mudança, embora de 

maneira tímida, é a alteração do critério utilizado pelo Censo para 

verificar o número de analfabetos e de alfabetizados [...] 

 

A autora se refere à mudança do critério que inicialmente caracterizava como 

analfabeto o indivíduo incapaz de escrever o próprio nome. Já nas últimas décadas, o critério 

do Censo para definir o indivíduo como analfabeto ou alfabetizado passou a ser a resposta à 

pergunta “sabe ler e escrever um bilhete simples?”, o que evidencia não apenas a verificação 

da presença ou ausência da “tecnologia” do ler e escrever, mas também a avaliação do nível 

de letramento. Nesse caso, “ler e escrever um bilhete simples” é um exemplo de prática social 

de leitura e escrita utilizada para a avaliação. 

Precisamos ressaltar, então, que, ao serem consideradas alfabetizadas, as pessoas não 

incorporam necessariamente a prática da leitura e da escrita, nem necessariamente adquirem 

competências para usar a leitura e a escrita. Ou seja, são alfabetizadas, mas não letradas. E 
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precisamos levar em consideração, ainda, as demandas do indivíduo e de seu meio, do 

contexto social e cultural, uma vez que estas vão interferir diretamente nos tipos e níveis de 

letramento. Podemos, portanto, concluir que é preciso haver condições para o letramento.  

Para exemplificar a afirmação, trazemos a relação dos estudantes brasileiros com a 

leitura: quatro em cada dez estudantes brasileiros têm de zero a dez livros em casa. O dado 

está no questionário do Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) de 2009
24

. Em 

contrapartida, 36,8% dos alunos de Xangai, província chinesa com o melhor rendimento nas 

provas, tem de 25 a 100 livros
25

.  

Na prática, o letramento adequado aumenta o controle das pessoas sobre suas vidas e 

sua capacidade para lidar racionalmente com decisões, uma vez que as torna capazes de 

identificar, compreender e agir para transformar relações e práticas sociais em que o poder é 

desigualmente distribuído.  

A situação dos jovens brasileiros é alarmante. Segundo o Indicador de Alfabetismo 

Funcional (Inaf)
26

, divulgado em dezembro de 2009, 15% da população brasileira com idade 

entre 15 e 24 anos é considerada analfabeta funcional. Desses jovens, 2% são analfabetos 

absolutos (não sabem ler e escrever, embora alguns consigam ler números familiares) e 13% 

são alfabetizados de nível rudimentar (leem textos curtos, como cartas, e lidam com números 

em operações simples, como o manuseio de dinheiro). 

O percentual de analfabetos funcionais é grande, 22%, inclusive quando se analisa o 

desempenho dos entrevistados que estudaram até o 9º ano do Ensino Fundamental (antiga 8ª 

série). Quase um em cada quatro brasileiros sai do Ensino Fundamental sem saber ler e 

escrever bem.  

Mais uma vez sinalizamos para a ausência, na pesquisa citada, de dados traçando um 

paralelo entre os jovens de baixa, média e alta renda, ou até simplesmente entre as escolas 

públicas e as particulares. Na verdade, o analfabetismo funcional é detectado em ambos os 

casos, demonstrando o fracasso da educação brasileira seja ela pública ou privada. Entretanto, 

como já descrito anteriormente, as condições sociais, culturais e econômicas exercem 

influência nos níveis de letramento/analfabetismo funcional. 

Outra perspectiva de análise em relação ao letramento diz respeito às interferências 

das TIC nas práticas de leitura e escrita. Diversos autores descrevem essas mudanças, em 

                                                 
24

 No Pisa 2009, o Brasil ficou em 53º lugar em Leitura e Ciências, e em 57º lugar em Matemática. O exame é 

aplicado pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e verificou a situação 

educacional de 65 economias e países do mundo. 
25

 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/. Acesso em: 01.02.2012. 
26

 Publicado em NOVA ESCOLA Edição 228, DEZEMBRO 2009. Título original: Uma lenta caminhada para 

vencer o analfabetismo funcional. 

http://portal.inep.gov.br/
http://revistaescola.abril.com.br/edicoes-impressas/228.shtml
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consequência especialmente ao uso do computador. Soares (2002, p. 151), por exemplo, 

sugere que as mudanças provocadas pela tela do monitor como espaço de escrita tenham 

consequências sociais, cognitivas e discursivas. Segundo a autora, essas consequências 

configurariam o “letramento digital, isto é, um certo estado ou condição que adquirem os que 

se apropriam da nova tecnologia digital e exercem práticas de leitura e de escrita na tela, 

diferente do estado ou condição – do letramento – dos que exercem práticas de leitura e de 

escrita no papel” (op. cit., p. 151).  

Por sua vez, Warschauer (2006, p. 153) denomina as novas práticas de leitura e escrita 

baseadas na informática e na Internet como “letramentos eletrônicos”. Na esteira do 

pensamento do autor, os letramentos eletrônicos não estão isolados dos tipos de letramento 

praticados com material impresso, mas envolvem camadas sobrepostas, responsáveis pelas 

novas possibilidades apresentadas na mídia eletrônica relativa aos computadores e à Internet. 

Em síntese: 

Letramento eletrônico é uma expressão geral, que abarca diversos outros 

letramentos genéricos da era da informação, incluindo aqueles por via do 

computador, e os letramentos informacional, multimídia e 

comunicacional mediados por computador. Esses novos letramentos 

originam-se, em parte, dos novos aspectos tecnológicos associados ao 

computador, mas também do cenário social mais amplo em que os 

computadores são usados. (WARSCHAUER, 2006, p. 154). 

 

A definição proposta pelo autor nos leva a refletir que a utilização de ferramentas 

informáticas, como o computador, traz consequências para a prática do letramento. Muito 

além de facilitar as ações, ao serem incluídas no processo comportamental, as ferramentas 

alteram o fluxo e a estrutura das funções mentais.  

Buzato (2007, p. 237) aponta, em sua pesquisa com usuários de telecentros, que estes 

apresentam letramentos digitais, que “se somam e se sobrepassam com outros letramentos 

(escolares, profissionais, paroquiais) dos quais os freqüentadores participam, ou, muitas 

vezes, como no caso dos analfabetos ou crianças muito jovens, se antecipam a eles ou os 

contornam na medida do possível”. 

Ou seja, há, por certo, uma estrutura subjacente à apropriação das TIC que inclui, além 

dos equipamentos, conexões e formas regulamentadas de acesso, todo um cabedal de 

conhecimentos e experiências proveniente da escolarização, da profissão, de casa e do próprio 

uso das TIC em seu cotidiano.  

Porém, além de considerar como o uso do computador e da internet afetam o 

letramento, focalizaremos adiante quais letramentos são necessários para o uso da internet. 
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Sem deixar de levar em conta as mudanças que a utilização das TIC trouxe, de fato, para a 

prática do letramento, nesta pesquisa lançaremos nosso olhar para as dificuldades, oriundas do 

nível de letramento dos jovens pesquisados, no acesso significativo às TIC.  

Ao tratarmos especificamente da capacidade de utilização dos recursos da internet, as 

habilidades de leitura, escrita e pensamento, a educação e o letramento são importantíssimos. 

Na modernidade, as relações estabelecidas com os meios tecnológicos não exigiam nenhuma 

espécie de letramento diferenciado – por exemplo, as ações de assistir à televisão ou escutar 

rádio não exigem saberes cognitivos diferenciados. Já o computador exige um “letramento 

digital”, que é decisivo para seu uso. 

Pesquisadores como Warschauer  (2006) e Sorj e Guedes (2005) tratam com bastante 

ênfase o grau de escolaridade das populações quando analisam a inclusão digital. No entanto,  

não se trata apenas da forte correlação entre maiores graus de escolaridade e maiores taxas de 

acesso (o que, a princípio, poderia dever-se a diferenças de renda), mas também entre graus 

de instrução e relevância do uso das TIC no cotidiano das pessoas. 

Conforme descrito por Nazario (2010, p. 42): 

Em um país com os índices inaceitáveis de evasão escolar, analfabetismo 

total e funcional, o debate acerca da precarização da escola e igualmente 

da alfabetização torna-se importante para compreendermos as 

consequências oriundas dessa temática nos processos de aquisição de 

conhecimento, quer em mídias impressas, quer em mídias digitais. 

 

Ao descrever os letramentos praticados em telecentros, Buzato (2007, p. 159) nos diz 

que estes “estão decididamente conectados com os escolares, dependem ou se apropriam deles 

[...], ao mesmo tempo em que os apóiam ou perturbam, e vice-versa”. Navegando na web, os 

jovens aprendem a lidar com a multiplicidade de informações, a filtrar e avaliar conteúdos, a 

lidar com a diversidade linguística, etc. Da mesma forma, com essa prática, levam o 

“internetês” para as redações escolares.  

A questão crucial, para efeito do presente estudo, é que o letramento e a educação 

afetam o acesso on-line. Certamente, as habilidades on-line serão, em parte, impulsionadas 

pelo nível educacional do indivíduo, já que as habilidades de leitura, escrita e pensamento são 

decisivas para a capacidade de utilização da Internet.  

O letramento e a educação determinam como as pessoas usam a Internet e os 

benefícios que daí obtêm. De acordo com Warschauer (2006, p. 152), “a mera existência da 

Internet não criará pesquisadores ou buscadores de conhecimento entre as pessoas sem base 

ou habilidades necessárias”. Enquanto alguns indivíduos pesquisam e criam novos 
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conhecimentos, outros muitos utilizarão essa tecnologia unicamente como dispositivo de 

entretenimento.  

Essa diferença, para alguns autores, como Mattos e Chagas (2008), deve-se ao fator 

cognitivo. Ao elencar os fatores responsáveis pela exclusão digital de parte significativa da 

população, eles afirmam que a falta de investimentos na melhoria da educação básica, que 

aumentam as desigualdades educacionais e consolidam as diferenças em termos de educação 

formal, gera o “fator cognitivo”. 

Na opinião dos mesmos autores, o investimento na educação formal é imprescindível 

para minimizar as disparidades citadas. A noção de inclusão digital precisa estar acoplada às 

melhorias no processo educacional, “de tal forma que a questão cognitiva possa ser bem mais 

apreendida (...)” (op. cit., p. 85).  

Amaral e Bohadana (2008) dissertam no mesmo sentido e alertam para a importância 

da educação no desenvolvimento de competências que permitam ao conectado capturar 

informações e transformá-las em conhecimento.  Assim, afirmam (op. cit. 2008, p. 6) que: 

[...] mais do que possuir uma moderna infraestrutura de comunicação, torna-

se necessário transformar informação em conhecimento e, este, em 

resultados concretos de aprendizagem. Nesse processo, a educação 

representa o vetor capaz de fazer a diferença, pois a dinâmica da sociedade 

da informação requer que o indivíduo não apenas acompanhe as mudanças 

tecnológicas, mas, sobretudo, tenha capacidade de adaptação e inovação, a 

fim de garantir seu espaço de liberdade e autonomia. 

 

Perseguindo o pensamento das autoras, para que o uso das TIC possa favorecer a 

inclusão digital, são necessárias iniciativas que preparem os indivíduos para o uso inteligente 

dessas tecnologias, desenvolvendo competências cognitivas e habilidades técnicas e 

científicas, além da reflexão e crítica, tendo em vista educá-los para a emancipação. (op. cit. 

2008, p. 15). 

Podemos, então, concluir que a capacidade de compreensão e uso efetivo das 

potencialidades das TIC é diferenciada na população, uma vez que é alto o grau de 

desigualdade na educação formal.  A educação e o letramento contribuem decisivamente para 

o uso efetivo das TIC, no sentido da promoção da inclusão digital. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 ESCOLHA E ANÁLISE DAS TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

O campo de pesquisa relacionado às TIC parece-nos não ter ainda encontrado as 

ferramentas necessárias para enfrentar a sua complexidade. Nesse contexto, surge a questão 

de como e onde pesquisar as redes sociais que se estabelecem na Internet, gerando formas de 

identificar sua configuração, de mapear a teia de relações que se criam e recriam no fluxo de 

informações e nas interações que movimentam as redes. De acordo com Gutierrez (2009, p. 

3), “[...] neste processo, é importante pensar técnicas, métodos, teorias de aproximação e 

apropriação deste objeto de estudo, que possam compreender as contradições que emergem da 

inserção das TIC na vida e no trabalho de todos”.  

Para enfrentarmos os desafios da nossa tarefa, adotamos como método de pesquisa um 

estudo exploratório (SELLTIZ et AL., 1975), prioritariamente qualitativo. Para tanto, 

coletamos dados e informações com base em três campos de visão: os questionários 

respondidos pelos sujeitos da pesquisa, as entrevistas realizadas e a captura
27

 de imagens que 

demonstram o cotidiano dos sujeitos nos softwares sociais. Seguindo as recomendações de 

Rizzini; Castro; Sartor (1999, p. 62), vários são os instrumentos de coleta de dados, 

principalmente por se tratar de uma investigação que envolve as dimensões quantitativa e 

qualitativa, mesmo que esta última nela prevaleça. 

Como estratégia de pesquisa, optamos por basear nossa investigação na realidade de 

15 jovens que mantêm perfil em softwares sociais e apresentavam interesse e disponibilidade 

para participar deste estudo. A característica em comum entre eles, que os qualificou como 

sujeitos para a pesquisa, é o fato de serem alunos de escolas públicas da Zona Sul do Rio de 

Janeiro e integrantes das classes C e D, como caracterizadas no censo demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 2010). 

A descrição, interpretação e explicação do material colhido neste estudo dar-se-ão por 

meio da contextualização de cada um dos 15 jovens pesquisados em relação às suas atuações 

nos softwares sociais, a saber Facebook, Orkut e Twitter. Aprofundando as características da 

coleta de dados, descreveremos a seguir os instrumentos utilizados: 

                                                 
27

 A captura foi realizada por meio do “Print Screen”, comando existente nos computadores (netbooks, 

notebooks e desktops), cujo acesso se dá através da tecla de mesmo nome, o qual grava, na forma de imagem, o 

que está sendo exibido na tela. 
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1) Questionários: compostos por questões abertas e fechadas, visando traçar o perfil 

social, econômico e cultural de cada jovem, além da relação estabelecida entre ele e a internet. 

Segundo Rizzini; Castro; Sartor (1999), o questionário permite verificar a ocorrência de 

fenômenos, calculando o percentual de incidência de certos fatos, principalmente quando há 

conhecimento prévio por parte do pesquisador da temática ou quando esta já foi tratada em 

outras investigações.  

2) Entrevistas semiestruturadas: conduzidas com o objetivo de investigar os hábitos 

de utilização dos softwares sociais. Ainda de acordo com Rizzini; Castro; Sartor (1999, p. 62), 

a entrevista consiste “numa conversa intencional” quando se deseja explorar o assunto em 

profundidade.  

3) Análise de imagens capturadas nos softwares sociais: realizada com o intuito de 

buscar, questionar e compreender o cotidiano dos sujeitos nos softwares sociais, dentro de 

uma imersão feita a partir dos pressupostos metodológicos da etnografia virtual que, na 

perspectiva de Gutierrez (2009), considera o ciberespaço como um espaço sociocultural. Essa 

etnografia se configura como a ação e as escolhas do pesquisador dentro do contexto 

pesquisado. Dessa maneira, obtivemos o “espaço assegurado nas pesquisas onde os objetivos 

incluem saber „o que as pessoas estão realmente fazendo com a tecnologia” (Gutierrez, 2009, 

p. 10). 

Posteriormente, os dados coletados foram organizados e sistematizados em relação à 

sua relevância para atingirmos o objetivo do estudo. Optamos por apresentar cada jovem 

individualmente, doravante denominados J1, J2 e assim por diante (empregamos siglas para 

nos referirmos aos sujeitos a fim de preservar sua identidade). Apresentaremos também o 

material coletado relativo a cada jovem, e simultaneamente à apresentação dos dados faremos 

a tradução e interpretação à luz do referencial teórico-metodológico adotado. 

Consideramos importante ainda, anteriormente à apresentação dos dados, identificar o 

perfil dos sujeitos participantes da pesquisa, a fim de termos parâmetros relativos ao contexto 

no qual os jovens estavam inseridos. 

 

3.2 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os participantes de nossa pesquisa são 15 jovens cursando do 9º ano do Ensino 

Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio, em escolas públicas da Zona Sul do Rio de Janeiro. 

Ao delimitarmos essa escolaridade, acabamos por reunir jovens na faixa etária de 14 a 19 

anos, ressaltando que essa escolha se deu prioritariamente pela escolaridade, uma vez que se 
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presume já haver, nessa etapa da formação escolar, autonomia em relação à leitura e escrita, 

além de prestarem informações relevantes para este estudo no que tange à maneira pela qual 

utilizam os softwares sociais.  

Contudo, é fundamental destacarmos que os 15 sujeitos pesquisados têm mais uma 

característica em comum, definida anteriormente, ainda no projeto dessa pesquisa: todos são 

alunos do Projeto Educacional Espaço Criança Esperança Rio de Janeiro (ECE RJ). 

Essa opção deve-se basicamente a dois motivos: 

a) a pesquisadora atua profissionalmente no Projeto citado; 

b) o Projeto Educacional ECE RJ estimula a participação dos jovens nos softwares 

sociais e oferece-lhes acesso à internet em laboratórios de informática. 

Por ser a pesquisadora conhecida pelos jovens, o que poderia causar alguma 

“confusão” em relação aos interesses da pesquisa, foi conversado e esclarecido com cada um 

deles que o estudo não tinha relação com sua participação no Projeto, e que o objetivo 

principal era estudar sua relação com a internet, especificamente com as redes sociais
28

.  

Vale lembrar que, antes de irmos a campo, reunimo-nos com a Direção do Projeto 

Educacional ECE RJ e expusemos nosso trabalho e a estratégia de execução. Encontramos 

uma boa aceitação por parte da direção, que inclusive compartilha de questionamentos 

semelhantes aos nossos no que diz respeito à participação dos jovens na internet.  

A equipe do Projeto disponibilizou uma sala de aula para que fossem respondidos os 

questionários e feitas as entrevistas. Durante uma semana, a pesquisadora interagiu com os 

jovens para a realização das entrevistas. Finalizada a etapa da coleta de dados, nos três meses 

seguintes, acompanhamos os jovens em seu dia a dia nos softwares sociais. 

A seguir, apresentaremos cada um dos 15 jovens participantes da pesquisa, bem como 

os dados coletados por meio dos instrumentos aplicados. 

 

3.3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS: 

 

Antes de apresentarmos os dados individuais, faremos uma caracterização dos jovens 

pesquisados com base nas perguntas dos questionários respondidos, que nos permitiram 

conhecer as características sociais, econômicas e culturais desses sujeitos, bem como a 

relação estabelecida com os softwares sociais de que participam. 

 

                                                 
28

 Em nenhum momento o termo software social foi utilizado com os jovens, uma vez que o termo conhecido e 

utilizado por eles é rede social.  
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Quanto à idade e escolaridade: 

De acordo com as Tabelas 1 e 2, verificamos que a faixa etária foi bem diversificada, 

não havendo uma que tenha predominado. Em contrapartida, a escolaridade predominante foi 

o 1º ano do Ensino Médio (47%), o que demonstra não haver uma coerência na relação 

idade/série.  

Tabela 1 – Faixa etária dos jovens pesquisados (JP) 

Idade JP % 

14 anos 02 14 

15 anos 03 20 

16 anos 02 13 

17 anos 03 20 

18 anos 02 13 

19 anos 03 20 

Total 15 100 

 

Tabela 2 – Escolaridade dos jovens pesquisados (JP) 

Série JP % 

9º ano do EF 02 13 

1º ano do EM 07 47 

2º ano do EM 01 7 

3º ano do EM 05 33 

Total 15 100 

 

Quando questionados sobre suas expectativas em relação ao futuro (Tabela 3), 80% 

dos jovens pretendem ingressar na faculdade e trabalhar após a conclusão do Ensino Médio, o 

que demonstra que os sujeitos da pesquisa apresentam intenção de dar continuidade aos 

estudos, apesar da necessidade financeira que os obriga a pensar no trabalho desde cedo.  

 

Tabela 3 – O que pretendem fazer após a conclusão do Ensino Médio 

O que pretendem fazer JP % 

Não penso sobre isso 01 6,66 

Apenas trabalhar 01 6,66 

Entrar para a faculdade 01 6,66 

Entrar para a faculdade e trabalhar 12 80 

Total 15 100 

 

Quanto à renda familiar: 
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Com relação à renda familiar (Tabela 4), podemos confirmar o baixo poder aquisitivo 

desses usuários. Neste item, a maior concentração dos jovens se acha nas duas primeiras 

faixas: até R$500,00 e de R$501,00 a R$1.500,00, as quais totalizam 87% dos entrevistados. 

O percentual com rendimento de R$1501,00 a R$2.500,00 é de apenas 13%. E não houve 

nenhum jovem que tivesse renda familiar superior a isso.  

Em 47% dos casos, os jovens pesquisados contribuem para a composição da renda 

(Tabela 5), havendo um deles que relata ser o responsável pelo sustento da família. Porém, o 

maior percentual (40%) aponta para as mães como principais responsáveis pela renda familiar 

(Tabela 6). 

Tabela 4 – Renda familiar dos jovens pesquisados (JP) 

Renda Familiar JP % 

Até R$500,00 02 13 

De R$501,00 a R$1.500,00 11 74 

De R$1501,00 a R$2.500,00 02 13 

De R$2.501,00 a R$5.000,00 - - 

Acima de R$5.000,00 - - 

Total 15 100 

 

Tabela 5 – Participação na renda familiar 

Participação na renda familiar JP % 

Não trabalho, recebo ajuda financeira 

da família 

02 13 

Trabalho e recebo ajuda financeira 

da família 

07 47 

Trabalho e contribuo parcialmente 

para o sustento da família 

03 20 

Trabalho e não recebo ajuda 

financeira da família 

02 13 

Trabalho e sou responsável pelo 

sustento da família 

01 07 

Total 15 100 

 

Tabela 6 – Principal responsável pelo sustento da família 

Responsável pelo sustento JP % 

Sua mãe 06 40 

Seu pai 05 33 

Um parente 03 20 

Você 01 07 
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Outros - - 

Total 15 100 

 

Quanto ao meio de comunicação mais utilizado: 

Em relação ao meio de comunicação mais utilizado para se manter informado (Tabela 

7), a maioria expressiva aponta a Internet (74%). Em segundo lugar aparece a televisão, com 

o percentual de 20%. Apenas 6% dos jovens utilizam o jornal, como principal meio de 

informação. Tal resultado corrobora com o que nos diz Santos (2010): “O ciberespaço é muito 

mais que um meio de comunicação ou mídia. Ele reúne, integra e redimensiona uma 

infinidade de mídias” (p. 34), como o jornal, a revista, o rádio, o cinema e a televisão, 

segundo a autora.  

Tabela 7 – Meio de comunicação mais utilizado para se manter informado 

Meio de comunicação JP % 

Jornal 01 6 

Revista - - 

Televisão 03 20 

Rádio - - 

Internet 11 74 

Outros - - 

Total 15 100 

 

Quanto ao lazer: 

Na questão relativa ao lazer (Tabela 8), tivemos o objetivo principal de identificar se a 

utilização da Internet era vista pelos jovens como atividade recreativa. Contudo, apenas 6% 

dos jovens citaram tal atividade como preferência de lazer, tendo predominado “assistir à 

televisão” (28%). As menções à prática de esportes (20%), conversa com os amigos (20%) e 

ida a cinema/teatro/shows (20%) aparecem, inclusive, na frente do uso da internet.  

Ao compararmos esses resultado com o referente ao meio de comunicação mais 

utilizado para se manter informado, podemos observar que os jovens pesquisados veem a 

Internet potencialmente como forma de se comunicarem e buscarem informações. A televisão, 

por sua vez, é considerada entretenimento.  
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Tabela 8 – O que mais gosta de fazer no seu tempo livre 

Atividades de lazer JP % 

Assistir à televisão 04 28 

Praticar esportes 03 20 

Conversar com amigos 03 20 

Utilizar a Internet 01 06 

Ler 01 06 

Ir ao cinema/teatro/shows 03 20 

Total 15 100 

 

Quanto à Internet e aos softwares sociais: 

Os percentuais registrados na tabela relativa ao principal local de acesso à Internet 

(Tabela 9) evidenciam que os jovens pesquisados não apresentam problemas em relação à 

posse de equipamentos e conectividade: 94% acessam a Internet da própria residência. Esse 

número está bem acima, inclusive, da média da cidade do Rio de Janeiro, onde 46,92% 

acessam a Internet de casa utilizando a banda larga
29

.   

Merece ainda destaque que os demais 6% acessem a Internet do dispositivo móvel 

celular, superando a questão da mobilidade. Não poderíamos deixar de destacar também que 

não houve nenhuma menção a “projeto de inclusão digital” e “lan house”, mostrando-nos 

que, nesse grupo pesquisado, a questão relativa ao acesso físico à Internet não é problema, 

eles estão conectados. 

Tabela 9 – Onde costuma acessar a Internet 

Locais JP % 

Em casa 14 94 

Na escola - - 

Em lan house - - 

Dispositivo móvel (telefone/wi-fi) 01 06 

Projeto de inclusão digital - - 

Outro - - 

Total 15 100 

 

Quando, porém, abordamos a questão relativa ao nível de domínio da Internet (Tabela 

10), percebemos que os jovens não se consideram experts. Apenas 20% deles caracterizam 

                                                 
29

 Os dados são da pesquisa Mapa da Inclusão Digital, divulgada em 16.05.12 pela Fundação Getulio Vargas 

(FGV) e pela Fundação Telefônica. Disponível em: http://www.fgv.br/cps/telefonica/. Acesso em: 17.05.12. 

http://www.fgv.br/cps/telefonica/
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seu nível de domínio da Internet como “muito fluente”, e 13% se autoclassificam como 

“pouco experiente”.  

Tabela 10 – Como classifica seu nível em termos de domínio da Internet 

Nível de domínio JP % 

Principiante - - 

Pouco experiente 02 13 

Utilizador 04 27 

Bom utilizador 06 40 

Muito fluente 03 20 

Total 15 100 

 

Outro dado bastante significativo diz respeito aos conteúdos menos acessados na rede 

(Tabela 11), em que 47% dos jovens afirmam ser as “notícias”. O que mais nos impressionou 

é que, ao mesmo tempo em que consideram a Internet como o principal meio de comunicação 

para se manterem informados (Tab.7), o que menos acessam são as notícias. Já os e-mails e as 

redes sociais, que não foram mencionadas nenhuma vez, aparecem como os conteúdos mais 

acessados pelos jovens pesquisados. 

Tabela 11 – O que menos ou não acessa na internet: 

O que menos ou não acessa JP % 

E-mails - - 

Notícias 07 47 

Redes sociais - - 

Pesquisas escolar 02 13 

Jogos  05 33 

Bate-papos 01 7 

Total 15 100 

 

Na questão relativa aos softwares sociais mais utilizados (Tabela 12), os jovens 

puderam escolher mais de uma opção. Como já supúnhamos, o Facebook apresenta a maior 

adesão, com 34% da preferência. Em seguida aparece o You Tube, com 23%, mas, como já 

mencionado, este não é objeto da pesquisa, uma vez que se caracteriza basicamente como 

repositório de vídeos.  

Em relação ao Orkut, 20% dos jovens relatam utilizá-lo. Contudo, durante as 

entrevistas, muitas vezes disseram que está ultrapassado (empregam “ultrapassado” no sentido 

de “fora de moda”), que por isso praticamente não o acessam mais e que foi superado pelo 

Facebook. 
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Em relação ao Twitter, apenas 14% dos jovens dizem participar do microblog. O baixo 

percentual se deve, segundo os sujeitos, à dificuldade de utilização. Mais adiante analisaremos 

mais profundamente esta questão. 

Tabela 12 – Softwares sociais utilizados pelos jovens pesquisados (JP) 

Softwares sociais Frequência % 

Orkut 09 20 

Facebook 15 34 

Twitter 06 14 

You Tube 10 23 

Outros 04 9 

Total 44 100 

 

As próximas tabelas (Tabelas 13, 14 e 15) referem-se aos propósitos de utilização dos 

softwares sociais pelos jovens pesquisados. Visávamos saber se o uso da Internet por esse 

grupo possibilita melhora do capital social e/ou aumento da produtividade econômica, ou se é 

basicamente uma atividade ligada ao consumo e entretenimento. Para atingir esse objetivo da 

investigação, utilizamos no questionário perguntas relacionadas aos principais temas de 

interesse e atividades desenvolvidas nas redes sociais da Internet. 

Quando questionados sobre o principal motivo para utilizarem os softwares sociais 

(Tab.13), 67% dos jovens disseram que é “manter contato com os amigos”. Além dessa, as 

outras opções mencionadas foram: “buscar informações do meu interesse” (13%), “divertir-

me como passatempo” (13%) e “obter informações de lazer e entretenimento” (07%). Opções 

relacionadas a divulgação de conteúdos, contatos profissionais e conhecimento de pessoas 

novas não foram mencionadas nenhuma vez.  

 Tabela 13 – Principais motivos para utilizar os softwares sociais, segundo os jovens pesquisados (JP) 

Motivos JP % 

Manter contato com os amigos 10 67 

Buscar informações do meu interesse 02 13 

Conhecer novas pessoas - - 

Pesquisas sobre produtos e serviços - - 

Divulgar o meu próprio conteúdo - - 

Obter informações de lazer e entretenimento 01 07 

Divertir-me como passatempo 02 13 

Obter/manter contatos profissionais - - 

Total 15 100 
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Sobre os principais temas de interesse (Tab.14), a música foi o que obteve maior 

destaque, com o percentual de 40%. Todos os demais itens propostos foram mencionados, 

com exceção de “pessoas famosas”, o que sugere que os jovens pesquisados não se interessam 

pelas “celebridades”. Tal informação foi confirmada nas entrevistas, quando relataram manter 

contato apenas com pessoas conhecidas, já do seu círculo de relacionamento.  

Tabela 14 – Principais temas de interesse nos softwares sociais, segundo os jovens pesquisados (JP) 

Motivos JP % 

Música 06 40 

Jogos 01 07 

Moda e beleza 02 13 

Escolas e cursos 01 06 

Pessoas famosas - - 

Esportes e lazer 02 13 

Portais de notícias 01 07 

Entretenimento (passeios, viagens, etc.) 02 13 

Total 15 100 

 

Em relação às principais atividades desenvolvidas nos softwares sociais (Tab.15), 

“acessar vídeos e fotos dos amigos” aparece em primeiro lugar com o percentual de 47%. 

Mais uma vez, a opção relacionada a pessoas, empresas e marcas famosas não obteve menção.  

Esses resultados evidenciam a preferência da navegação nos softwares sociais como 

uma forma de extensão dos contatos já estabelecidos “fora” da Internet. Conforme podemos 

observar, com base nas tabelas, as atividades preferidas desses jovens são relacionadas aos 

amigos, seja para manter contato ou acessar suas fotos e vídeos.  

Isso aponta para uma utilização da Internet que apenas reproduz a realidade e a vida 

cotidiana dos jovens. A possibilidade de uso dos softwares sociais para obter novos 

conhecimentos e desenvolver atividades novas e variadas parece-nos descartada pelos sujeitos 

da pesquisa.  

Tabela 15 – Principais atividades que desenvolve nos softwares sociais, segundo os jovens pesquisados (JP) 

Motivos JP % 

Acessar vídeos e fotos dos amigos 07 47 

Ler notícias ou informações 03 20 

Postar mensagens públicas 01 07 

Postar fotos e vídeos 01 07 

Compartilhar/indicar links 02 12 

Postar mensagens particulares - - 
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Jogos e aplicativos  01 07 

Ser fã/seguir pessoas, empresas e/ou marcas que 

fazem parte de sua vida 

- - 

Total 15 100 

 

Podemos concluir, após a análise dos dados dos questionários, que os jovens 

pesquisados estão incluídos digitalmente no sentido de posse de equipamentos, acesso à 

banda larga e utilização dos softwares sociais em seu cotidiano. Contudo, o cerne da questão 

continua sendo a não utilização da tecnologia como forma de ampliar a cidadania e reverter 

suas condições econômica e social.  

Concordamos com Warschauer (2006, p. 89) quando diz que “[...] o acesso físico 

equitativo em si não pressupõe capacidade equitativa de uso das TIC, que é influenciada por 

outros fatores, como letramento, conteúdo e linguagem, educação e capital social”. Mesmo 

demonstrando imenso interesse e disposição para utilização dos softwares sociais, estes se 

configuram apenas num espaço social que reforça as relações sociais já instauradas em sua 

vida cotidiana.   

Após essa caracterização do grupo de jovens pesquisados, prosseguiremos com a 

análise dos dados coletados, apresentados individualmente, quando então, conheceremos 

melhor cada um dos sujeitos da pesquisa, bem como a forma como utilizam os softwares 

sociais.  

 

3.3.1 Jovem 1 – J1 

 

J1 é uma jovem de 18 anos, que cursa o 3º ano do Ensino Médio. Define sua cor como 

negra e mora na comunidade do Cantagalo, em Ipanema. Planeja, quando terminar a educação 

básica, cursar faculdade e trabalhar. Atualmente trabalha como “Jovem Aprendiz”
30

 numa 

empresa de seguros, contribuindo parcialmente para o sustento da família, que vive com uma 

renda mensal média de R$1.000,00. Cita a televisão e o computador como os meios de 

comunicação mais utilizados por ela, e diz adorar conversar com seus amigos em seu tempo 

livre.  

 

                                                 
30

 O Jovem Aprendiz é uma ação do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que une ensino formal com 

cursos de qualificação. As Leis nº 10. 097/00 e 11.180/05 prevêem que determinadas empresas cumpram com 

uma cota de contrato de jovens aprendizes em seu quadro de funcionários. Disponível em: 

http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/aprendizagem_pub_manual_aprendiz_2009.pdf. Acesso em: 

11.05.12. 

http://www.mte.gov.br/politicas_juventude/aprendizagem_pub_manual_aprendiz_2009.pdf
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Quanto ao acesso à Internet: 

Quando examinamos especificamente a relação da J1 com a Internet, ela diz 

considerar-se, em termos de domínio, muito fluente. Conforme nos explica: 

J1 - Não, já domino bem, porque eu sou bem curiosa. O que eu não sei eu fico lá tentando, 

tentando, igual eu criei a conta no Tumblr. Fiquei tentando, tentando, até... Até conseguir. 

Ou eu pergunto, leio.  

Ela acessa a Internet da própria casa, e também do dispositivo móvel celular 

diariamente. Assim, a jovem supera os três primeiros níveis de desigualdade digital 

apresentados por DiMaggio e Hargittai (2001), que são: 1) meios técnicos – desigualdade 

relativa à banda larga; 2) autonomia – se os usuários se conectam de casa ou do trabalho, 

monitorados ou não monitorados, durante tempo limitado ou à vontade; e 3) habilidade – 

conhecimento de como pesquisar ou baixar informações.  

 

Quanto aos softwares sociais:  

A jovem participa dos softwares sociais Facebook, Twitter, You Tube e Tumblr
31

, 

sendo este último o de sua preferência, seguido pelo Facebook. Manter contato com os 

amigos é o que mais motiva sua participação nas redes sociais, além da possibilidade de 

divulgar seu próprio conteúdo. Como explica J1:  

J1 - No Tumblr são pessoas igual a mim, que escrevem com o coração, bota amor naquilo 

que escreve, não é apenas qualquer coisa. E no Facebook é pra ficar mais perto dos meus 

amigos que estão longe, que eu não posso ver por conta do trabalho agora, né, nem todo dia 

eu vejo, só nos finais de semana, às vezes nem isso. 

Sobre o Twitter a jovem relata que a velocidade das publicações e atualizações, e 

sua dificuldade de se manter atualizada pela falta de tempo tornam esse software social 

pouco utilizado por ela. Em suas palavras: 

J1 - Eu acompanhava um Twitter de comédia, é “Gabi Sem Herpes”, aí ela comentava sobre 

atualidades. Eu fiquei tipo uma semana sem mexer no Twitter e ela tava falando de outra 

coisa, aí pra mim entender eu tenho que entrar no histórico dela antigo, pra ler, pra entender 

                                                 
31

 O Tumblr (lê-se tâmbler), fundado em 2007, é uma plataforma de blogging que permite aos usuários publicar 

textos, imagens, vídeo, links, citações, áudio e “diálogos”. A maioria dos posts feitos no Tumblr é de textos 

curtos, mas a plataforma não chega a ser um sistema de microblog, estando numa categoria intermediária entre o 

Wordpress ou Blogger e o Twitter. Os usuários são capazes de “seguir” outros usuários e ver seus posts em seu 

painel (dashboard). Também é possível “gostar” (favoritar) ou “reblogar” (semelhante ao RT do Twitter) outros 

blogs. O sistema de personalização enfatiza a facilidade de uso e permite que os usuários usem tags especiais do 

sistema para criar seus “temas”. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumblr. Acesso em: 14.05.12. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Plataforma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blog
http://pt.wikipedia.org/wiki/Texto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagens
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Links
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cita%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81udio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microblogging
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wordpress
http://pt.wikipedia.org/wiki/Blogger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Usu%C3%A1rio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Painel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dashboard
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tumblr
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o que ela tava falando, no blog dela também, então não tá dando pra conciliar, porque eu tô 

com falta de tempo, porque eu fico no máximo uma hora por dia mexendo.  

Seus principais temas de interesse nas redes sociais são moda, beleza e música, e o que 

menos a interessa são os jogos. Quando indagada sobre quais as principais atividades 

desenvolvidas nas redes sociais, relata ser “compartilhar/indicar links” e “postar mensagens 

particulares”. O que menos a interessa é participar de promoções e jogos/aplicativos.  

Ao observarmos seu perfil nas redes sociais que ela relata utilizar, encontramos 

praticamente o mesmo conteúdo divulgado. Isso ocorre porque a jovem utiliza uma 

configuração que permite que, ao publicar algo no Tumblr ou no Facebook, o mesmo 

conteúdo também seja publicado no Twitter automaticamente. Conforme explica J1 na 

entrevista: 

J1 - Dá pra você fazer uma ligação, tudo o que você postar no Tumblr aparece no Twitter. 

Meu Twitter tá mais ativo por causa disso, porque tá ligado ao Tumblr e ao Facebook.  

Logo, percebemos que, na realidade, a jovem é usuária mais ativa dos sites Tumblr e 

Facebook, e que seu perfil no Twitter se mantém atualizado devido à possibilidade da 

configuração.  

J1 nos explica que o Tumblr tem um potencial de geração de renda, e que inclusive 

conhece pessoas que “ganham dinheiro” com seus “temas” produzidos na rede social. Apesar 

de não ser o seu caso, a jovem relata ter esse interesse, e que está tentando aprender a 

desenvolver “temas” interessantes, para, quem sabe, no futuro, também obter renda com o 

site: 

J1 - Você pode criar o seu próprio tema, aí você pode vender, você pode ganhar dinheiro 

com isso. Você já pode anunciar, aí pode ganhar dinheiro.  

E1 - Você sabe fazer isso? 

J1 - Mais ou menos. Eu sei montar, botar foto, pegar um tema já pronto e botar 

marcadorzinho de hora, botar música. Eu nunca parei pra tentar, tô sem tempo agora, pra 

tentar criar o meu próprio tema. Mas já tive curiosidade. 

Embora o Tumblr não seja ainda um software social conhecido e difundido no meio 

acadêmico, não poderíamos desconsiderar as informações apresentadas pela jovem 

pesquisada, até mesmo porque, como explicado anteriormente, a rede social possibilita uma 

relação direta com o Facebook e o Twitter. Além disso, e principalmente, foi na experiência 

com o Tumblr que detectamos um relato mais próximo daquilo que consideramos como 

promoção da inclusão digital a partir da utilização de softwares sociais.  
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De acordo com DiMaggio e Hargittai (2001), uma das cinco variáveis que abrangem a 

noção de desigualdade digital está o “propósito de utilização”. A Internet para aumento da 

produtividade econômica e melhora do capital social ou apenas para consumo e 

entretenimento? No caso, J1 demonstra estar entrando no nível de “propósito de utilização” 

da Internet compatível com a superação da desigualdade digital, embora ainda não tenha 

atingido integralmente tal nível.  

Quando analisamos os tipos de conteúdo de interesse e publicados pela jovem, 

notamos que apresentam relação com entretenimento e consumo, mas também funcionam 

como meio de comunicação.  

Ao observar as capturas de imagens da página da J1 no Facebook, podemos verificar 

que, conforme o item “curtir”, relacionado aos seus temas de interesse, J1 se interessa e 

acompanha assuntos diversificados, tais como notícias de jornal, downloads de programas da 

Internet, meios de transporte e romance (Imagem 1).  

Na Imagem 2, vemos primeiramente uma conversa da jovem com seu namorado, 

abaixo uma mensagem para uma amiga, na qual encontramos palavras abreviadas, siglas e 

também erros de ortografia. Por fim, ao lado, uma imagem compartilhada pela jovem que 

transmite ideais de valores positivos, através de uma mensagem em homenagem ao dia do 

trabalhador.   
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Imagem 1 

 

Imagem 2 
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Capturamos também imagens de sua página no Twitter. Podemos observar (Imagem 3) 

que, apesar de a J1 manter constantes atualizações, todas as imagens são originárias do 

software social Tumblr, conforme já descrevemos anteriormente.  

 

Imagem 3 

 

Considerações sobre J1: 

Ao finalizarmos a análise dos dados coletados da J1, podemos concluir que ela é uma 

usuária assídua dos softwares sociais – condições e frequência de acesso às ferramentas 

informáticas. Esse acesso parece propiciar à jovem uma importante oportunidade de 

aprendizado e socialização digital (LEMOS, 2007).  

Em contrapartida, observamos que J1 não conta com apoio social e nem seu propósito 

de utilização se relaciona com o aumento da produtividade econômica ou melhora do capital 

social (DIMAGGIO E HARGITTAI, 2001), tampouco articula de forma protagonista novas 

formas de conhecimento, e nem produz conteúdos que a ajudem a interagir e a compreender 

melhor o universo ao seu redor (BALBONI, 2010). 

Contudo, a possibilidade de tomar parte dessa forma de conhecimento (na internet), 

parece-nos configurar um caminho para fazer parte do processo de inovações tecnológicas, 

determinante para a inclusão digital (SCHWARTZ, 2003). 
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3.3.2 Jovem 2 – J2 

 

J2, também uma menina, tem 15 anos, define-se como negra e cursa no momento o 1º 

ano do Ensino Médio. Relata estar repetindo a série, e que por isso anda um pouco afastada 

das redes sociais da Internet, dedicando-se mais aos estudos. Segundo ela, antes da 

reprovação escolar, acessava diariamente as redes sociais, mas no momento o faz apenas três 

vezes na semana. 

E1 – Por que agora três vezes por semana? 

J2 – Ah, porque eu tô estudando mais. Tô precisando me afastar um pouco mais das redes 

sociais, pelo vício. Tipo assim, a gente mexe muito pelo... Pra gente sair pra fora de casa, 

sabe assim, pra passear, pra ir na praia. Mas só que eu tô preferindo mais estudar, procurar 

informações sobre a escola, sobre matérias.  

E1 – Você acha que ficar acessando as redes sociais te prejudicou na escola, é isso que você 

tá falando? 

J2 – Prejudicou.   

Ela mora na comunidade do Pavão, Zona Sul do Rio de Janeiro, com a mãe, que é a 

principal responsável pelo sustento da família, que vive com uma renda mensal média de 

R$1.000,00. Quando terminar o ensino médio, J2 planeja ingressar na faculdade e trabalhar, 

mas, no momento, depende integralmente da ajuda financeira da mãe.  

Para se manter informada a jovem diz utilizar, quase que exclusivamente, a Internet. É 

também o que mais gosta de fazer em seu tempo livre, alternando com a prática de esportes. O 

fato de a jovem utilizar a Internet como principal meio para se manter informada e atualizada 

é algo que nos preocupa. Concordamos com a visão crítica de Cazeloto (2008), quando 

argumenta que, ao transferirmos práticas culturais e formas de diálogo, por exemplo, para as 

relações mediadas pela máquina, acabamos por reforçar a própria necessidade do computador. 

Ou seja, em lugar de considerarmos tal prática como algo que promova a inclusão digital, 

acreditamos que a jovem se torne cada vez mais dependente, subordinada e convertida em 

mera “usuária” da tecnologia informática, configurando uma espécie de círculo vicioso.  

 

Quanto ao acesso à Internet: 

Ao abordarmos sua relação com a Internet, J2 relata que os jogos são o que menos a 

interessa na web, e que em termos de domínio considera-se “boa utilizadora”. Costuma 

acessar a Internet em sua casa e também na escola, e o Facebook é a sua prioridade. Apesar 
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de relatar manter perfis no Orkut e no Twitter, durante a entrevista a jovem diz não acessar 

mais o primeiro, e raramente o segundo: 

E1 – E no Orkut? 

J2 – No Orkut eu não mexo mais. 

E1 – E o Twitter? 

J2 – O Twitter é raramente, muito raro. 

 

Quanto aos softwares sociais: 

J2 aponta a possibilidade de manter contato com seus amigos como principal motivo 

para utilizar a rede social. Buscar informações de seu interesse e obter informações sobre 

lazer e entretenimento também são razões para utilizar o Facebook, conforme podemos 

observar no seguinte trecho de sua entrevista: 

J2 – O motivo? Os amigos, sobre notícias também que eu procuro saber, e passatempo. Só. 

Quando nos propomos a analisar os conteúdos divulgados pela jovem em seu perfil no 

Facebook, deparamos com uma utilização restrita, basicamente, à socialização digital e ao 

entretenimento. A jovem tem 1.623 “amigos” no software social, e suas atividades recentes 

estão relacionadas a “adicionar mais amigos”.  

Por sua vez, as páginas de seu interesse (denominadas como “curtir”) são relativas aos 

temas esporte e humor (Imagem 4), conforme exemplificação abaixo: 

 

Imagem 4 

 

Considerações sobre J2: 
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Concluindo a análise do material coletado da J2, concluímos que os softwares sociais 

funcionam como mediadores sociais, a partir do estabelecimento de vínculos interpessoais 

(SANTOS, 2011), e , como a própria jovem relatou na entrevista, como passatempo. 

No caso da J2, o uso das TIC, em vez de possibilitar a diminuição da pobreza e o 

acesso ao conhecimento, e fomentar novas habilidades e criatividade (LEMOS, 2007), por 

exemplo, é visto como algo prejudicial pela jovem, uma vez que ela relaciona sua reprovação 

escolar com a utilização dos softwares sociais. 

 

3.3.3 Jovem 3 – J3 

 

J3 é um menino de 15 anos, aluno do 1º ano do Ensino Médio. Morador da 

comunidade do Cantagalo, Zona Sul do Rio de Janeiro, define sua cor como morena. Diz-nos 

que, apesar de trabalhar, necessita receber ajuda financeira da família, cujo principal 

responsável pelo sustento é o pai, com uma renda média mensal de R$1.000,00. Em relação 

ao seu futuro, o jovem relata “não pensar sobre isso”, deixando de lado expectativas sobre 

ingressar numa faculdade ou seguir alguma carreira profissional, por exemplo.  

Vamos perceber, no decorrer da apresentação dos dados coletados sobre J3, que, de 

fato, seus interesses não ultrapassam assuntos relacionados a consumo e entretenimento 

momentâneo. 

 

Quanto ao acesso à Internet: 

Em termos de domínio da Internet, J3 considera-se “pouco experiente”, apesar de ter 

acesso da própria residência e do Projeto Educacional ECE RJ. Diz acessar a rede por, no 

máximo, meia hora diariamente e apenas as redes sociais: Orkut, Facebook, Twitter e You 

Tube. Porém, ao avançarmos na entrevista, o jovem admite ter dificuldade no acesso aos sites 

e que acaba por utilizar mais o Orkut, por causa dos jogos: 

E1 – O que você gosta de ver no Orkut, o que te interessa? Quando você entra, você procura 

o quê, vê o quê? 

J3 – Eu vejo jogos, às vezes. O que escrevem pra mim, só isso. 

E1 – E o que você acha que torna o Orkut mais fácil pra você? Você falou que não sabe 

mexer no Facebook, acha difícil. 

J3 – Porque no Orkut eu já tenho há o maior tempão, aí eu ficava aprendendo aos poucos. O 

Facebook eu fiz agora, aí eu acho o Orkut mais fácil.  
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Quanto aos softwares sociais: 

Como o jovem explicou, sua utilização dos softwares sociais se restringe ao Orkut, 

uma vez que encontra dificuldades e não conta com um apoio social que lhe permita superá-

las. Assim, suas atividades são extremante restritas, como ele descreve: 

E1 – E com quem você se relaciona no Orkut? 

J3 – Com os amigos, primos. De vez em quando com a minha mãe, porque a minha mãe eu 

vejo todo dia, aí eu boto assim às vezes Feliz Aniversário, Dia das Mães, Dia das Mulheres... 

J3 se apresenta da seguinte maneira no Orkut: 

 

Imagem 5 

 

Na imagem (5) capturada da página do jovem no Orkut, visualizamos o que Rosen 

(2007) chama de “exibicionismo virtual”. Um dos principais atrativos desse sites para os 

jovens é, ainda, de acordo com Aguiar (2007, p. 11) “as facilidades de criação de uma 

identidade virtual”. Ao exibir um autoengrandecimento, o jovem parece nos dizer como 

gostaria de ser visto. Dessa forma, passa de “estranho” (BAUMAN, 1930) à “sujeito da 

Cultura Digital”. 
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Considerações sobre J3: 

No caso do J3, podemos então afirmar que, em relação à noção de desigualdade digital 

apresentada por DiMaggio e Hargittai (2001), apenas o primeiro nível – meio técnico – é 

superado pelo jovem. As variáveis relativas a autonomia, habilidade, apoio social e propósito 

mantêm o jovem distante do acesso significativo às TIC.  

Ele relata, ainda, que jogos, música e entretenimento são os seus principais temas de 

interesse na Web, e o que menos lhe interessa é ler notícias ou informações, postar mensagens 

particulares e participar de promoções.  

Nas próprias palavras do J3, podemos constatar que o uso da Internet está longe de lhe 

possibilitar oportunidades de aprendizado, e até mesmo a criação de redes de 

relacionamentos. Apesar de ter acesso físico à rede de sua residência, sua participação é 

estritamente baseada em tarefas repetitivas e nem um pouco criativas:  

E1 – E se você pudesse dizer no que o Orkut te ajuda, se é que te ajuda em alguma coisa? 

J3 – Falar com pessoas distantes, que a família da minha mãe mora lá no Ceará, de vez em 

quando a gente não consegue falar com eles no celular, aí nós vai e manda uma mensagem 

no Orkut e fala com eles, pra eles ligar pra gente, assim, ajudar um pouco.  

E1 – E você vê alguma outra utilidade ou essa seria a principal?    

J3 – Essa é a principal.  

 

3.3.4 Jovem 4 – J4 

 

J4 é uma jovem de 18 anos, define sua cor como parda e é moradora da Cidade de 

Deus, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cursa o último ano da formação de professores 

(equivalente ao 3º ano do Ensino Médio) e, quando terminar, pretende ingressar na faculdade 

e trabalhar.  

Recebe ajuda financeira da família, que tem a mãe como principal fonte de renda, a 

qual atinge em média R$ 2.000,00 ao mês. A televisão é o meio de comunicação mais 

utilizado pela jovem para se manter informada, e ir ao cinema/teatro/shows é o que mais gosta 

de fazer em seu tempo livre.  

 

Quanto ao acesso à Internet: 

J4 nos diz que acessa a Internet diariamente por três horas, em média, da própria 

residência, no estágio (Projeto ECE RJ) e também do dispositivo móvel celular. Entretanto, 
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em termos de nível de domínio, considera-se “utilizadora”, pois acha que existe muito 

potencial na Internet, do qual não usufrui plenamente: 

E1 – Tem alguma coisa que você acha difícil mexer nesses sites, que você não saiba? 

J4 – Muita coisa. Eu acho que a gente usa muito a Internet, mas a gente não sabe fazer um 

uso tão adequado. Acho que a grande maioria não sabe. 

A partir dessa argumentação, a jovem nos demonstra consciência em relação à 

diferença entre ter acesso aos recursos da cultura digital e de fato pertencer à mesma, bem 

como controlar esses recursos. De acordo com Cazeloto (2008), ao descrever as formas de 

subordinação da cibercultura, não basta apenas ter as formas de acesso, incluindo 

equipamentos de alta potência. É preciso ter capacidade de incluir no cotidiano de cada um as 

práticas culturais, sempre em alteração, da cultura digital. 

Segundo ela, o estágio que realiza no Projeto ECE RJ estimulou-a a usar mais as redes 

sociais, o que, de acordo com Rondelli (2006), é um dos quatro passos para a inclusão digital: 

“criar um ambiente institucional propicio para a inclusão digital”.  

J4 – Eu uso muito as redes sociais, pra diversão, e uso também pra fazer trabalho de escola e 

do estágio. Acho que agora eu uso mais do que antes, agora que eu faço estágio aqui (ECE 

RJ). 

 

Quanto aos softwares sociais: 

A jovem diz acessar os softwares sociais Facebook e You Tube, sendo o primeiro para 

“distrair a mente” e o segundo para “ouvir música”. Contudo, o Facebook é o que J4 mais 

utiliza: 

J4 – Porque ele consegue juntar tanto a parte da diversão e o trabalho, então no Facebook 

eu consigo encontrar distração e ao mesmo tempo trabalho.  

E1 – O que do seu trabalho que você faz no Facebook? Você fala que usa pra trabalho, o que 

você usa do seu trabalho? 

J4 – Os grupos. Tem esses grupos do trabalho, existe o de trabalho, no caso o estágio 

(Projeto ECE RJ), existe o grupo da minha turma da escola, existe o grupo da turma de 

inglês daqui do estágio. Então são grupos fechados que ali só a gente tem acesso, e a gente 

troca informações, às vezes por não poder ligar, não ter crédito, alguma coisa, a gente usa 

pelo grupo mesmo. 

Cazeloto (2008, p. 105) lança um olhar sobre essas “comunidades virtuais: nelas, é o 

indivíduo que constrói sua rede de relações com base em uma série de seleções. Ocorre, mais 

propriamente, uma adesão à comunidade que o indivíduo julga expressar melhor sua 
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individualidade”.  Contudo, o grande paradoxo desse contexto é que só se consegue expressar 

a individualidade a partir de um coletivo, “no interior do qual o indivíduo é nada além de mais 

um membro” (op. cit. 2008, p. 105). 

 Ao analisarmos a página da J4 no Facebook, encontramos uma utilização baseada 

basicamente no contato com os amigos e na publicação de frases motivacionais que 

estimulam posteriormente um diálogo com eles.  

Podemos observar também que algumas publicações originam troca de opiniões entre 

a jovem e seus amigos. Por exemplo, na Imagem 6, J4 provoca uma “discussão” em relação à 

valorização do Curso Normal. Ao contrário dos jovens anteriores, percebemos neste caso o 

“exercício de habilidades comunicacionais” (SCHWARTZ, 2003) e a publicação de 

conteúdos que a “ajudem a interagir e a compreender melhor o universo ao seu redor” 

(BALBONI, 2010). 

Na Imagem 7, observamos páginas de interesse da jovem, todas relacionadas à cultura 

estadunidense, desde cantores e alimentação até uma universidade. Para Trivinho (apud 

Cazeloto, 2008, p. 70), isso é resultado da “glocalização generalizada da experiência”, 

característica da civilização midiática. O autor emprega o neologismo “glocal” para indicar a 

superposição de um contexto global a uma realidade local, possibilitada por um meio de 

comunicação que opera prioritariamente (mas não exclusivamente) em tempo real. Em suma, 

o fenômeno da “glocalização” é resultado do suporte comunicacional das trocas em escala 

global, que permite a derrubada das fronteiras para a circulação de produtos, serviços, formas 

políticas e ideias.  
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Imagem 6 Imagem 7 
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Considerações sobre J4: 

De acordo com a análise dos dados coletados da J4, podemos considerar que ela 

usufrui da liberdade proveniente do acesso ao conhecimento disponível na rede, apresentando 

hábitos de compartilhamento de informações, rompendo inclusive os limiares nacionais 

(BAUMAN, 2001).  

Nas palavras da própria jovem: 

E1 – E o que você acha que tem de tão sedutor que faz com que as pessoas queiram ficar 

tanto tempo nesses sites? 

J4 – O anonimato e a liberdade. Porque você pode estar ali, né, você pode se mostrar uma 

coisa que às vezes você até é, mas por vergonha de mostrar isso em público, você se retrai. E 

pode ensinar, pode descobrir, a Internet é um mundo que dá diversas possibilidades, tanto 

boas quanto ruins.  

Consideramos relevante também destacar a opinião da jovem em relação à utilização 

das TIC na sua formação de professora. Segundo ela, apesar de alguns professores 

incentivarem o uso do computador e da Internet, não existe uma disciplina no Curso Normal 

voltada para essa atividade, fazendo com que não se sinta preparada para utilizar as TIC na 

profissão:  

J4 – Não. Não temos nenhuma disciplina relacionada à inclusão digital, vamos dizer assim. 

A gente tem o laboratório, tem Internet, tem o computador quando precisa fazer alguma 

pesquisa, alguma coisa, a Direção libera. Mas o tempo pra isso, não tem, mesmo porque é 

muito corrido, são muitas matérias pedagógicas. 

E1 – E você tá no 4º ano, tá terminando esse ano a escola. Você se sente hoje preparada pra 

atuar, por exemplo, numa escola com crianças, utilizando de alguma forma o computador e a 

Internet? Você acha que seria interessante, você faria isso? Você se sente preparada? 

J4 – Não, preparada, preparada, acho que não. Acho até que eu teria possibilidade de pelo 

menos dar algumas aulas. Mesmo porque já fiz estágio num lugar que as crianças elas 

tinham aula e o professor mostrou vários programas interessantes, algumas coisas que são 

possíveis. Agora, se um dia eu vier a trabalhar numa escola, com certeza eu vou precisar 

fazer um curso pra dominar mais e poder passar. E eu acho que é interessante as novas 

gerações serem educadas digitalmente. 
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3.3.5 Jovem 5 – J5 

 

J5 é uma jovem de 17 anos, aluna do 1º ano do Ensino Médio, moradora da 

comunidade do Cantagalo, em Ipanema, Zona Sul do Rio de Janeiro. Define sua cor como 

negra e aponta a madrinha como a principal responsável pelo sustento da família. A jovem diz 

trabalhar, mas ainda precisar receber ajuda financeira da família, que possui renda média 

mensal de R$501,00 a R$1.500,00.  

 

Quanto ao acesso à Internet: 

J5 descreve a Internet como seu principal meio de comunicação para se manter 

informada, e ainda como a atividade que mais gosta de fazer em seu tempo livre. Não tem 

acesso à Internet da residência, porém o faz do seu aparelho celular, segundo ela, com uma 

média diária de três horas. Em relação ao seu nível de domínio da Internet, classifica-se como 

“bom utilizador”. 

O fato de a jovem acessar a Internet apenas do dispositivo móvel, a nosso ver restringe 

suas possibilidades de utilização. Esse tipo de uso é interessante no sentido de superar as 

questões relativas à mobilidade, mas não substitui o acesso via computador pessoal (desktop  

ou notebook), no que diz respeito às características da Web 2.0, tais como potencializar as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, e ampliação dos 

espaços para interação entre os seus participantes (PRIMO, SMANIOTTO, 2006).  

 

Quanto aos softwares sociais:  

A jovem relata participar do Orkut, Facebook e Twitter, sendo o seu principal motivo 

para utilizá-los a possibilidade de se manter conectada. Nas suas palavras: 

E1 – Por qual motivo você tem um perfil nessas redes sociais? Por que você fez e mantém um 

perfil? 

J5 – Eu acho que... Ah, sei lá. Eu gosto de me manter conectada também, eu acho que dá pra 

falar coisa que você não pode falar, assim, pessoalmente.  

O Facebook é o software social mais utilizado pela J5, e segundo ela o Orkut “está 

ultrapassado” e o Twitter não é tão interessante, pois seus textos são muito curtos. A jovem 

explica: 

J5 – Ano passado, eu acessava mais o Orkut, mas agora o Facebook tá mais interessante, tá 

ganhando acho do Twitter e do Orkut. 

E1 – Mas ganhando em quê? 
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J5 – Assim, tipo, é que tem bate papo, dá pra você postar, botar foto assim. Aí pegar aquela 

foto que você tirou há o maior tempão e postar de novo, acho que é muito legal. 

E1 – E no Twitter, você acha difícil alguma coisa? 

J5 – Não, no Twitter não, eu só acho que não dá pra escrever muita coisa. 

J5 – Ah, quando eu lembro, assim. Assim, tipo, que eu não tenho mais nada pra fazer no 

Facebook, aí eu lembro do Orkut e do Twitter. 

De fato, podemos observar que a utilização da jovem restringe-se a contato com os 

amigos e postagem de fotos e vídeos. J5 relata que costuma publicar fotos pessoais, vídeos de 

música e também frases/mensagens, conforme nos explicou na entrevista: 

E1 – E você costuma produzir coisas pra colocar nesses sites, postar coisas nesses sites? Ou 

você só lê o que as pessoas colocam? 

J5 – Ah, eu posto só foto. 

E1 – Só foto? E vídeo? 

J5 – Ah, vídeo de música também. Eu gosto da música, vou lá e posto. 

E1 – Aí você viu uma música, você gostou, você bota?  

J5 – Aham. 

E1 – E foto? Que tipo de foto você costuma botar? 

J5 – Fotos, assim, eu na praia... Assim, essas coisas. 

E1 – Mais alguma coisa que você costuma colocar no seu Facebook? 

J5 – E frases. Frases bonitas. Só. 

E1 – Essas frases você mesma escreve ou você vê em algum lugar e bota? 

J5 – Não, eu pego de uma página. 

E1 – Mas qual é a página, você sabe? 

J5 – Frases Perfeitas ou Frases Marcantes. Ou Frases Vingativas também tem. 

 

Como podemos também observar nas imagens capturadas do Facebook da jovem, 

além da publicação de frases e vídeos de música, seus temas de interesse (na opção “curtir”) 

são referentes a mensagens românticas e vida cotidiana:  
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Imagem 8 

 

Imagem 9 

 

Considerações sobre J5: 

De acordo com a análise dos dados coletados da J5, podemos concluir que ela é 

usuária assídua dos softwares sociais – condições e frequência de acesso às ferramentas 

informáticas. Seu propósito de utilização, porém, restringe-se ao entretenimento e à 

comunicação com os amigos. 

Estando a jovem bem distante de atingir os quesitos propostos para a inclusão digital, 

tais como oportunidade de aprendizado e socialização digital (LEMOS, 2007), acesso a bens 

materiais, educacionais e culturais (MOREIRA, 2006), aumento da produtividade econômica 

ou melhora do capital social (DIMAGGIO E HARGITTAI, 2001), articular de forma 
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protagonista novas formas de conhecimento (BALBONI, 2010), ou participar de inovações 

tecnológicas (SCHWARTZ, 2003).  

 

3.3.6 Jovem 6 – J6 

 

J6, jovem de 17 anos que define sua cor como morena, é aluna do 1º ano do Ensino 

Médio e moradora da comunidade do Cantagalo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Faz planos de 

ingressar na faculdade e trabalhar quando concluir o Ensino Médio. Relata que está 

trabalhando atualmente, sendo inclusive a responsável pelo sustento da família, que vive com 

uma renda média mensal de até R$ 500,00.  

A jovem nos diz que a televisão é o principal meio de comunicação que utiliza para se 

manter informada, e assistir à TV é sua atividade de lazer preferida.  

 

Quanto ao acesso à Internet: 

Quando examinamos especificamente a relação da J6 com a Internet, constatamos em 

seu relato que ela costuma acessá-la da própria residência, com média diária de uma hora e 

meia de uso; contudo, em termos de domínio, considera-se “pouco experiente”.  De acordo 

com DiMaggio e Hargittai (2001), os itens relacionados a autonomia – é monitorada durante o 

acesso ou não – e apoio social – acesso ao conselho de usuários mais experientes – são o que, 

provavelmente, determinam essa noção de “desigualdade digital”.  

Ela nos diz, ainda, que o que menos costuma acessar são as notícias, enquanto as redes 

sociais são os sites de maior frequência de acesso. Foi acessando esses sites que J6 aprendeu a 

lidar com o computador: 

E1 – Por que você criou e mantém uma conta nesses sites? 

J6 – Ah, porque eu gosto. Pra conhecer novos amigos e saber mexer mais no computador.  

E1 – Você acha que ter conta nesses sites ajuda a aprender a mexer? 

J6 – Ajuda.  

E1 – O que você aprende nesses sites? 

J6 – Ah, várias coisas.  

E1 – Fala uma, mais ou menos. 

J6 – Ah, não sei dizer, sei que é várias coisas. 

E1 – Mas você acha que melhorou? 

J6 – Melhorei, bastante.  
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Apesar de não especificar os benefícios que o acesso às redes sociais lhe trouxe, a 

jovem nos dá pistas de que este se constitui numa importante oportunidade de aprendizado e 

socialização digital (LEMOS, 2007).  

Outra questão apontada por J6, de bastante relevância, é a dificuldade que encontra 

com relação aos meios técnicos – desigualdade relativa à banda larga (DIMAGGIO E 

HARGITTAI, 2001). Nas palavras da jovem: 

E1 – Mas em média... Mas mais ou menos quantas vezes por semana você acha que consegue 

entrar no Orkut? 

J6 – Ah, duas vezes.  

E1 – Só? 

J6 – Só. Porque é difícil, entendeu? 

E1 – Por que é difícil?  

J6 – Ah, porque às vezes na casa da minha irmã não tem Internet, agora não tem como pagar 

o telefone, entendeu? Tá sem dinheiro pra pagar, a gente tá sem Internet. 

 

Quanto aos softwares sociais:  

J6 participa dos softwares sociais Orkut e Facebook e, ao contrário da maioria dos 

sujeitos dessa pesquisa, o Orkut é o mais utilizado por ela. Em suas palavras: 

E1 – Qual é o que você mais utiliza dos dois? 

J6 – O Orkut.  

E1 – Por que o Orkut? 

J6 – Ah, porque eu acho que é mais fácil de mexer, entendeu? Eu acho mais legal também 

mexer no Orkut.  

Os principais motivos que fazem com que J6 utilize as redes sociais são manter 

contato com os amigos e conhecer novas pessoas. Seus temas de maior interesse são música e 

moda e beleza, e “acessar vídeos e fotos dos amigos” é a atividade que mais desenvolve 

nesses sites. Conforme podemos visualizar através das imagens capturadas de sua página no 

Orkut (Imagem 10), suas atividades estão basicamente relacionadas ao acesso de vídeos de 

música. A jovem faz parte também de três comunidades: duas relacionadas a gêneros 

musicais (funk e forró) e a outra a questões relativas à adolescência. 
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Imagem 10  

 

Considerações sobre J6:  

De acordo com a análise dos dados coletados da J6, podemos concluir que, apesar de 

usuária dos softwares sociais – condições e frequência de acesso às ferramentas informáticas 

–, ela tem propósitos de utilização bastante restritos e relacionados exclusivamente ao 

entretenimento e à comunicação com seus amigos.  

J6 acha-se bem distante de atingir os quesitos propostos para a inclusão digital, tais 

como oportunidade de aprendizado e socialização digital (LEMOS, 2007), acesso a bens 

materiais, educacionais e culturais (MOREIRA, 2006), aumento da produtividade econômica 

ou melhora do capital social (DIMAGGIO E HARGITTAI, 2001), articular de forma 

protagonista novas formas de conhecimento (BALBONI, 2010) ou participar de inovações 

tecnológicas (SCHWARTZ, 2003).  

 

3.3.7 Jovem 7 – J7 

 

J7 é uma jovem de 16 anos, que define sua cor como amarela, estuda no 1º ano do 

Ensino Médio e mora no bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Pensa em ingressar 

na faculdade e trabalhar após a conclusão da educação básica. No momento, a jovem trabalha, 

mas recebe ajuda financeira da família, que tem a mãe como principal responsável pelo 

sustento, com uma média mensal familiar de R$501,00 a R$1.500,00.  
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Ela relata ser a Internet o meio de comunicação mais utilizado para se manter 

informada, e “ir ao cinema/teatro/shows” sua atividade preferida de lazer, seguida por 

“conversar com amigos”.  

 

Quanto ao acesso à Internet:  

J7 acessa a Internet da própria residência, considerando-se, em termos de domínio, 

como “bom utilizador”. Sua média de tempo de acesso é de uma hora durante a semana e de 

quatro horas nos finais de semana, segundo a própria.  

As notícias são os conteúdos disponíveis na Internet menos acessados pela jovem, e as 

redes sociais os mais acessados. E, de acordo com seu relato, o fato de estudar durante a 

semana e precisar compartilhar o computador com sua mãe faz com que fique menos tempo 

nos softwares sociais: 

E1 – E você não tem um limite de tempo pra acessar, você fica até cansar, é isso? 

J7 – Isso, porque eu vou dividindo o tempo com a minha mãe. Eu fico um tempo, aí depois ela 

quer usar, aí eu saio. 

E1 – Ah, entendi. É um computador pras duas? 

J7 – Isso. 

J7 – Dia de semana eu devo ficar umas...Uma hora no máximo, porque eu estudo, então não 

dá tempo. Aí final de semana, fico umas quatro, por aí. 

 

Quanto aos softwares sociais:  

A jovem nos diz participar do Facebook e do Tumblr, sendo o primeiro uma forma de 

manter contato com os amigos e o segundo, uma oportunidade para escrever sobre assuntos de 

seu interesse. Em suas palavras: 

E1 – E qual é a diferença do Facebook pro Tumblr? 

J7 – Porque no Tumblr eu escrevo mais, eu me sinto mais confortável pra escrever, até 

porque tem pessoas que escrevem sobre as mesmas coisas que eu. E já no Facebook não, é 

muito aberto pra todo mundo.  

E1 – Então no Facebook você não tem muita privacidade?  

J7 – Isso. 

J7 demonstrou ter  um nível consciência elevado em relação às práticas e 

possibilidades dos softwares sociais, sinalizando que é bastante consciente sobre o seu 

propósito de utilização: “se o uso da Internet é para aumento da produtividade econômica, 

melhora do capital social ou consumo e entretenimento”. Em suas palavras: 
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E1 – E o que mais interessa você no Facebook? Você entra e procura o quê? O que você 

gosta de encontrar lá, de ver?  

J7 – (Risos) A vida dos outros, só. O que tem pra fazer lá? Mais nada.  

E1 – Então você acha que o Facebook só dá pra fazer isso, pra ver a vida dos outros? 

J7 – Não, não só pra isso, mas o essencial é isso.  

Ela nos relata ainda ter dificuldades de acesso devido às configurações em línguas 

estrangeiras presentes no Tumblr, o que, de acordo com Cazeloto (2006, p. 129), é uma das 

consequências da “elite da cibercultura”, o lado superior da hierarquia cibercultural: “Esses 

usuários devem se contentar em usar máquinas e softwares nos parâmetros oferecidos pelo 

mercado.” 

Canclini (2009, p. 229) também discute essa questão, a partir do conceito do 

monolinguismo nas ciências e tecnologias”. O autor defende a ideia de que “o lugar 

dominante das ciências modernas, de origem ocidental, no desenvolvimento das sociedades 

do conhecimento associa-se, cada vez mais, à globalização do inglês e a uma anglo-norte-

americanização econômica, sociocultural e político-militar do planeta”. 

A jovem percebe essa imposição da língua inglesa e a aponta como um elemento 

dificultador em seu acesso aos softwares sociais. 

E1 – Você sabe fazer tudo? Sabe mexer nele (Tumblr)? 

J7 – Não, porque é em inglês. Aí toda hora tá mudando, então demora um pouquinho pra 

acostumar.  

E1 – Quando você tá acostumando, muda? 

J7 – Isso. Aí são novas palavras que você  tem que se adaptar, mas é fácil também.  

E1 – E é tudo em inglês? 

J7 – Tudo em inglês. Ou espanhol, mas inglês é mais fácil pra mim.  

E1 – E tem coisas então no Tumblr que você já não domina tanto? 

J7 – Isso.  

Em sua página no Facebook, de acordo com as imagens abaixo capturadas, podemos 

observar que J7 o utiliza como forma de se comunicar, expressar suas opiniões, além de 

publicar conteúdos próprios (Imagem 11), o que vai ao encontro da definição de softwares 

sociais, proposta por Santos (2011, p. 146): “[...] os praticantes se encontram não só para 

compartilhar suas autorias, como também – e sobretudo – para criar vínculos sociais e 

afetivos pelas mais diferentes razões objetivas e subjetivas”. 

Seus temas de interesse (opção “curtir”) na rede social são diversificados, incluindo  

entretenimento, educação e romance (Imagem 12).  
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Imagem 11 

 

Imagem 12 

 

Considerações sobre J7: 

Os dados coletados da J7 nos dão pistas de que a jovem ultrapassa a noção de 

utilização das TIC no sentido de “reforçar as estruturas de subordinação e poder da 

cibercultura e dos ideais capitalistas” (CAZELOTO, 2006, p. 129). 

De acordo com a visão de Lemos (2007, p. 16), ao utilizar os softwares sociais, J7 

explora a possibilidade de gerar novas oportunidades relacionadas ao mercado de trabalho nas 
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relações com outras comunidades, o fomento às novas habilidades e à criatividade e, 

consequentemente, uma nova visão social e exercício da cidadania.  

 

3.3.8 Jovem 8 – J8 

 

J8 é um menino de 14 anos que define sua cor como branca, morador da comunidade 

do Pavão/Pavãozinho em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cursa atualmente o 9º ano 

do Ensino Fundamental e declara já trabalhar, apesar de ainda necessitar receber ajuda 

financeira da família. Seu pai é o principal responsável pelo sustento da família, que tem uma 

renda média mensal de R$501,00 a R$1.500,00.  

J8 relata ser a Internet o meio de comunicação mais utilizado por ele para se manter 

informado. E que assistir à televisão é o que mais gosta de fazer em seu tempo livre.  

 

Quanto ao acesso à Internet: 

Especificamente com relação à utilização que faz da Internet, o jovem diz acessá-la em 

média três vezes na semana, exclusivamente para visualizar o Facebook, pois prefere mesmo 

“sair de casa”, conforme nos diz no trecho abaixo: 

E1 – E você acessa todo dia o Facebook? 

J8 – Quase todo dia. 

E1 – Mais ou menos quantas vezes por semana? 

J8 – Três vezes por semana. Não sou muito de acessar a Internet não. 

E1 – Você não gosta muito? 

J8 – Não, eu gosto mais de sair. 

E1 – Gosta mais de sair? Pra onde que você sai? 

J8 – Pra praia, surfar. 

E1 – Fazer esportes? 

J8 – É.  

E1 – E final de semana, você acessa? 

J8 – Acesso. 

E1 – Sempre? 

J8 – Aham. 

E1 – Acessa mais final de semana ou dia de semana? 

J8 – Final de semana. 
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E1 – Final de semana? E quanto tempo mais ou menos você fica no Facebook quando 

acessa? 

J8 – Fico 20 minutos no Face
32

, na Internet. 

Essa declaração nos leva a atentar para o fato de que, apesar de ser considerado da 

“Geração Digital” (TAPSCOTT, 2010), caracterizada pelos indivíduos que nasceram e se 

desenvolveram numa época de avanços tecnológicos e prosperidade econômica, J8 dá 

preferência às atividades ao ar livre, com características esportivas, em lugar de valorizar o 

acesso à Internet e às redes sociais.  

Relata também que as notícias são os conteúdos que menos acessa, e as redes sociais, 

os que mais acessa. Classifica seu nível em termos de domínio da internet como “bom 

utilizador”.  

 

Quanto aos softwares sociais:  

Em relação aos softwares sociais, o jovem nos diz participar unicamente do Facebook, 

como forma de “manter contato com seus amigos” e acompanhar notícias e novidades sobre 

“esportes e lazer”, sendo “postar fotos e vídeos” e “acessar vídeos e fotos dos amigos” as 

principais atividades desenvolvidas. Nas palavras do jovem:  

E1 – Que tipo de postagem você faz no seu Facebook? 

J8 – Eu boto só postagem de esporte, assim... Esporte, boto surfe, os caras surfando. Também 

gosto de postar chuteiras que eu vejo no Google. 

Nesse momento, J8 relata achar interessante a possibilidade de “curtir” propagandas, 

ou seja, imagens relacionadas a marcas e consumo. Segundo o jovem, é uma maneira de os 

amigos saberem de que tipo de “coisas” ele gosta, fazendo uma espécie de segmentação em 

relação aos bens simbólicos que considera importantes. E, mais uma vez, suas preferências 

estão relacionadas a esportes, conforme nos diz: 

E1 – Mas qual é a vantagem de curtir uma propaganda? O que acontece quando você curte?  

J8 – Fica no meu Face.  

E1 – Fica marcado que você gosta daquilo? 

J8 – É.  

E1 – Que tipo de propaganda você curte? 

J8 – De esportes, do UFC, e do surfe daqui, do Surf Pro.  

                                                 
32

 Nota da autora: “Face” é forma abreviada da palavra “Facebook”, utilizada frequentemente pelos jovens ao se 

referirem ao software social.  
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De acordo com Canclini (2010, p. 67), essa é uma consequência do tipo de sociedade 

em que vivemos, construída predominantemente pelos processos globalizantes de consumo. 

No cerne da questão, segundo o autor, estão os códigos que nos unificam, ou que ao menos 

permitem que nos entendamos, que são cada vez menos os da etnia, da classe ou da nação em 

que nascemos. Atualmente uma nação é pouco definida pelos limites territoriais ou pela 

história política, e mais por uma “comunidade de consumidores, cujos hábitos tradicionais 

levam-nos a se relacionar de um modo peculiar com os objetos e a informação circulante nas 

redes internacionais” (op. cit. 2010, p. 67). 

Ao observarmos a página do J8 no Facebook, encontramos, de fato, publicações 

relacionadas a esportes e também sua participação em “jogos” (Imagem 13). Em relação aos 

seus temas de interesse (opção “curtir”), visualizamos “propagandas” conforme descreveu, 

tais como canais de televisão voltados para o esporte, marca de roupas e acessórios esportivos 

e o programa de televisão vinculado ao Projeto Espaço Criança Esperança, do qual faz parte 

(Imagem 14).  

 

 

 

 

Imagem 13 

 

Imagem 14 
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Considerações sobre J8:  

Podemos considerar, com base nos dados coletados do J8, que ele utiliza o software 

social Facebook basicamente como um espaço de extensão das atividades que realiza “fora da 

Internet”. O site funciona como um mediador social, que favorece ao usuário juntar pessoas 

do seu círculo de relacionamentos que compartilhem os mesmos interesses que ele (SANTOS, 

2011).  

O consenso social estabelecido atualmente, em particular entre os jovens, de que é 

imprescindível fazer parte das redes sociais da Internet, parece-nos ter levado J8 a criar e 

manter um perfil no Facebook. Contudo, podemos considerar também que o jovem em 

questão não considera o computador uma necessidade vital, estando um tanto quanto distante 

do que Cazeloto (2008, p. 169) denomina “autoritarismo cibercultural”.  

 

3.3.9 Jovem 9 – J9 

 

J9 é um menino de 14 anos, que define sua cor como parda, morador da comunidade 

do Cantagalo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cursando o 9º ano do Ensino Fundamental, relata 

também trabalhar contribuindo parcialmente para o sustento da família. Sua mãe é a principal 

responsável pela renda média familiar, que hoje está entre R$501,00 e R$1.500,00. 

A Internet é o meio de comunicação mais utilizado pelo jovem para se manter 

informado, e praticar esportes é a sua atividade preferida de lazer, relatando inclusive ser 

atleta de jiu-jitsu. 

 

Quanto ao acesso à Internet: 

O jovem relata acessar a Internet da própria residência diariamente, sendo “pesquisa 

escolar” a atividade que menos relaciona e “bate-papos” a que mais costuma realizar. Em 

termos de domínio da Internet, classifica o seu nível como “muito fluente”.  

No trecho abaixo, J9 nos explica como é a sua rotina de acesso: 

J9 – Ah, eu fico mais ou menos... Quando eu chego da escola, eu fico mais ou menos três, 

duas horas. 

E1 – De duas a três horas? 

J9 – De duas a três horas.  

E1 – Você fica o tempo que você quiser ou você tem que dividir o computador com alguém? 

J9 – Minha irmã não gosta muito de entrar na Internet... Mas, a minha mãe fala: “divide o 

tempo com ela, você mexe um pouco, ela mexe um pouco.” Aí ela mexe, depois eu mexo.  
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Quanto aos softwares sociais: 

Quando examinamos especificamente os softwares sociais, o jovem relata utilizar o 

Facebook e o Orkut: 

E1 – Por que, J9  que você acessa esses sites, o Facebook e o Orkut?  

J9 – É bom, traz informações pro dia a dia, pode conversar com os amigos, tem jogos 

também que eu jogo pelo Facebook, pelo Orkut. Aí eu entro todo dia.  

E continua explicando que os jogos encontrados nesses sites são o principal motivo do 

acesso: 

J9 – Eu uso igual. Porque os dois jogos que eu jogo tem nos dois.  

E1 – Tem no Facebook e no Orkut?  

J9 – Aham. 

Apesar de ter respondido no questionário que “esportes e lazer”, “música” e “jogos” 

são seus principais temas de interesse nas redes sociais, seu relato durante a observação de sua 

página no Facebook deixa claro que os “jogos” são as atividades realizadas com frequência 

por J9, conforme a imagem capturada demonstra (Imagem 15).  

 

Imagem 15 

 

Considerações sobre J9:  

Com base nos dados coletados do J9, podemos considerar que sua relação com a 

Internet se configura basicamente em entretenimento, sendo os jogos o seu principal interesse.  
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Apesar de usuário dos softwares sociais – condições e frequência de acesso às 

ferramentas informáticas –, o jovem apresenta propósitos de utilização bastante restritos, e 

relacionados exclusivamente ao entretenimento. Assim, J9 se acha bem distante de atingir 

quesitos propostos para a inclusão digital, tais como oportunidade de aprendizado e 

socialização digital (LEMOS, 2007), acesso a bens materiais, educacionais e culturais 

(MOREIRA, 2006), aumento da produtividade econômica ou melhora do capital social 

(DIMAGGIO E HARGITTAI, 2001), articular de forma protagonista novas formas de 

conhecimento (BALBONI, 2010) ou participar de inovações tecnológicas (SCHWARTZ, 

2003).  

 

3.3.10 Jovem 10 – J10 

 

J10 é uma jovem de 19 anos, que define sua cor como negra, moradora da 

comunidade do Cantagalo,  Zona Sul do Rio de Janeiro. Cursa o 3º ano do Ensino Médio e já 

trabalha, não necessitando mais receber ajuda financeira da família. O pai é o principal 

responsável pelo sustento dos demais membros da família, que vive com uma renda média 

mensal de R$501,00 a R$1.500,00.  

A jovem diz ser a Internet o principal meio de comunicação utilizado para se manter 

informada, e que conversar com os amigos e utilizar a Internet são as atividades que mais 

gosta de fazer em seu tempo livre.  

 

Quanto ao acesso à Internet: 

Ela relata utilizar a Internet da própria residência, todos os dias, durante todo o tempo 

que tem disponível. Em suas palavras: 

J10 – Eu costumo acessar em casa. Eu fico mais no Facebook, You Tube. Às vezes eu uso pra 

fazer trabalho da escola e eu fico na Internet praticamente o dia inteiro. Quando eu saio 

daqui até a hora de ir pra escola, porque a escola é seis horas.  

E1 – Você estuda à noite? Então você entra todo dia na Internet?  

J10 – Todo dia.  

E1 – E fica a tarde toda? 

J10 – Fico a tarde toda. Eu até acabei de ligar o computador agora quando saí de casa.  

E1 – Já deixa ligado o computador?  

J10 – Já. Quando dá tempo, eu ainda mexo antes de vir pra cá. Se eu acordar cedo.  

E1 – E final de semana?  
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J10 – Final de semana... Eu vou pra aula de dança, assim, mas quando eu não tenho dança 

ou ainda não está no horário, eu fico no computador também. Ou então vendo televisão, mais 

no computador.  

Em relação ao seu nível de domínio da Internet, J10 se considera “bom utilizador”, e 

diz serem “música” e “jogos” seus principais temas de interesse na rede. Sobre os conteúdos, 

as “notícias” são os que menos a interessam e as “redes sociais”, os que ela mais acessa. 

 

Quanto aos softwares sociais: 

J10 relata utilizar o Facebook e o Orkut, sendo que este último ela tem acessado 

menos, pois considera estar “fora de moda”, de acordo com o trecho abaixo: 

E1 – Tem um em que você entre mais do que no outro? 

J10 – Mais no Facebook do que no Orkut. 

E1 – Por quê? 

J10 – Porque o Orkut tá meio fora de moda.  

E1 – É? 

J10 – Ninguém mais fica, aí não tem nada pra fazer.  

Uma vez que os softwares sociais se baseiam na interação entre as pessoas por meio 

de interfaces dialogáveis, “sem as pessoas as redes sociais não existem, uma vez que o modo 

como os usuários se apropriam dos softwares é que vai determinar sua ascensão, queda ou 

permanência” (SANTOS, 2011, p. 5). A situação relatada pela J10, quando caracteriza o 

software social Orkut como “fora de moda”, pode ser entendida de acordo com Canclini 

(2010, p. 66) como “fidelidade aos grupos em que se inserem”. Se o círculo de amigos da 

jovem não utiliza mais o software social, este perde, então, o sentido para ela. 

Tal situação é reforçada quando a jovem nos diz que “manter contato com seus 

amigos” é o principal motivo para utilizar as redes sociais, e “acessar vídeos e fotos dos 

amigos”, a atividade que mais desenvolve.  

J10 relata, ainda, que faz aulas de dança e que essa atividade norteia 

significativamente seus temas de interesse no Facebook. A jovem explica: 

J10 – Porque eu faço dança, aí eu adiciono algumas pessoas, assim, que dançam em outros 

lugares, pra mim ver as fotos e a dança deles, ou então vídeo. Que eu fico vendo muito vídeo 

de dança também.  

E1 – E o que mais interessa a você nessas redes sociais? Quando você entra, o que você 

gosta de olhar primeiro, o que você gosta de encontrar? 
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J10 – Eu vejo muito vídeo de dança, escuto muita música de dança e converso com os meus 

conhecidos.  

E1 – Seus amigos? 

J10 – É.  

Outro fato bastante relevante que a jovem relata é a utilização do Facebook na criação 

de redes de relacionamentos. Conforme Santos (2011) descreve, uma das funções dos 

softwares sociais é justamente funcionar como espaços onde o usuário pode conhecer pessoas 

que compartilhem os mesmos interesses, discutindo essas temas e construindo elos entre esses 

sujeitos. No trecho abaixo, retirado da entrevista da J10, podemos observar esse tipo de 

utilização: 

E1 – E você utiliza essas redes sociais... Você busca informações nessas redes sociais pra 

temas que te interessam?  

J10 – Às vezes sim. Às vezes eu busco algumas coisas. 

E1 – Tem algum exemplo? 

J10 – Do meu interesse, assim... Tudo a mesma coisa, sempre de dança.  

E1 – E essas informações que você encontra te satisfazem, são interessantes? 

J10 – Sim. Ontem eu até peguei uma informação lá no Facebook de dois professores, 

Carlinhos de Jesus e da Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, três na verdade. Que meu pai 

mandou eu procurar alguma academia pra mim fazer dança na rua
33

, porque eu danço aqui 

no CIEP
34

. Mas ele falou pra mim procurar outra na rua pra mim  fazer, aí eu mandei 

mensagem pra eles, tô esperando a resposta.  

Prosseguindo com a coleta de dados, ao observarmos a página da jovem no software 

social, constatamos o que ela relata: vídeos e letras de música, etc. (Imagem 16). Na opção 

“curtir” (Imagem 17) – temas de interesse – visualizamos também dançarinos, cantores, além 

de páginas relacionadas a entretenimento e romance.  

                                                 
33

 Nota da autora: O termo “dança na rua” utilizado pela jovem refere-se a alguma academia de dança localizada 

fora da comunidade em que mora. Neste caso específico, a jovem refere-se a “asfalto” em contraposição a 

“favela”. 
34

 Os Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) foram construídos e implantados no Estado do Rio de 

Janeiro nas duas gestões do governador Leonel Brizola, por meio do Programa Especial de Educação (I PEE, de 

1983 a 1986, e II PEE, de 1991 a 1994). O Programa continua a existir em algumas escolas do Estado, com o 

objetivo de oferecer educação pública em tempo integral. Disponível em: 

http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT13-2730--Int.pdf. Acesso em: 04.06.12. 

http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT13-2730--Int.pdf
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Imagem 16 

 

Imagem 17 
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Considerações sobre J10:  

Ao finalizarmos a análise dos dados coletados da J10, podemos considerá-la uma 

usuária assídua dos softwares sociais, uma vez que apresenta as condições e a frequência de 

acesso necessárias.  

Esse acesso parece propiciar à jovem uma importante oportunidade de socialização 

digital (LEMOS, 2007), além da criação de vínculos sociais (SANTOS, 2011), neste caso 

específico, em torno da dança. De acordo, ainda, com a autora, os softwares sociais partem 

justamente da ideia de conectar praticantes com interesses comuns que interagem 

colaborativamente (op. cit., 2010).  

Analisando, então, a utilização dos softwares sociais para a promoção da inclusão 

digital, consideramos que esse propósito direciona-se no sentido da melhora do capital social 

(DI MAGGIO E HARGITTAI, 2001) e do relacionamento com outras comunidades 

(LEMOS, 2007). Contudo, J10 não apresenta desenvolvimento de novas habilidades e 

criatividade (LEMOS, 2007), baseando a utilização que faz dos softwares sociais em 

atividades repetitivas, que consequentemente não proporcionam uma nova visão social. 

Por último, consideramos que, apesar de utilizar o Facebook como fonte de 

informações, essa utilização se restringe à recepção, uma vez que a J10 não apresenta um 

nível de habilidade adequado para processá-las e utilizá-las. Além disso, para apresentar uma 

utilização significativa, segundo Warschauer (2006, p. 65), a jovem não deveria se limitar à 

recepção de informações, mas também à “sua produção”.  

 

3.3.11 Jovem 11 – J11 

 

J11 é uma jovem de 15 anos, que define sua cor como parda, moradora da 

comunidade do Cantagalo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cursa atualmente o 1º ano do Ensino 

Médio e relata trabalhar, contribuindo parcialmente para o sustento da família. Sua mãe é a 

principal responsável pela renda mensal média familiar que, segundo a jovem, é de até 

R$500,00. 

Ela nos diz que o jornal é o principal meio de comunicação que utiliza para se manter 

informada, e que assistir à televisão e utilizar a Internet são as atividades que mais gosta de 

fazer em seu tempo livre.  
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Quanto ao acesso à Internet:  

Quando examinamos especificamente sua relação com a Internet, a jovem diz se 

considerar, em termos de domínio, como “bom utilizador”. Acessa a Internet de sua 

residência “sempre que tem um tempo”, como afirma na entrevista: 

J11 – Sempre que eu tenho tempo, eu entro. Assim, não tô fazendo nada, eu entro. Aí eu gosto 

mais de abrir os meus e-mails, ver assim sites de signos, que eu gosto de ficar vendo. Às 

vezes, eu jogo, às vezes. E faço algumas pesquisas de escola, quando tem algum trabalho pra 

mim fazer. 

Ela nos diz, ainda, que quando acessa a Internet fica em média de três a quatro horas 

on-line, e que as “notícias” são os conteúdos que menos acessa, e as “redes sociais”, os de sua 

preferência. J11 relata utilizar exclusivamente o software social Facebook.   

  

Quanto aos softwares sociais:  

“Manter contato com os seus amigos” é o principal motivo que leva J11 a utilizar as 

redes sociais da internet. Em suas palavras: 

J11 – Porque eu entro, mal entro, aí já vêm vários amigos já me chamando no bate-papo, aí 

começo a conversar, conversar, conversar. Aí posta uma coisa, aí me marca, aí fica todo 

mundo conversando naquela marcação, naquela postagem que ele postou. Aí fica 

conversando, aí quando vai ver a hora já passou.   

Justifica assim, inclusive, o fato de passar tantas horas na Internet (três a quatro horas), 

conforme relatado anteriormente. A jovem nos diz também que todos os “amigos” com quem 

mantém contato no software social já fazem parte de seu círculo de amigos. 

E1 – São seus amigos que você já conhece? 

J11 – É, com os da escola. Às vezes, eu acho gente que já estudou comigo há muito tempo, aí 

fico conversando. Gente da escola, daqui da comunidade mesmo, primo, parente que mora 

longe. 

E1 – Já aconteceu de você procurar alguém pra convidar pra ser seu amigo, que você não 

conheça pessoalmente? Que seja uma pessoa que você admire ou, sei lá, um ator, uma 

personalidade, ou uma pessoa que tenha alguma relação com algum tema que te interesse? 

Já aconteceu isso? 

J11 – Não. 

E1 – Não? Sempre seus amigos? 

J11 – Sempre meus amigos. 
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Ao resumir seus contatos no Facebook apenas aos amigos que possui, a jovem está 

inviabilizando a geração de novas oportunidades nas relações com outras comunidades e no 

mercado de trabalho, no fomento a novas habilidades ou uma nova vida social (LEMOS, 

2007).  

Quando questionada sobre os benefícios que o software social traz para a sua vida 

cotidiana, a jovem relata ser “diversão” e acesso a informações mais rapidamente. No trecho 

abaixo podemos compreender a visão da J11: 

E1 – Tá. O que você me diria que o Facebook traz de bom pra você, pra sua vida? Ou não 

teria nada para dizer? 

J11 – Pra mim, só diversão e às vezes algumas notícias, que às vezes eu não tenho tempo de 

ler, aí eu fico sabendo. Tipo alguma pessoa muito famosa, sei lá, às vezes faleceu, não parei 

nem pra ver televisão, aí todo mundo “ah, esse ator era muito bom, pena que morreu, muitos 

anos de carreira”, não sei o quê. Aí eu fico sabendo por lá, assim, só. 

De acordo com a posição de Cazeloto (2008, p. 166), em relação às práticas da cultura 

digital, “ao transferir as práticas culturais e políticas para relações mediadas pela máquina, a 

informatização da sociedade termina por reforçar a própria necessidade do computador, num 

círculo vicioso [...].” J11, com sua argumentação nos demonstra justamente estar subordinada 

à informatização generalizada do cotidiano, conforme o autor descreve. Além disso, a 

impossibilidade de conexão repercute na jovem como forma de exclusão das informações, 

bem como do direito à diversão.  

Ao analisarmos a página da J11 no Facebook (Imagem 18), constatamos que ela 

utiliza o software como uma forma de “diálogo” com os amigos. São recados, mensagens, 

declarações e muitas fotos da jovem com as pessoas do seu círculo de amizades. 

 

 

Imagem 18 
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Considerações sobre J11:  

Em relação aos dados coletados da J11, poderíamos dizer que estamos diante de uma 

jovem que faz uso do software social Facebook, com a função de mediador social, 

estimulando as relações de grupos, conforme análise de Santos (2011). No entanto, ainda de 

acordo com a análise completa da autora (op. cit., 2011), as possibilidades dessas interfaces 

deveriam ultrapassar essa perspectiva.  

A partir da utilização que a jovem faz do Facebook, questionamos se esse software 

social estaria promovendo maior contato dela com os amigos ou, pelo contrário, estariam 

descomprometendo os vínculos sociais? E, indo além, em que medida as informações que 

circulam na página da jovem são produtoras de sentido para ela e seu círculo de amigos? 

Concordando com o que nos diz Severiano; Estramiana (2006, p. 79), “uma 

comunicação para tornar-se clara experiência cultural, requer uma atitude crítica, a clara 

consciência da relação em que se está inserido e o intuito de fruir de tal relação”. No exemplo 

em questão, não observamos uma “formação cultural” por parte da jovem e seus amigos, que 

seria responsável pela capacidade de reflexão crítica desses indivíduos. Percebemos 

simplesmente uma necessidade da jovem de “informar”, sem demonstrar preocupação com a 

“produção de sentido”.  

 

3.3.12 Jovem 12 – J12 

 

J12 é um jovem de 16 anos, que define sua cor como parda, morador da comunidade 

do Cantagalo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Cursa o 1º ano do Ensino Médio e pretende 

ingressar na faculdade quando terminar a educação básica. Seu pai é o principal responsável 

pelo sustento da família, que tem uma renda média mensal de R$501,00 a R$1.500,00.  

O jovem relata que a Internet é o meio de comunicação que mais utiliza para se manter 

informado e que, no seu tempo livre, o que mais gosta de fazer é “praticar esportes”, sendo 

utilizar a Internet sua segunda opção preferida de lazer. 

 

Quanto ao acesso à Internet: 

O jovem diz que acessa a Internet da própria residência, e considera seu nível em 

termos de domínio como “utilizador”. Relata ainda que, apesar de acessá-la diariamente, fica 

conectado por no máximo duas horas, pois não gosta de ficar muito tempo na Internet. Em 

suas palavras: 
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J12 – Eu não consigo ficar muito tempo no computador. 

E1 – Mas você acessa todo dia? 

J12 – Todo dia. 

E1 – Dia de semana e final de semana? 

J12 – Isso. 

Os conteúdos que menos acessa na Internet são os “bate-papos”, enquanto as “redes 

sociais” têm sua preferência. Os softwares sociais de que participa são Facebook e Orkut. 

 

Quanto aos softwares sociais: 

J12 relata que “divertir-se como passatempo” é o principal motivo para participar dos 

softwares sociais, sendo “música” e “esportes e lazer” os seus principais temas de interesse 

nesses sites. 

Quando indagado sobre as principais atividades que desenvolve no Facebook e no 

Orkut, o jovem nos disse ser “acessar vídeos e fotos dos amigos” e “postar fotos e vídeos”, 

porém, também expõe que praticamente não utiliza mais o Orkut: 

E1 – É? Dos dois, qual você acessa mais? Ou é igual? 

J12 – Face.  

E1 – Facebook? Por quê? 

J12 – Acho que tá na moda.  

E1 – Tá na moda? 

J12 – Acho que sim. 

O sentido dado pelo jovem à expressão “tá na moda” tem relação direta com a noção 

de “sociedade do consumo” (CANCLINI, 2010), uma vez que a moda é uma das principais 

responsáveis por manter o consumo em alta. Ao analisar a nova organização da sociedade, o 

autor aponta o consumo como forma de pertencimento:  

[...] ao consumir bens materiais ou simbólicos, mais do que ser 

enquadrados como vorazes consumidores de superficialidades e 

objetos de manipulação da economia capitalista, os consumidores 

estariam tecendo as malhas do tecido social a que pertencem ou desejam 

pertencer, criando sua identidade. (op. cit. 2010, p.61). 

 

Os jovens estão em busca de sua identidade, e para isso delimitam territórios e 

estabelecem regras de participação neste ou naquele grupo. Assim, apropriam-se 

coletivamente dos bens materiais ou simbólicos, construindo pactos como forma de 

pertencimento.  

Outro dado relevante apontado pelo jovem é o contato com um ídolo do esporte.  
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E1 – Tem alguém com quem você se relacione que você não conheça pessoalmente, mas que 

tenha algum interesse?  

J12 – Não.  

E1 – Não? Nenhum atleta, ou pessoa famosa, ou alguém relacionado à profissão, ao curso?  

J12 – Só o César Cielo
35

. 

E1 – O César Cielo?  

J12 – Isso. 

E1 – Você curte ele no Facebook e aí você acompanha sempre? 

J12 – Isso.  

No entanto, ao analisarmos a página do J12 no Facebook encontramos diversos outros 

atletas que o jovem “curte” – opção temas de interesse – (Imagem 19), criando, assim, 

conforme define Santos (2011, p. 146): “vínculos sociais e afetivos pelas mais diferentes 

razões objetivas e subjetivas”. 

Encontramos, também, na página do jovem, outros artistas de seu interesse cujas 

publicações ele acompanha, além de uma página de Programa de Inclusão Social (Agência 

Redes para Juventude) e eventos de que participou (Imagem 20).  

 

Imagem 19 

                                                 
35

 Nota da autora: César Augusto Cielo Filho é um nadador brasileiro, campeão olímpico (2008) e dos Jogos 

Panamericanos (2007), e recordista mundial em diversas provas da modalidade.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nata%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Imagem 20 

 

Ao utilizar o software social com tais propósitos, o jovem favorece a criação de redes 

de relacionamentos, indo além da função de juntar pessoas do seu círculo de relacionamentos, 

estabelecendo vínculos interpessoais que ultrapassam os preexistentes, “ainda que sejam 

celebridades” (AGUIAR, 2007, p. 11). 

 

Considerações sobre J12:  

Gostaríamos de ressaltar que, apesar de o jovem ter nos dado muito pouca informação 

através da entrevista, surpreendemo-nos ao analisar sua página no Facebook e encontrar uma 

utilização próxima àquela que o software social possibilita no cerne de sua proposta: “focar o 

exercício da sociabilidade”.  

Podemos perceber que o jovem explora bastante os temas de seu interesse, tendo 

acesso a informações sobre eles. O que nos chamou atenção, porém, foi o fato de o J12 agir 

apenas como “espectador”, não fazendo uso da possibilidade de liberdade para a produção e 

publicação de conteúdos. Na visão de Cazeloto (2006, p. 129), o jovem se caracteriza como 

“usuário do software”, diferentemente do que o autor descreve fazer a “elite da cibercultura”.  
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3.3.13 Jovem 13 – J13 

 

J13 é uma jovem de 19 anos, que define sua cor como branca e mora em Jacarepaguá, 

bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Cursa o 3º ano do Ensino Médio, em Curso Normal 

(Formação de Professores), e, quando terminar a educação básica, pretende ingressar na 

faculdade e trabalhar. 

Apesar de trabalhar, a jovem recebe ajuda financeira da família, que tem a tia como 

principal responsável pela renda familiar, que, segundo ela, fica entre R$1.501,00 e 

R$2.500,00.  

J13 nos relatou ser a Internet  o meio de comunicação que mais utiliza para se manter 

informada, enquanto “ir ao cinema/teatro/shows” é o que mais gosta de fazer em seu tempo 

livre.  

 

Quanto ao acesso à Internet:  

A jovem informou que acessa a Internet da própria residência. Sua frequência de 

acesso é diária, com duração média de quarenta minutos a duas horas. Ela relatou, ainda, que 

costuma acessar diversos sites, de acordo com seu interesse e necessidade. No trecho abaixo, 

podemos identificar esse aspecto: 

J13 – Eu acesso muito o Google, pra fazer pesquisa, o Wikipédia, Facebook, Gmail, site do 

Gmail pra acessar meu e-mail, acho que só. You Tube, pra escutar algumas músicas... Isso, 

basicamente isso.  

E1 – Desses todos que você me falou, tem um que você acesse mais?  

J13 – Facebook e o Google. São dois sites que eu acesso muito, com muita frequência. Acho 

que todas as vezes que eu entro no computador, eu vou no Google pesquisar alguma coisa, e 

no Facebook. Todas as vezes. 

E1 – E o que te motiva, todas as vezes que entra na Internet, a acessar o Facebook e o 

Google?  

J13 – Porque são dois sites muito amplos, que eles podem me oferecer diversas coisas num 

único site. Por exemplo, o Google eu posso fazer várias pesquisas sobre vários assuntos que 

eu tenha dúvida, que gere dúvida durante o meu dia, então eu posso encontrar muitas coisas 

no Google. E no Facebook também, eu posso ter informações de várias coisas, mas também é 

um site que me interessa, porque através desse site eu posso ter contato com pessoas que tão 

muito longe, pessoas que eu precise se comunicar ali na hora, então é basicamente um 
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telefone pelo computador o Facebook pra mim, que eu posso tá ali e conversar com uma 

amiga rapidinho, trocar uma informação rápida.  

Analisando o relato, podemos perceber que a jovem destaca funções para os dois sites 

em seu cotidiano, tendo como foco a busca por informações. Inclusive, ao longo de sua 

entrevista, demonstra bastante preocupação com o “saber”, indo ao encontro das perspectivas 

apresentadas por Lyotard (1986) ao apresentar na pós-modernidade o saber intrinsecamente 

relacionado ao poder.  

 

Quanto aos softwares sociais: 

J13 relata participar dos softwares sociais Facebook, Twitter, You Tube e blogs. O 

primeiro é o que ela mais acessa, além de explicar que, apesar de achar o Twitter um software 

social bastante interessante, com um imenso potencial de informação, não o usa com 

frequência. Em suas palavras: 

J13 – Twitter? Tenho Twitter, já acessei, teve uma época em que eu acessava muito o Twitter, 

nossa, todos os dias, queria ter mil seguidores. Mas aí hoje já não acesso tanto. 

E1 – Por que você acha que se desinteressou? 

J13 – Eu perdi a motivação. 

E1 – Você saberia explicar por quê? 

J13 – Porque... Eu não sei. Acho que porque eu já não tenho tantos amigos no Twitter, eu já 

não tenho, assim... Eu acho o Twitter um meio muito rápido pra você publicar uma coisa, 

você fica sabendo de uma coisa assim, rapidinho. Se você souber usar o Twitter como uma 

ferramenta, assim, já ouvi casos muito legais. Por exemplo, tá tendo uma blitz, aí a pessoa 

publica lá e os outros já... Eu acho que se você souber usar o Twitter, é bem legal. Mas eu 

não sei por que, porque eu acho que eu já não... Não me beneficiou muito o Twitter pra 

muitas coisas, eu não senti muita diferença na minha vida em utilizar o Twitter, então não me 

acrescentou muito. 

Na fala da jovem acima, destacamos sua observação sobre o fato de o software social 

“não acrescentar muito” e “não ter feito diferença em sua vida”. Ao fazer tais referências, J13 

demonstra dar importância ao “propósito de utilização da Internet”, proposto por DiMaggio e 

Hargittai (2001). Neste caso, a jovem parece não privilegiar o consumo e o entretenimento, e 

sim uma utilização que lhe traga benefícios, tais como aumento da produtividade econômica e 

melhora do capital social (op. cit. 2001). 
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Ao pesquisarmos a página da J13 no Twitter, constatamos que se encontra ativa, com 

421 tweets
36

, 1.394 perfis acompanhados por ela e 689 seguidores. Contudo, a jovem não 

costuma publicar conteúdos próprios, fazendo uso apenas da função retweet (Imagem 21). O 

retweet é uma função do Twitter que consiste em replicar uma determinada mensagem de um 

usuário para a lista de seguidores, dando crédito a seu autor original. Na página de início do 

site existe um botão chamado retweetar, que faz o envio automático da mensagem para todos 

seguidores da pessoa. Quando um texto é retweetado, o termo “RT” aparece em negrito no 

início da mensagem (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 107). 

Quando opta por apenas retweetar mensagens, J13 não está compartilhando conteúdos 

próprios, uma vez que essa funcionalidade garante que a autoria do tweet original seja 

preservada e ressaltada, inclusive com a foto do perfil do autor. Observamos, ainda, que J13 

se interessa por retweetar poesias e frases de reflexão. 

  

 

 

 

Imagem 21 

 

Em relação ao Facebook, a jovem aponta para as possibilidades de “buscar 

informações do seu interesse” e “obter/manter contatos profissionais” como os principais 

                                                 
36

 Nota da autora: Tweets são os textos com até 140 caracteres que funcionam como atualizações nos perfis 

individuais no Twitter. 
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motivos para utilizar o software social. Sobre as atividades que mais desenvolve no site estão 

“ler notícias ou informações” e “acessar vídeos e fotos dos amigos”.  

Indagamos à jovem sobre de que forma utiliza o Facebook para “obter/manter contatos 

profissionais”, e ela nos explicou que acompanha páginas de assuntos e temas que considere 

relevantes para o seu futuro profissional. No trecho abaixo, J13 exemplifica como isso 

acontece, a partir de uma página sobre Biologia, que segundo ela é a carreira profissional que 

pretende seguir: 

E1 – E você acompanha páginas de pessoas ou de instituições que sejam relacionadas a 

temas do seu interesse? 

J13 – Sim. Eu participo de uma página chamada Biologia, eu adoro. Ali é uma página que 

eles colocam muitas informações, por exemplo, de um animal que foi descoberto, de 

pesquisas, de vagas, eles anunciam vagas pra quem tá nessa área da Biologia. Aí fala “tem 

vaga em tal estado, quem tiver interessado”. E é um site que não só dá informações, mas 

também descontrai, assim, eles usam um vocabulário muito biológico. E eu acho muito 

interessante esse site Biologia, eu acesso com frequência também, todas as vezes que eu entro 

no Facebook eu dou uma lida, às vezes publico alguma coisa no meu próprio Facebook 

através desse site. É bem legal.    

Em sua página no Facebook, podemos observar que J13 costuma publicar – e 

comentar – conteúdos que considera interessantes (Imagem 22). Sua utilização do software 

social caracteriza-se como fora do padrão, em comparação com os demais jovens observados 

anteriormente. Ela se enquadra no que a OCDE (2007) considera de extrema importância, que 

foi viabilizado pelo desenvolvimento das ferramentas sociais na Web 2.0: a liberdade de 

produção, organização e publicação de conteúdos.  
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Imagem 22 

 

Considerações sobre J13: 

Conforme já mencionado anteriormente, J13 demonstra consciência em relação aos 

benefícios que a utilização dos softwares sociais pode trazer para sua vida cotidiana, 

ultrapassando os ideais de mero consumo tecnológico e entretenimento.  

Consideramos, ainda, que a jovem apresenta o que Warschauer (2006, p. 63) 

denominou de “capacidade pessoal do usuário de fazer uso desse equipamento e dessa rede, 

envolvendo-se em práticas sociais significativas”. Esse ponto é fundamental para a noção de 

utilização de softwares sociais como promoção da inclusão digital.  

 

3.3.14 Jovem 14 – J14 

 

J14 é uma jovem de 17 anos, que define sua cor como branca, moradora da 

comunidade do Pavão, localizada em Copacabana, Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. 

Cursa o 2º ano do Ensino Médio e relata trabalhar, não necessitando receber ajuda financeira 

da família, que tem uma renda média mensal de R$501,00 a R$1.500,00.  
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A jovem diz que a televisão é o meio de comunicação que mais utiliza para se manter 

informada, e assistir à TV é a sua atividade de lazer preferida.  

 

Quanto ao acesso à Internet: 

Quando indagada sobre sua relação com Internet, J14 responde que não a utiliza 

diariamente, apesar de ter computador e acesso na própria residência. No trecho abaixo, 

retirado de sua entrevista, a jovem explica melhor: 

J14 – Eu uso a Internet mais assim pra ver redes sociais, como o Facebook, o Orkut. E eu 

não uso todo dia, de vez em quando, e assim umas duas, três horas por dia, quando eu uso.  

E1 – Mas você tem Internet em casa? 

J14 – Tenho, tenho computador em casa.  

E1 – O computador é seu ou você divide o computador com outras pessoas?  

J14 – Eu divido, o computador não é meu, é do meu primo. Aí eu, minha irmã e ele usa o 

computador. 

E1 – Entendi. Mas você não usa o computador todos os dias porque não quer, não tem 

interesse, ou porque às vezes você não tem a oportunidade de usar por algum motivo? 

J14 – É porque às vezes não dá tempo de usar. Eu faço curso, eu venho pra cá
37

 de manhã, aí 

às vezes eu tenho um curso aqui à tarde e a escola à noite, aí não tenho tempo de usar todo 

dia. 

Apesar de possuir os meios técnicos necessários para utilizar a Internet, a jovem não 

tem autonomia para acessá-la por tempo ilimitado, de acordo com a sua vontade 

(DIMAGGIO E HARGITTAI, 2001), seja por precisar dividir o computador com parentes ou 

por não ter tempo disponível. 

Damos destaque também, no relato da jovem, ao fato de ela privilegiar o acesso aos 

softwares sociais quando utiliza a Internet, sendo o e-mail o que ela menos acessa na rede.  

 

Quanto aos softwares sociais: 

Em relação especificamente aos softwares sociais, J14 relata utilizar o Facebook e o 

Orkut. “Manter contato com os amigos” e “Obter informações de lazer e entretenimento” são, 

segundo a jovem, os principais motivos para acessar as redes sociais.  

Quando questionada sobre qual dos dois softwares utiliza mais, J14 argumenta que 

utiliza mais o Facebook, pois o Orkut “está fora de moda”. Em suas palavras: 

                                                 
37

 Nota da autora: A jovem refere-se ao Projeto Espaço Criança Esperança. 
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E1 – Entre o Orkut e o Facebook, qual você usa mais?  

J14 – Eu uso mais o Facebook.  

E1 – Por quê? 

J14 – Porque agora o Orkut tá meio, como dizem alguns, está fora de moda. Aí eu uso mais o 

Facebook que tá mais na atualidade.  

E1 – As pessoas tão acessando mais? 

J14 – É.  

A noção de “fora de moda”, apontada pela jovem, está relacionada aos aspectos da 

“sociedade do consumo” (CANCLINI, 2010) e a dinâmica social instaurada em decorrência 

dela, em que o consumo pode ser compreendido como forma de pertencimento.  

De acordo com Castells (apud CANCLINI, 2010, p. 62), o consumo perpassa a noção 

de simples caprichos e atos sem reflexão, devendo ser visto como “o conjunto de processos 

socioculturais em que se realizam a apropriação de comunicação e recepção de bens 

simbólicos” (CANCLINI, 2010, p. 60).  

As imagens abaixo, capturadas da página da J14 no Facebook, demonstram que a 

jovem utiliza o Facebook basicamente com objetivos comunicacionais e de entretenimento 

(Imagens 23 e 24). Suas atualizações funcionam como espécies de “recados” para os amigos. 

Ela propõe estabelecer interações com o seu círculo de relacionamento no software social, 

porém, não visualizamos uma disposição por parte dos indivíduos para de fato estabelecer 

essa interação. Tal afirmação pode ser constatada através da quantidade comentários que a 

J14 recebe em suas atualizações, ficando entre um e dois.  

Na Imagem 23, destacamos também o interesse da jovem por uma marca de 

refrigerante, o que no campo do consumo é um sinal de que o software social funciona 

propagando bens simbólicos (CANCLINI, 2010). 
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Imagem 23 

 

 

 

 

Imagem 24 

 

Considerações sobre J14: 

Em relação aos dados coletados da J14, podemos dizer que estamos diante de uma 

jovem que faz uso do software social Facebook com a função de mediador social, 

estimulando as relações de grupos, conforme análise de Santos (2011) sobre esses programas. 
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Contudo, ainda de acordo com a autora (op. cit., 2011), as possibilidades dessas interfaces 

deveriam ultrapassar essa perspectiva.  

Percebemos na jovem, simplesmente, uma necessidade de “informar”, no sentido de 

enviar recados aos amigos, sem demonstrar preocupação com a “produção de sentido” a partir 

dos conteúdos que publica.  

Concordando com o que nos diz Severiano; Estramiana (2006, p. 79), “uma 

comunicação para tornar-se clara experiência cultural requer uma atitude crítica, a clara 

consciência da relação em que se está inserido e o intuito de fruir de tal relação”. No exemplo 

em questão, não observamos uma “formação cultural” por parte da jovem e seus amigos, a 

qual seria responsável pela capacidade de reflexão crítica desses indivíduos.  

 

3.3.15 Jovem 15 – J15: 

 

J15 é uma jovem de 19 anos, que define sua cor como parda, moradora do Bairro de 

Fátima, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ela nos explicou que a mãe mora na cidade de Duque 

de Caxias, e que há três anos mora com uma parente (tia) no Rio de Janeiro, onde se localiza a 

escola em que estuda. Nos fins de semana, costuma ir para a casa da mãe. 

Cursa atualmente o 3º ano do Ensino Médio, em Curso Normal (Formação de 

Professores), e pretende, quando terminar a educação básica, ingressar na faculdade e 

trabalhar. Relata que a mãe é a principal responsável pelo sustento da família, que tem uma 

renda média mensal de R$501,00 a R$1.500,00. A jovem explica que trabalha, mas ainda 

precisa receber ajuda financeira da família. 

Segundo ela, a Internet é o principal meio de comunicação que utiliza para se manter 

informada, e ler é o que mais gosta de fazer em seu tempo livre. 

 

Quanto ao acesso à Internet: 

J15 diz gostar de acessar a Internet, porém, na casa da tia, onde mora durante a 

semana, não há computador. Logo, só acessa a rede nos fins de semana, quando vai para casa 

da mãe, ou na casa da avó.  

Ela nos diz, ainda, que não tem o costume de ficar muito tempo na Internet, 

priorizando os trabalhos escolares, conforme explica no trecho abaixo: 

E1 – Então, nos finais de semana você acessa a Internet? 

J15 – Acesso. 

E1 – E quanto tempo você fica? 
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J15 – Pouco. Eu entro mais assim pra olhar o Facebook, assim. Às vezes quando tem um e-

mail às vezes, difícil eu entrar no e-mail. Alguma coisa que às vezes eu quero pesquisar, não 

é muito não.  

E1 – Quando quer fazer algum trabalho pra escola, você então não costuma usar a internet?  

J15 – Eu uso assim, sempre quando eu vou pra casa da minha mãe. Às vezes eu tenho um 

trabalho pra entregar no meio da semana, aí eu faço no fim de semana, aí ponho no pen 

drive, aí depois eu vou numa lan house e imprimo.  

E1 – Então você depende sempre de esperar até o final de semana? 

J15 – É.  

E1 – Pra poder usar. 

J15 – Eu sempre faço assim: às vezes falta duas semanas, aí sempre quando eu tô assim sem 

fazer nada, eu vou lá e faço tudo logo de uma vez. Aí ponho tudo no pen drive, aí depois eu só 

vou imprimindo. Aí fica mais fácil. 

Com base nessas observações, destacamos que J15 não possui os meios técnicos – 

desigualdade relativa à banda larga – nem autonomia de acesso – conecta de casa ou do 

trabalho, monitorada ou não, durante tempo limitado ou à vontade (DIMAGGIO E 

HARGITTAI, 2001).  

No entanto, destacamos que seu propósito de utilização não prioriza o consumo e o 

entretenimento, indo ao encontro do que Warschauer (2006) denomina de práticas sociais 

significativas.  

 

Quanto aos softwares sociais: 

Em relação especificamente aos softwares sociais, J15 nos diz que utiliza apenas o 

Facebook. No trecho abaixo, retirado de sua entrevista, ela explica: 

E1 – Quais são as redes sociais que você acessa? 

J15 – Só o Facebook. 

E1 – Só o Facebook... E quando você acessa o Facebook, qual é o motivo? O que te motiva, 

quando você entra na Internet, a acessar o Facebook? 

J15 – Ah, eu gosto de ver as coisas que as pessoas postam. Às vezes eu vou, às vezes tem uma 

mensagem pra mim, algum convite. É porque eu faço parte de alguns grupos também, aí de 

vez em quando tem umas mensagens lá, aí eu vou ver. 

E1 – De que grupos você faz parte? 

J15 – Daqui do Criança Esperança, dos concursos de magistério que eu faço, alguns eu faço, 

da minha turma e da comissão de formatura da minha escola.  
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E1 – E vocês utilizam o Facebook pra se comunicar? 

J15 – É, se comunicar.  

E1 – E você também faz postagens nesses grupos? 

J15 – Eu faço mais no da minha turma. Porque eu sou representante de turma, aí então às 

vezes tem que falar do trabalho, alguma coisa assim, aí eu posto lá pras pessoas verem. Mais 

da turma, assim.  

De acordo com Cazeloto (2008, p. 105), a partir dessas comunidades virtuais, “é o 

indivíduo que constrói sua rede de relações com base em uma série de seleções”. Dessa 

maneira, o indivíduo adere à comunidade que expresse melhor sua individualidade. Esse 

estímulo à segmentação, característica da pós-modernidade, faz com que as pessoas se 

agrupem em torno das suas preferências e interesses. E assim, a partir de um grupo de 

pessoas, o sujeito consegue expressar melhor sua individualidade.  

Outro fator que consideramos relevante no relato da jovem é a utilização do grupo no 

Facebook por sua turma da escola, apontando para as grandes possibilidades 

comunicacionais, contribuindo para as práticas educativas. Como afirma Santos (2011, p. 3): 

“Os avanços nas tecnologias de informação e comunicação potencializam os espaços de 

convivência e aprendizagem, principalmente quando levamos em consideração o uso de 

interfaces interativas, mídias digitais e redes sociais da Web.” 

Segundo a J15, esses grupos no Facebook funcionam muito bem, otimizando o fluxo 

de informações entre os alunos que compõem sua turma na escola. Ela explica como utiliza o 

software social na comunicação com a turma: 

E1 – E funciona? Todo mundo vê? 

J15 – Funciona, funciona. Eu acho que mais do que pessoalmente, porque às vezes eu quero 

falar com a turma, não tá todo mundo ali, aí eu posto no Face pra todo mundo ver, bem mais 

rápido. E às vezes, aí eu escrevo lá depois eles só copiam, e não preciso ficar repetindo toda 

hora, é bem mais fácil.  

E1 – Fica o registro? 

J15 – É. Aí não precisa ter que ficar falando a mesma coisa o tempo todo.  

E1 – Todo mundo da sua turma tem Facebook? 

J15 – A maioria. A maioria tem. 

E1 – E quem não tem, como é que...? 

J15 – Ah, eu acho que é só uma menina que não tem. Que ela é meio evangélica, assim, aí 

não usa muito essas coisas, o pai acho que não gosta. Aí eu falo com ela pessoalmente, mas o 

resto todo mundo usa. Todo mundo tem acesso e se comunica mais por lá.  
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Nas imagens capturadas da página do Facebook da J15, verificamos que o uso que ela 

faz do software social apresenta objetivos comunicacionais (Imagem 25). Suas atualizações 

funcionam como espécies de “recados” para os amigos. Ela propõe estabelecer interações com 

o seu círculo de relacionamento no software social, mas não visualizamos uma disposição por 

parte dos indivíduos para de fato estabelecer essa interação. Tal afirmação pode ser constatada 

através da ausência de comentários que a J15 recebe em algumas atualizações, e em outras 

atingem a quantidade máxima de quatro manifestações de interesse por parte dos amigos.  

Quando pesquisamos a utilização dos “grupos” a que a jovem relatou pertencer no 

Facebook, visualizamos o colégio em que estuda e o Projeto Educacional Espaço Criança 

Esperança (Imagem 26). Por se tratar de “grupos fechados”, ao quais apenas seus integrantes 

têm acesso, não pudemos explorar os conteúdos publicados nem a interação estabelecida entre 

os usuários. Contudo, de acordo com o relato da J15, tais grupos têm boa funcionalidade, 

sendo inclusive seu principal interesse ao acessar o software social. 

  

 

 

 

Imagem 25 
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Imagem 26 

 

No entanto, ao ser questionada sobre a importância do software social em sua vida 

cotidiana, J15 nos disse acreditar que não “faria muita falta”. Para ela, sua principal 

funcionalidade é diminuir distâncias físicas e facilitar a comunicação entre as pessoas. Mas, 

de acordo com a jovem, antes da existência da Facebook as pessoas se comunicavam, de uma 

forma ou de outra; logo, caso o software deixasse de existir, as pessoas iriam se comunicar do 

mesmo jeito. Nas palavras da jovem: 

E1 – Vamos supor que o Facebook acabasse, que não existisse mais Facebook. Você acha 

que faria muita falta pra você?  

J15 – Faria... Acho que, não sei, acho que nem tanto. Porque eu não sou viciada no 

Facebook. Eu entro mais pra me comunicar com as pessoas e por questão do grupo da minha 

turma. Mas, se acabasse, acho que não faria muita diferença pra mim, não.  

E1 – Não? Você daria um outro jeito de se comunicar?  

J15 – É. Antes do Facebook todo mundo se comunicava, então acho que não teria muita 

diferença, pelo menos pra mim.  

E1 – Mas você acha que o fato de ele existir ajuda, acaba que acelera as coisas? 

J15 – Ajuda.  

E1 – Que vantagens principais de ele existir você me diria?  

J15 – Ah, porque às vezes você tá distante de uma pessoa, você não tem como falar com uma 

pessoa. Eu às vezes eu tô, sei lá, na escola, aí às vezes eu pego o telefone de alguém 

emprestado, aí eu entro no Facebook, ai eu mando mensagem pra uma pessoa que é difícil de 

eu falar. Às vezes eu quero falar com alguém e essa pessoa não foi à aula, aonde eu tiver 
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posso falar com ela pelo Face. É mais por esse lado assim, agora, fora esse assunto assim da 

minha turma eu quase não tenho muita coisa a fazer.  

 

Considerações sobre J15: 

Podemos dividir a utilização do software social pela jovem em duas frentes: a primeira 

está relacionada à interação com os amigos em sua página principal, e a segunda, ao 

pertencimento aos grupos.  

No relacionamento com os amigos, percebemos simplesmente uma necessidade da 

jovem de “informar”, no sentido de enviar recados aos amigos, sem demonstrar preocupação 

com a “produção de sentido” a partir dos conteúdos que publica.  

Já nos grupos, J15 relata atuar de forma protagonista na criação e publicação dos 

conteúdos, uma vez que é representante da turma da escola, tendo a responsabilidade de 

atualizar o grupo no Facebook. 

Contudo, o que mais chamou nossa atenção foi sua visão em relação à relevância 

social do Facebook. Ao argumentar que, caso o software deixasse de existir, não haveria 

consequências para os processos comunicacionais entre os indivíduos, a jovem demonstra 

questionar o discurso sempre presente dos entusiastas das TIC. Em um cenário no qual 

estamos diante da “onipresença do discurso de modernização, seu caráter obrigatório, sua 

recusa à menor objeção e seu constante apelo aos jovens” (WOLTON, 2007, p. 85), J15 

parece acreditar que há saída mesmo sem o computador.  

 

3.4 ANÁLISE FINAL 

 

Neste tópico, propomo-nos a apontar o que há em comum entre os 15 jovens 

analisados. Para isso, estabelecemos categorias com base em padrões encontrados nas análises 

dos dados recolhidos dos sujeitos da pesquisa, ou seja, fatores que se repetem na análise de 

cada um deles e que, ao se repetirem, indicam situações características da utilização dos 

softwares sociais por esses jovens. 

 

3.4.1 Categoria I - A posse de meios técnicos 

 

De antemão, observamos que um fator comum entre os jovens analisados é a posse de 

meios técnicos: equipamentos e conectividade. Contudo, como Warschauer (2006, p. 63) 

adverte: “O que é mais importante a respeito das TIC não é tanto a disponibilidade do 
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equipamento de informática ou da rede de Internet, mas sim a capacidade pessoal do usuário 

de fazer uso desse equipamento e dessa rede, envolvendo-se em práticas sociais 

significativas.” É esse justamente o cerne da questão, de acordo com a análise dos dados 

coletados dos sujeitos da pesquisa.  

Ao nos propormos a analisar profundamente a questão do acesso, verificamos a 

defasagem entre a noção de conteúdo e a noção de conectividade. Segundo Lievrouw (apud 

WARSCHAUER, 2006, p. 64), “o conteúdo abrange o acesso físico ao equipamento e a um 

canal de informação, junto com dois elementos adicionais: fontes institucionais de informação 

e suficiente capacidade individual do usuário para utilizar essa informação, envolvendo-se em 

discurso e ação social”. No caso dos jovens pesquisados, fica clara essa diferenciação: mesmo 

com “conectividade”, eles não alcançam a “noção de conteúdo”.  

Apesar da grande valia dessa concepção de conteúdo, apresentada por Lievrouw (apud 

Warschauer, 2006), acreditamos que o conceito associado ao letramento fornece, de forma 

mais proveitosa, um modelo para analisarmos a utilização dos softwares sociais pelos jovens 

pesquisados. Esse conceito prevê uma combinação de equipamentos, conteúdo, habilidades, 

entendimento e apoio social, “a fim que o usuário possa envolver-se em práticas sociais 

significativas” (WARSCHAUER, 2006, p. 64).  

 

3.4.2 Categoria II – Desigualdades associadas ao letramento 

 

Deve-se salientar que a condição de ser letrado, ainda na esteira do pensamento de 

Warschauer (2006), “sempre se refere a ter domínio sobre os processos, por meio dos quais a 

informação culturalmente significativa está codificada”. A grande questão é a causalidade do 

fenômeno, isto é, “o letramento possibilita o desenvolvimento, ou o desenvolvimento desigual 

restringe o acesso das pessoas ao letramento” (op. cit. 2006, p. 68). No entanto, 

independentemente da ordem dos acontecimentos, o resultado é o mesmo: desigualdade 

social.  

Indiscutivelmente, o letramento se correlaciona em alto grau com a renda e a riqueza, 

nos âmbitos tanto individual quanto da sociedade. Isso pode ser constatado no presente 

estudo, uma vez que os jovens pesquisados são pertencentes às classes C e D, como 

caracteriza o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(BRASIL, 2010). 

Outro dado comum entre os jovens que aponta para a dificuldade em relação ao 

letramento é o fato de serem alunos de escolas públicas, nas quais a falta de qualidade do 



111 

 

ensino é incontestável. De acordo com Soares (2010, p. 58), é preciso que existam condições 

para o letramento, sendo a primeira condição “que haja escolarização real e efetiva da 

população”. Quando o acesso à escolaridade se ampliou e passamos a ter mais pessoas 

sabendo ler e escrever, ampliamos a preocupação além de simplesmente aprender a ler e 

escrever. Assim, demo-nos conta da necessidade de letramento da população. 

A autora (2010) observa, ainda, que “o nível de letramento de grupos sociais 

relaciona-se fundamentalmente com as suas condições sociais, culturais e econômicas”. Mais 

uma vez o nível de letramento é associado às condições sociais e à importância de serem 

criadas e mantidas as condições para o letramento.  

No caso dos jovens pesquisados, a ausência de texto em suas páginas nos softwares 

sociais é um padrão comum entre eles. Mesmo as jovens J1, J4, J7, J13 e J15, que apresentam 

propósitos de utilização significativos (WARSCHAUER, 2006), baseiam-nos no 

compartilhamento de imagens, vídeos, letras de músicas ou textos de outras pessoas. Os 

demais jovens publicam apenas pequenas frases, mas com abreviações, erros de ortografia e 

ausência de conteúdo relevante. De acordo com Warschauer (2006, p. 65), tal situação está 

vinculada à “grande exclusão associada ao letramento”. 

 

3.4.3 – Categoria III – Entretenimento como propósito de utilização 

 

Dando sequência à análise, destacamos a perspectiva de utilização da Internet como 

forma de entretenimento, que, neste caso específico, não se relaciona, por exemplo, aos jogos 

eletrônicos, mas sim à troca comunicacional com os amigos. Apesar dos jovens terem optado 

nas respostas do questionário pela televisão como fonte de entretenimento, superando a 

Internet, asseguramos com base na completude dos dados coletados e analisados, que ambas 

servem de entretenimento a esses sujeitos. 

Os jovens demonstram ir de encontro ao determinismo tecnológico, que prevê um 

terceiro capítulo na história da comunicação no Ocidente a partir do surgimento da Internet. 

Segundo Wolton (2007, p. 17): “A questão da Internet, então, não é tanto saber se todo o 

mundo a utilizará, nem de se surpreender com o que permite fazer, é principalmente 

compreender se existe uma ligação entre este sistema técnico e uma ruptura de modelo 

cultural e social da comunicação.” No caso dos sujeitos deste estudo, a Internet acompanha a 

proposta atual do modelo cultural de comunicação, uma vez que se propõe a substituir a 

televisão como fonte de informação, fortalecendo o discurso de atores ligados às novas 
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tecnologias ao afirmarem, por exemplo, que: “As mídias de massa são os dinossauros da 

comunicação e o futuro é a interatividade e a criatividade mundial.” (WOLTON, 2007, p. 47).  

Nesse mesmo sentido, Canclini (2009, p. 225) nos direciona para as “diferenças, 

desigualdades e desconexões” entre os habitantes do planeta, que impossibilitam qualquer 

tipo de determinismo teórico, ou tecnológico neste caso específico. Numa análise das formas 

públicas de comunicação, diz-se que hoje “a televisão faz a pergunta e a internet responde” 

(PEREGIL, 2001, apud CANCLINI, 2009, p. 215), mas a simplificação da fórmula aponta 

mais uma vez para uma forma de determinismo. Quando estamos diante de jovens sem 

suficientes quadros conceituais e ampla informação para selecionar e ordenar a abundância de 

estímulos diários, como os sujeitos desta pesquisa, qualquer simplificação dos acontecimentos 

nos parece demasiado perigosa.  

O que podemos salientar, com base nos resultados deste estudo, é que a expansão das 

formas de comunicação, neste caso representada pela Internet, torna mais visível as diferenças 

e desigualdades nas formas de compreensão e incorporação das informações, bem como sua 

transformação em conhecimento. Na visão de Canclini (2009, p. 240), “nem a Internet nem a 

difusão massiva e transnacional de outros recursos comunicacionais avançados bastam para 

garantir uma incorporação generalizada ao que chamamos de sociedade do conhecimento”.  

Para Cazeloto (2008, p. 94), o “fenômeno da interatividade, típico da comunicação 

globalizada, reitera a sensação de aceitação e de compartilhamento.” Estar em contato com os 

amigos, independentemente da presença física, é algo que seduz os jovens. Corresponder-se 

sem limite, sem esforço, arquivando mensagens, fora das pressões do tempo e do espaço, sem 

dúvida constituem um dos principais trunfos das redes sociais. De acordo com Santos (2011), 

esses programas funcionam, justamente, como mediadores sociais.  

 

3.4.4 Categoria IV – Manutenção dos vínculos sociais pré-existentes 

 

Nesta pesquisa, chamou-nos também atenção a reprodução do contexto social 

vivenciado pelos jovens em seu cotidiano no contexto dos softwares sociais. A possibilidade 

de liberdade que o acesso ao conhecimento disponível na rede oferece (BAUMAN, 2001) é 

descartada pelos jovens.  

A interação entre os usuários dos softwares sociais, no caso estudado, não vai além da 

busca pela “benção” da aceitação coletiva. Esse coletivo é definido pelos membros da 

coletividade primária (família e amigos dentro da comunidade), que não é confrontada com a 

possibilidade de troca de informações advindas de outras realidades. Esses usuários não 
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chegam a ser atingidos pelo que Cazeloto (2008, p. 95) denominou de “incerteza da própria 

informação e do excesso de informação”. O computador não funciona como um ponto de 

difusão de opiniões distintas, uma vez que os jovens em questão se relacionam basicamente 

com os mesmos indivíduos de seu convívio cotidiano: família e amigos.  

Apesar de concordarmos com Santaella; Lemos (2010, p. 91), segundo os quais “a 

grande maioria dos usuários apenas leva para o universo do ciberespaço redes de vínculos 

sociais que já existiam previamente à sua entrada nas mídias sociais: amigos, familiares, 

colegas de trabalho”, alertamos para o fato de a maioria dos sujeitos desta pesquisa não 

explorar a possibilidade de formação de grupos ao redor de interesses compartilhados, 

ultrapassando os vínculos sociais preexistentes. Novos contatos não surgem através da rede 

social, nem mesmo em virtude de um contato pessoal ou de um amigo comum.                                                          

 

3.4.5 Categoria V – Propagação de “modismos” 

 

No campo do consumo, encontramos também dados relativos ao “modismo”. Para 

Cazeloto (2008, p. 85), o computador “é, evidentemente, veículo de propagação global de 

modismos [...].” Entre os sujeitos desta pesquisa, damos destaque à digitalização de 

mercadorias, como músicas, filmes, softwares, imagens e textos, que, segundo o autor (2008), 

“proporcionam a distribuição instantânea do consumo on demand”. 

Nessa mesma direção, essas mercadorias que circulam nos softwares sociais 

funcionam como senhas de acesso a determinados estilos de vida, valorizados positivamente 

pela sociedade contemporânea. Possuí-las torna-se sinal de distinção entre os sujeitos 

pertencentes à cultura digital, enquanto não possuí-las é sinônimo de vergonha e estratificação 

social.  

No caso específico desta pesquisa, chamou-nos atenção a preocupação, por parte dos 

jovens, com o “modismo” em relação inclusive aos próprios softwares sociais. Como, por 

exemplo, o Facebook ter superado o Orkut que atualmente é considerado por eles como “fora 

de moda”.  

 

3.4.6 Categoria VI – Preferência pelo software social Facebook 

 

Cabe aqui, também, esta ressalva em relação ao fato de os jovens pesquisados 

utilizarem basicamente o software social Facebook, em detrimento do Orkut e Twitter. De 

fato, cada um deles, de acordo com os recursos que fornecem, moldam as várias formas que 
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as práticas sociais podem ter, e consequentemente geram ou não interesse por parte dos 

indivíduos. 

O desinteresse pelo Orkut é justificado pelos jovens por este estar “fora de moda”, 

como anteriormente mencionado. Realmente, uma rede social passa a perder sentido quando 

deixa de abarcar a interação humana e seus laços sociais, culturais e afetivos. Uma vez que os 

indivíduos são estimulados e decidem migrar do Orkut para o Facebook, a possibilidade de 

manutenção de laços sociais é desfeita, e assim ele mesmo deixa de ser objeto de interesse dos 

jovens. 

Em relação ao Twitter, sua característica associada à produção de conteúdos é decisiva 

para que os sujeitos desta pesquisa não o coloquem no foco de seus interesses. Santaella; 

Lemos (2010, p. 67) explicam: “Enquanto nas outras redes sociais como Facebook, Orkut 

etc., o foco da interação social está nos contatos pessoais entre usuários, no Twitter o foco 

encontra-se na qualidade e no tipo de conteúdo veiculado por um usuário específico.” 

O caso do Twitter prevê uma complexa veiculação de ideias, que compõem a própria 

trama cognitiva global dessa mídia social (SANTAELLA; LEMOS, 2010). Ao 

considerarmos, ainda, a finalidade de existência desse software social, percebemos o nível de 

complexidade de sua utilização. De acordo com Santaella; Lemos (2010, p. 66):  

[...] o Twitter serve como um meio multidirecional de captação de 

informações personalizadas; um veículo de difusão contínua de ideias; um 

espaço colaborativo no qual questões, que surgem a partir de interesses 

dos mais microscópicos aos mais macroscópicos, podem ser livremente 

debatidas e respondidas [...].  

 

Diante da análise dos dados coletados dos sujeitos desta pesquisa, podemos 

compreender o quão distante estão de seu propósito de utilização todas as possibilidades 

previstas no uso do Twitter. O foco apenas nas interações sociais a partir de redes de 

relacionamentos preexistentes às redes sociais justifica a preferência do grupo pelo Facebook.  

 

3.4.7 Categoria VII – Os softwares sociais como contribuição para a inclusão digital 

 

Em suma, o que podemos destacar de todos os apontamentos retirados da análise dos 

dados coletados dos sujeitos da pesquisa é que o mais importante é estar presente nos 

softwares sociais. Literalmente, fluir junto com o movimento temporal presente do fluxo 

contínuo de interação (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 62).  

Os jovens pesquisados não se veem como excluídos digitais. Pelo contrário, 94% deles 

relatam acessar a rede da própria residência e 40% consideram, inclusive, seu nível de 
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domínio da Internet como “bom utilizador”. Certamente, esse grupo de jovens nem considera 

a opção de não estar presente no “mundo virtual”, uma vez que a tecnologia é uma 

necessidade plenamente aceita e incorporada pela unanimidade dos jovens.  

Não se trata de criticar a utilização dos softwares sociais por esses sujeitos nem tentar 

julgá-la como necessárias ou não. Apenas observamos que o propósito de utilização se 

restringe a uma espécie de “obrigação de uso” (CAZELOTO, 2008, p. 188). No entanto, 

evidentemente, o acesso formal ao computador não é garantia do exercício de nenhuma forma 

de direito. Segundo o autor (2010, p. 188), o “Direito, para ser efetivado, deveria levar em 

consideração, no mínimo, a possibilidade da recusa e da divergência sem sanções”.  

Provavelmente, o dado mais relevante a ser interpretado sobre os sujeitos desta 

pesquisa seja a noção de posse do computador e uso dos softwares sociais como sinal de 

distinção, objeto de desejo e fetiche, diante da cultura digital. Embora não reduza as 

desigualdades sociais, o simples acesso à tecnologia ao menos possibilita o sentimento de 

pertencimento à cultura contemporânea. Assim, inclusão digital aparece como sinônimo de 

inclusão na cultura digital. 

No entanto, não podemos deixar em segundo plano nossa posição firme sobre a 

dependência entre inclusão digital e atuação pró-ativa na cultura digital. Acessar diariamente 

os softwares sociais, da própria residência e por tempo ilimitado, não garante a inserção 

social. É fundamental que o indivíduo não seja apenas um consumidor, mas que possa “se 

apropriar de maneira crítica das informações a que tem acesso, articulando de forma 

protagonista novas formas de conhecimento, e produzindo conteúdos que o ajudem a interagir 

e a compreender melhor o universo ao seu redor”. (BALBONI, 2010, p. 38) 
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CAPITULO IV 

 

4.1 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciarmos nosso estudo, deparamos com uma enormidade de trabalhos 

acadêmicos focalizando a temática da inclusão digital a partir das mais diversas perspectivas: 

as diferenças entre gêneros, grupos étnicos, faixas etárias, etc. Contudo, percebemos que esses 

trabalhos traziam em seu cerne, na grande maioria das vezes, o propósito de analisar 

propostas de políticas públicas relacionadas com a inclusão digital. 

As conclusões advindas desses estudos, ou deles inferíveis, apontam frequentemente 

para dois eixos: o primeiro é o de que o mero acesso às TIC não determina a ampliação das 

oportunidades de vida de indivíduos e comunidades marginalizados; na verdade, em certas 

circunstâncias, a introdução das TIC pode intensificar consideravelmente as disparidades 

sociais já existentes em lugar de diminuí-las (SORJ; GUEDES, 2005; CAZELOTO, 2008). O 

segundo é que, superada a necessidade inicial de provisão de acesso às TIC, elas serão 

integradas às normas, valores e disposições dos grupos onde são introduzidas, amplificando 

tais recursos (WARSCHAUER, 2006). 

Perante esses diagnósticos, ampliamos o campo de análise sobre a temática inclusão 

digital e as desigualdades sociais, tendo como contexto da pesquisa as redes sociais da 

Internet. O que os jovens fazem nas redes sociais? Mais especificamente, o que jovens das 

classes C e D, alunos de escolas públicas, fazem nas redes sociais? 

Na crença de que os softwares sociais têm se tornado cada vez mais multifuncionais, 

conquistando importante espaço no dia a dia dos jovens, propusemo-nos a lançar um olhar 

múltiplo sobre os usos que jovens com características de exclusão social, devido ao baixo 

nível econômico, fazem dessas interfaces.  

Após análise dos dados à luz do referencial teórico adotado, retomaremos neste 

capítulo as questões que nortearam este estudo, a fim de respondê-las. 
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1) De quais softwares sociais os jovens fazem parte? Qual o propósito de 

utilização pelos jovens de cada um dos softwares sociais estudados?  

 

A unanimidade dos jovens pesquisados está presente no Facebook. Este se revelou o 

software social de sua preferência, baseada em justificativas como a popularidade – presença 

massiva dos amigos e conhecidos e prestígio na cultura digital – e a organização da interface 

– facilidade de utilização.  

Em relação ao Orkut, a maioria dos jovens relatou já tê-lo utilizado, porém, com a 

ascensão do Facebook, optou apenas por este, uma vez que a organização da interface de 

ambos propõe atingir propósitos semelhantes. Utilizar os dois softwares sociais é algo 

extremamente redundante.  

Os jovens não demonstraram interesse pelo Twitter. Santaella; Lemos (2010, p. 63) 

descrevem o Twitter “como uma mídia social particular que apresenta características únicas 

em relação a outras plataformas de rede social, como Facebook e Orkut”. Isso porque o seu 

funcionamento é baseado na difusão contínua de ideias, na captação multidirecional de 

informações e como um espaço colaborativo de questões.  

Diferentemente dos outros dois softwares sociais aqui analisados, no Twitter o foco de 

interação social não está no contato pessoal entre usuários, e sim no desdobramento a partir 

dos conteúdos veiculados por um usuário específico (SANTAELLA; LEMOS, 2010, p. 67).  

Nossa análise aponta justamente para essa questão – a causa do desinteresse pelo 

Twitter entre os jovens pesquisados –, que responde inclusive à pergunta sobre o propósito de 

utilização dos softwares sociais: a interação social a partir do contato pessoal entre os 

usuários. 

De fato, na visão de Recuero (2009, p. 104), esses sites redes sociais, Facebook e 

Orkut, tem seu foco “em expor e publicar as redes sociais dos atores”. A partir da criação de 

um perfil, o indivíduo passa a interagir com outras pessoas. Este é o principal propósito de 

utilização desses sites pelos jovens pesquisados. 

No entanto, diversas outras motivações de utilização são possíveis nesses softwares 

sociais, tais como: compartilhar conhecimento e experiências, gerar popularidade, provocar 

interação social com indivíduos até então desconhecidos, mas que compartilhem de interesses 

em comum e conhecer/construir valores diferentes. Nenhuma dessas possibilidades foi 

elencada como de interesse pelos jovens.  

Em resumo, o grupo de atores sociais pesquisados usa o software social Facebook e 

tem como propósito de utilização manter a rede social já existente fora da Internet. Tal 
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conclusão vai ao encontro do que explicita Recuero (2009, p. 105): “Ao observar uma rede 

social em um determinado site ou sistema, é preciso também perceber que essa apropriação 

pode variar de acordo com o grupo que está utilizando o site.”  

 

2) De que forma os jovens empregam tais softwares sociais em seu cotidiano? 

 

Para responder a essa pergunta, primeiramente garantimos que os softwares sociais 

estão presentes no cotidiano dos jovens, graças à posse dos meios técnicos necessários – 

equipamentos e conectividade. Conforme vimos na análise dos dados, apenas 1 dos 15 jovens 

não possuem computador em casa com acesso à Internet. Salientamos, ainda, que a maioria 

deles relatou que, ao acessar a Internet, a principal atividade desenvolvida é o acesso aos 

softwares sociais.  

Entretanto, o cerne da questão se encontra nos usos que os jovens fazem desses sites 

em seu cotidiano, que, como observamos, não vão além do entretenimento baseado no 

propósito de interação via trocas comunicacionais on-line com os amigos. Portanto, o tipo de 

comunicação encontrada é semelhante ao face a face, mas a distância, além de não atingir a 

possibilidade de ser em tempo real (Reid, 1991 apud Recuero, 2009, p. 119).  

No caso do Facebook, alguns dos jovens pesquisados fazem uso dos “grupos” em seu 

cotidiano. Os grupos são movimentados por fóruns e dados pertinentes ao assunto, e, de 

acordo com Recuero (2009, p. 144), esse território “pode estar associado com algum espaço 

institucionalizado no próprio espaço virtual ou mesmo restrito a um elemento de 

identificação”. No caso deste estudo, os grupos são relacionados, basicamente, à escola, ao 

estágio e ao Projeto Espaço Criança Esperança Rio de Janeiro.  

O que não podemos deixar de considerar são as inúmeras possibilidades oferecidas 

pelos softwares sociais que os jovens pesquisados deixam de usufruir. Por exemplo, Santos 

(2011, p. 13), ao debater as apropriações feitas pelos internautas nas redes sociais da internet, 

caracteriza esses espaços como sendo “onde os praticantes se relacionam, discutem e refletem 

sobre os mais variados assuntos que, a todo instante, se renovam”.  

Essa perspectiva apresentada pela autora não é observada no cotidiano dos jovens nos 

softwares sociais, uma vez que não os utilizam para criar, colaborar e compartilhar 

informações relacionadas à cultura contemporânea. Apesar de estarem presentes no 

ciberespaço, suas relações com o conhecimento e as informações se mantêm inalteradas. A 

possibilidade de liberdade proveniente do acesso ao conhecimento disponível na rede 

(BAUMAN, 2001) é descartada pelos jovens.  
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Além da interação comunicacional via software social, outra aplicação em seu 

cotidiano se encontra no campo do consumo. De acordo com Cazeloto (2008, p. 85), a 

possibilidade da cultura digital de transportar as mercadorias para dentro do computador 

proporciona a distribuição instantânea do consumo. E mesmo que não ocorra o consumo 

literal dessas mercadorias, os jovens consomem o que Canclini (2010, p. 61) sugere como 

“aspectos simbólicos e estéticos da racionalidade consumidora”. Ao serem digitalizadas e 

circularem na Internet, as mercadorias carregam os seus significados socioculturais, e tê-las 

publicadas em suas páginas nos softwares sociais exerce a função de distinção.  

Sobre esse cenário instaurado na cultura contemporânea, Castells (apud Canclini, 

2010, p. 61) argumenta que “o consumo é um lugar onde os conflitos entre classes, originados 

pela desigual participação na estrutura produtiva, ganham continuidade em relação à 

distribuição e à apropriação dos bens”. Logo, ao consumirem esses bens simbólicos, os jovens 

se sentem participantes dos processos socioculturais.  

Como consequência da disseminação desses bens simbólicos via digitalização das 

mercadorias, visualizamos também a propagação dos “modismos”. Compartilhá-los nos 

softwares sociais é sinal de distinção entre os sujeitos pertencentes à cultura digital.  

 

3) Que tipos de informação e conhecimento circulam nos perfis desses jovens nos 

softwares sociais? 

 

Ao capturarmos as imagens dos softwares sociais, buscamos analisar as marcas do 

cotidiano on-line dos jovens, a fim de compreender suas potencialidades comunicacionais a 

partir da interação entre os usuários. Essa opção se configurou como uma opção metodológica 

interessante, tendo assegurado saber “o que as pessoas estão realmente fazendo com a 

tecnologia” (GUTIERREZ, 2009, p. 10). 

A primeira observação a ser destacada no que tange a essa questão é que os jovens 

pesquisados compartilham muito pouco conhecimento em seus softwares sociais, e o que de 

fato circula em suas páginas são informações.  

Recuero (2009, p. 119) acredita que o objetivo de difundir uma informação no 

software social não seja aprofundar laços sociais, mas especificamente informar ou gerar 

conhecimento. Portanto, essa dimensão não é observada nos jovens pesquisados, já que os 

conteúdos que circulam em suas páginas apontam apenas objetivos relacionais. 

Conforme analisamos, alguns tipos de informação são recorrentes nos softwares 

sociais desses jovens, todos com claro apelo relacional. São eles: letras de músicas, vídeos de 
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músicas e publicação de informações de caráter pessoal. Verificamos, ainda, com base nos 

dados coletados, que os sujeitos não mantêm trocas conversacionais com os seus “amigos” 

nos softwares sociais. Portanto, mesmo quando uma informação é divulgada, na maioria das 

vezes através de vídeos ou frases/textos de outros autores, não são estabelecidas conversações 

sobre ela, o que impede que aquela informação venha a se transformar em conhecimento.  

Luckesi (1996) afirma que o conhecimento é a elucidação da realidade, e decorre de 

um esforço de investigação para descobrir aquilo que está oculto, que não está compreendido 

ainda. Apenas depois de ser compreendido um objeto pode ser considerado conhecido – 

adquiriu-se, assim, um conhecimento.  

Logo, adquirir conhecimentos é substancialmente diferente de compreender a 

realidade retendo informações. Apenas utilizando-se de conhecimentos é possível entender o 

mundo, e consequentemente, mais satisfatória será a ação do sujeito que os detém. 

Na visão de Santos (2011, p. 8): 

Os sujeitos podem recriar o mundo fazendo uso das diversas tecnologias 

e produzindo sentidos também nessas redes digitais. Assim, hoje é 

possível que as informações de um programa de televisão, de um jornal 

ou livro, por exemplo, continuem a ser discutidas pelos telespectadores/ 

leitores/internautas na rede mundial de computadores, como é possível 

evidenciar em softwares sociais como o Facebook. 

 

Na perspectiva de Lévy (1999, p. 160): 

A World Wide Web é um fluxo. Suas inúmeras fontes, suas turbulências, 

sua irresistível ascensão oferecem uma surpreendente imagem da 

inundação de informação contemporânea. Cada reserva de memória, cada 

grupo, cada indivíduo, cada objeto pode tornar-se emissor e contribuir 

para a enchente. 

 

No entanto, os jovens não demonstram utilizar as redes sociais como forma de acesso 

à informação e à oportunidade de aprendizado, não contribuindo para o que o autor (1999) 

chamou de “enchente de informação”. Apresentam, sim, o que Mattelart (2002) denomina 

“marginalização informacional”, traduzida na divisão entre ricos e pobres de informação.  

Então, se a inclusão digital prevê “[...] o uso livre da tecnologia da informação, com a 

ampliação da cidadania, o combate à pobreza, a garantia da privacidade e da segurança digital 

do cidadão, a inserção na sociedade da informação e o fortalecimento do desenvolvimento 

local” (MARTINI, 2005, p. 2), consideramos que os usos que os jovens fazem dos softwares 

sociais não atingem tal perspectiva.  

Ampliamos o foco da nossa análise, propondo que essa situação decorre das 

dificuldades do nível de letramento desses jovens, consequência das desigualdades da 
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educação formal. Para Soares (2010, p. 58), o primeiro requisito para que existam condições 

adequadas ao letramento é “a escolarização real e efetiva da população”.  

Indiscutivelmente, o letramento e a educação afetam o acesso on-line. Como afirmam 

Amaral e Bohadana (2008, p. 6), “[...] a educação representa o vetor capaz de fazer a 

diferença, pois a dinâmica da sociedade da informação requer que o indivíduo não apenas 

acompanhe as mudanças tecnológicas, mas, sobretudo, tenha capacidade de adaptação e 

inovação, a fim de garantir seu espaço de liberdade e autonomia”. 

As desigualdades educacionais acabam por determinar que os jovens estudantes das 

comunidades mais ricas tenham mais habilidades para pesquisar e criar novos conhecimentos 

através das TIC, enquanto os estudantes de baixa renda são relegados ao seu uso unicamente 

como dispositivo de entretenimento. 

 

4) De que forma os usos que os jovens fazem dos softwares sociais contribuem 

para a inclusão digital? 

 

Para respondermos a essa questão, primeiramente reiteramos que a nossa visão de 

inclusão digital alinha-se com as definições propostas por Martini (2005), Rondelli (2006), 

Warschauer (2006) e Cazeloto (2008). Todavia, a principal consideração desta pesquisa em 

relação a essa perspectiva é que, para os jovens pesquisados, a inclusão digital aparece como 

sinônimo de inclusão na cultura digital. 

De acordo com os autores acima citados, o simples acesso à tecnologia não é capaz de  

reduzir as desigualdades sociais. Entretanto, o fato de estar conectado e utilizar os softwares 

sociais é traduzido pelos jovens como sinal de pertencimento à cultura contemporânea, o que 

para nós, pesquisadores, é uma dimensão que não deve ser descartada. 

Vimos-nos, então, diante de duas dimensões sobre as perspectivas de inclusão digital a 

partir da utilização dos softwares sociais, e optamos por considerar as duas possibilidades. A 

primeira vai ao encontro dos resultados encontrados que sugerem os softwares sociais como 

via para os jovens se sentirem pertencentes à cultura digital, ressaltando que esta já apresenta 

em seu cerne muitas formas de exclusão. A segunda perpassa a dimensão relacionada ao 

“sentimento de pertencimento” e considera a manutenção da realidade social dos jovens, 

mesmo com a utilização dos softwares sociais, uma vez que esses sujeitos não fazem uso das 

inúmeras possibilidades apresentadas com as propostas das redes sociais da internet. 

A seguir, analisaremos essas duas dimensões. 
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a) A importância de se sentirem incluídos na cultura digital  

Lévy (1999) defende que o excluído é aquele que se encontra desconectado. 

Realmente, corroborando tal afirmação, é comum vermos empresas e governos falando em 

democratização do acesso e inclusão digital, sem critérios e sem prestar atenção se tal 

inclusão promove os efeitos desejados. Esses discursos invadem nosso cotidiano, e muitos 

indivíduos se deixam levar, sem parar para pensar o que de fato o acesso ao computador pode 

trazer de benefícios para suas vidas.  

Esse é o caso da maioria dos jovens desta pesquisa. E mesmo aqueles que em seu 

discurso de alguma maneira questionaram a real relevância de utilizar os softwares sociais, 

fazem-no com bastante frequência.  

Na visão de Cazeloto (2008), isso ocorre porque, para esses indivíduos, as propostas 

de utilização da Internet não lhes aparecem como uma opção, e o direito que têm de recusar o 

acesso ao computador é sobreposto por inúmeras iniciativas que impõem uma espécie de 

“obrigação de uso” (op. cit., 2008).  

Ou seja, os jovens pesquisados enxergam a utilização da Internet como forma de não 

serem “estranhos” (BAUMAM, 1997) para a sociedade. Uma vez que as práticas sociais, 

culturais e econômicas passam a acontecer também na rede, os indivíduos que não estão 

presentes nela fatalmente não se enquadram nesse padrão estabelecido como modelo e 

imprescindível para a inclusão na sociedade. 

Nessa mesma direção, Canclini (2007, p. 94), ao abordar a questão sobre “incluídos” e 

“excluídos”, faz referência aos termos “grandes” e “pequenos”, em que o primeiro diz 

respeito àqueles que dispõem de maior capacidade para se deslocar nos espaços geográficos e 

interculturais, enquanto os “pequenos” estão destinados à imobilidade. 

Mais uma vez deparamos com as duas dimensões propostas: estar presente no 

ciberespaço é decisivo para que os jovens se sintam incluídos na sociedade contemporânea; 

portanto, para serem considerados “grandes”, precisam ter capacidade de fazer uso dos 

recursos da cultura digital.  

Por fim, para explicitarmos nosso posicionamento em relação à perspectiva de os 

jovens pesquisados se sentirem incluídos na sociedade a partir dos usos que fazem dos 

softwares sociais, propomos uma comparação com a noção de “simulacro” definida por 

Baudrillard (1994), quando se refere ao processo através do qual uma representação ou 

imagem toma crescentemente o lugar do objeto real que ele deve supostamente representar. 

Apesar de participantes da cultura digital via utilização dos softwares sociais, os usos 

apresentados pelos jovens geram satisfação e felicidade através de uma representação, numa 
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relação com as reais possibilidades intrínsecas a esses sites (objeto real). No campo do 

consumo, podemos dizer que os indivíduos adquirem falsificações, mas têm a certeza de uma 

aquisição autêntica. No caso dos softwares sociais, os usos que os jovens fazem podem ser 

comparados às falsificações, com a certeza de uma utilização plena e efetiva. 

Em resumo, os jovens se sentem felizes utilizando os softwares sociais da maneira que 

o fazem. Sentem-se, ainda, incluídos na cultura digital, como se estivessem consumindo uma 

mercadoria autêntica, enquanto na verdade reproduzem de forma imperfeita a real 

possibilidade de utilização desses sites.  

 

b) Realização de práticas significativas nos softwares sociais 

Muito mais importante que a quantidade real de tempo que os jovens passam diante do 

computador e da Internet é o que eles, de fato, fazem durante esse tempo. Infelizmente, os 

resultados deste estudo registram que os jovens pesquisados não realizam práticas 

significativas nos softwares sociais, apesar de passarem bastante tempo “conectados” a eles. 

Práticas significativas por meio do uso da Internet são entendidas por nós como o ingresso em 

novas comunidades e culturas, o enfrentamento de problemas significativos e o trato de 

situações de injustiça social (WARSCHAUER, 2006, p. 172). 

No entanto, ao contrário dessa perspectiva, conforme vimos na análise dos dados, os 

usos feitos pelos jovens englobam apenas características como entretenimento como propósito 

de utilização, manutenção dos vínculos sociais e culturais preexistentes, e propagação de 

modismos. 

Voltemos, então, à definição de Web 2.0 adotada neste trabalho: “caracterizada por 

potencializar as formas publicação, compartilhamento e organização de informações, além de 

ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo” (PRIMO, 

SMANIOTTO, 2006, p. 19). Essas características estão também presentes nos softwares 

sociais, mas não são atingidas nos usos feitos pelos jovens pesquisados. 

Por último, ressaltamos mais uma vez que, de acordo com Warschauer (2006, p. 21), 

para um acesso significativo às novas tecnologias, é imprescindível considerar conteúdo, 

língua, letramento, educação e estruturas institucionais e comunitárias. Esses fatores acabam 

por determinar os usos dos softwares sociais feitos pelos jovens, bem como a relação com a 

inclusão digital.  

Para encerrarmos este trabalho, focalizamos a questão de que, para o jovem da 

sociedade atual, é importante estar conectado e presente no ciberespaço para sentir-se incluído 

na cultura digital. No entanto, nós, pesquisadores e educadores, não podemos desconsiderar 
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que apenas possuir um computador, ter acesso à banda larga e utilizar os softwares sociais 

diariamente por horas a fio não garante uma atuação pró-ativa na sociedade contemporânea.  

Finalmente, gostaríamos de lançar uma proposta de reflexão, deixando-a aberta a 

futuras investigações: diante de tantas formas de desigualdades experimentadas por esses 

jovens, o fato de não participarem de forma pró-ativa na cultura digital torna piores suas 

condições de vida e os faz infelizes? A tecnologia é apenas capaz de potencializar 

capacidades, ou transforma pessoas? O que não podemos desconsiderar, nem por um segundo, 

é a noção de que a exclusão digital é apenas mais uma forma exclusão para esse grupo de 

jovens, que deve ser reconhecido por sua capacidade de desenvolver estratégias de 

sobrevivência física e psicológica. 

Selecionamos um trecho da obra “A ideia de justiça” (SEN, 2011, p. 9-12) para 

reafirmar nossa reflexão:  

O que nos move, com muita sensatez, não é a compreensão de que o 

mundo é privado de uma justiça completa – coisa que poucos de nós 

esperamos –, mas a de que a nossa volta existem injustiças claramente 

remediáveis que queremos eliminar [...] Devemos argumentar de modo 

fundamentado, conosco e com os outros, em vez de apelar ao que se pode 

chamar “tolerância descomprometida”, acompanhada pelo conforto de 

uma solução perigosa como “você tem razão na sua comunidade, e eu, na 

minha”. 
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ANEXOS 

 

Anexo I – Questionário sociocultural 

Nome: 

Data de nascimento: Em qual estado você nasceu: 
 

Em que comunidade 
mora? 
 

Há quanto tempo mora 
nela? 
 

Qual série está cursando: 
 

Em que tipo de estabelecimento de ensino 
estuda: 

(      ) Público            (      ) Privado 

Como você define sua cor? 

Quanto aos estudos, o que você pretende fazer logo após a conclusão do ensino médio? Assinale apenas 
uma opção. 

    Entrar para faculdade 

 Entrar para faculdade e trabalhar 
 

 Não penso sobre isso 

 Apenas trabalhar 

Quem é o principal responsável pelo sustento de sua família? 

    Um parente 

 Você 

 Outros 
 

 Sua mãe 

 Seu pai 

Qual sua participação na renda familiar? 
 

    Trabalho e contribuo parcialmente para o 
sustento da família 

 Trabalho e não recebo ajuda financeira da 
família 

 Trabalho e sou responsável pelo sustento da 
família 

 

 Não trabalho, recebo ajuda financeira da 
família 

 Trabalho e recebo ajuda financeira da família 
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Qual a renda média mensal da sua família? 

    De R$1.501,00 a R$2.500,00 

 De R$2.501,00 a R$5.000,00 

 Acima de R$5.000,00 
 

 Até R$500,00 

 De R$501,00 a R$1500,00 

Qual o meio de comunicação que você mais utiliza para se manter informado? 

    Rádio 

 Internet 

 Outros. Qual? 
_____________________________________ 

 

 Jornal  

 Revista 

 Televisão 

O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre? (Assinale todas as opções que se aplicam, em ordem de 
prioridade: 1 a 6) 

    Utilizar a internet 

 Ler 

 Ir ao cinema/teatro/shows 
 

 Assistir televisão 

 Praticar esportes 

 Conversar com amigos 

O que você menos ou não acessa na Internet? (Assinale todas as opções que se aplicam, em ordem de 
prioridade: 1 a 6) 

    Pesquisas Escolar 

 Jogos 

 Bate-papos 
 

 E-mails 

 Notícias 

 Redes Sociais 

De qual (is) rede(s) social(is) participa? (Assinale todas as opções que se aplicam) 

    You Tube 

 Outras. 
Qual?__________________________ 

 Nenhuma 
 

 Orkut 

 Facebook 

 Twitter 

Onde você costuma acessar a internet? (Assinale todas as opções que se aplicam, em ordem de prioridade: 
1 a 6) 

    Dispositivo Móvel (telefone/Wi-fi) 

 Projeto de Inclusão Digital. Qual? 
__________________________________ 

 Outro. Qual? 
________________________________ 

 

 Em casa 

 Na escola 

 Em Lan House 

Em geral, como classifica o seu nível em termos de domínio da internet? (Assinale apenas 1 opção) 

    Utilizador 

 Bom utilizador 

 Muito fluente 
 

 Principiante 

 Pouco experiente 

Costuma fazer comentários ou participar de fóruns/discussões nas redes sociais? 

Em qual (is)?  ________________________________________  Sim 

    Não 
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Dentre os motivos abaixo, qual(is) o leva(m) a utilizar as redes sociais? (Assinale todas as opções que se 
aplicam, em ordem de prioridade 1 a 8) 

    Divulgar o meu próprio conteúdo 

 Obter informações de lazer e entretenimento 

 Divertir-me como passatempo 

 Obter/manter contatos profissionais 
 

 Manter contato com meus amigos 

 Buscar informações do meu interesse 

 Conhecer novas pessoas 

 Pesquisas sobre produtos e serviços 

Quais os seus principais temas de interesse nas redes sociais? (Assinale todas as opções que se aplicam, em 

ordem de prioridade 1 a 8) 

    Pessoas Famosas 

 Esportes e Lazer 

 Portais de Notícias 

 Entretenimento (passeios, viagens, etc.) 
 

 Música 

 Jogos 

 Moda e Beleza 

 Escolas e Cursos 

Quais as principais atividades que desenvolve  nas redes sociais? (Assinale todas as opções que se aplicam, 

em ordem de prioridade 1 a 9) 

    Postar mensagens particulares 

 Jogos e aplicativos 

 Ser fã/seguir pessoas, empresas e/ou 
marcar que fazem parte de sua vida 

 Participar de promoções 
 

 Acessar vídeos e fotos dos amigos 

 Ler Notícias ou Informações 

 Postar mensagens públicas 

 Postar fotos e vídeos 

 Compartilhar/Indicar links 

 

 

Anexo II – Roteiro de Entrevistas 

 

Roteiro – Jovens participantes da pequisa: 

1. Identificação do entrevistado. 

2. Comentários livres – oportunizar sejam levantadas questões essenciais para o jovem. 

3. Contato prévio do entrevistado com as TIC. 

4. Em média, quantas horas por semana utiliza a internet? 

5. Em quais softwares sociais mantém perfil. 

6. Qual motivo o leva a estar presente em cada um deles. O que faz em cada um deles. 

7. Qual mais utiliza? Por quê? 

8. Com qual freqüência acessa o software social que mais utiliza? E os outros? 

9. Com quem se relaciona nesses softwares (critérios adotados). Quem costuma seguir/ 

ser amigo? 

10. Quais os seus principais temas de interesse? O que costuma curtir?  

11. Dificuldades de uso encontradas em cada um dos softwares sociais que faz parte. 
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12. Facilidades de uso encontradas em cada um dos softwares sociais que faz parte. 

13. Utiliza os softwares sociais como forma de pesquisa de informações. 

14. Impressões sobre as informações encontradas em cada um dos softwares 

(credibilidade, pertinência e referências). 

15. Conteúdos produzidos em cada software social nos quais está presente. 

16.  “Mais alguma coisa”? - Comentários livres  

 

 

 

 

 

Anexo III – Entrevistas Transcritas 

 

Entrevista transcrita JI: 

 

E1 – Tá JI, queria que você me falasse um pouquinho sobre que tipo de utilização você faz da 

Internet. Quanto tempo mais ou menos você usa por dia, se você tem essa noção, aonde você 

costuma acessar a Internet? 

J1 – Antigamente eu usava mais, ficava mais tempo. Hoje por conta do trabalho eu fico uma 

hora no máximo, por conta da minha visão também, que eu não to enxergando direito, que eu 

fico muito tempo no trabalho exposta a computador. Mas eu uso mais pra falar com os meus 

amigos que tão distantes, ler textos no Tumblr, postar também, ouvir música, saber um pouco 

das notícias do mundo, porque eu não to tendo muito tempo pra ler jornal. 

E1 – Me diz o que é que é Tumblr.  

J1 – Tumblr é um mini blog. Não é muito conhecido, mas é onde você pode postar textos, 

fotos, músicas. E é, funciona igual ao Twitter, você bota o nome da pessoa e pode seguir, e a 

pessoa pode te seguir de volta.  

E1 – Ah, legal. E aí é o site que você mais acessa? 

J1 – É. 

E1 – É o Tumblr? 

J1 – É o Tumblr. 

E1 – Tá. Mas você tem também, você costuma acessar outros? 

J1 – Acesso o Facebook, o Orkut não muito, e o Tumblr. 

E1 – Mas você tem uma conta no Orkut? 



137 

 

J1 – Tenho. 

E1 – E no Facebook? 

J1 – Também. 

E1 – Algum outro você costuma acessar? Twitter, Youtube? 

J1 – Twitter não muito. Já foi um momento que eu usava, mas agora não muito, que eu não to 

tendo muito tempo. Então eu entro rapidinho no Tumblr e no Face, pra responder alguns 

amigos, e é isso. E faço pesquisa de escola, uso muito o Google, pra pesquisa de escola, 

trabalho mesmo. 

E1 – Qual é o motivo, principal que faz você acessar o Tumblr, e acessar o Facebook? Por 

que é que você acessa esses sites? 

J1 – Por não ter muito o que fazer, e porque eu me identifiquei. Porque no Tumblr são pessoas 

igual a mim, que escrevem com o coração, bota amor naquilo que escreve, não é apenas 

qualquer coisa. E no Facebook é pra ficar mais perto dos meus amigos que estão longes, que 

eu não posso ver, por conta do trabalho agora, né, nem todo dia eu vejo, só nos finais de 

semana, às vezes nem isso. 

E1 – Você falou que acessava o Orkut, mas não acessa mais. Por que essa opção? 

J1 – Porque todo mundo migrou pro Facebook, nem todo mundo mexe. Mas eu não deletei a 

conta ainda, por causa dos depoimentos, dos recados. Ainda tenho muito amigos que utilizam 

o Orkut, que não tem Face, e utilizam, aí eu deixei lá.  

E1 – Então o Orkut é como se tivesse uma memória, das coisas guardadas lá, mas na verdade 

é melhor entrar no Facebook, porque tá todo mundo lá? 

J1 – É, porque tá todo mundo lá. 

E1 – Mais prático, entendi. E por que é que você não acessa muito mais o Twitter e o 

Youtube? 

J1 – Não, o Youtube eu acesso, pra escutar música, mas o Twitter sei lá...Não vejo mais 

graça. Porque eu não tenho tempo, porque no Twitter as coisas são muito rápidas, as notícias 

vêm e vão, e eu não to tendo tempo pra entrar, conversar com as pessoas, entro raramente. 

E1 – Quando você entra, você acha que você tá meio perdida?  

J1 – É, porque as coisas já tão muito lá na frente. Eu acompanhava um Twitter de comédia, é 

Gabi Sem Herpes, aí ela comentava sobre atualidades. Eu fiquei tipo uma semana sem mexer 

no Twitter e ela tava falando de outra coisa, aí pra mim entender eu tenho que entrar no 

histórico dela antigo, pra ler, pra entender o que ela tava falando, no blog dela também, então 

não tá dando pra conciliar, porque eu to com falta de tempo, porque eu fico no máximo uma 

hora por dia mexendo.  
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E1 – Você falou do blog dela. Você lê alguns blogs também, você acessa? 

J1 – Leio, leio. Leio o blog dela, leio o blog da Todateen, que é uma revista que eu comprava, 

e da Capricho.  

E1 – Aí agora você não compra mais, porque prefere ler na Internet? 

J1 – Prefiro ler na Internet, é. 

E1 – Ah, legal. Se você tivesse que falar qual desses sites você mais acessa, qual é? 

J1 – O Tumblr. 

E1 – E qual frequência você acessa? Diariamente, ou...? 

J1 – Sempre. Toda vez que eu entro, eu sempre dou um jeito de dar uma olhadinha, não 

importa nem que seja no celular.  

E1 – Você tem Internet no celular? 

J1 – Da casa de um amigo. Prioridade, sentei na cadeira, na frente de um computador, é o 

Tumblr, depois é o Facebook. 

E1 – E com quem você costuma se relacionar nesses sites? Com quem você conversa? 

J1 – Com o meu namorado, com amigos que não estão mais próximos, com familiares 

também, minhas irmãs que moram longe, minha tia... 

E1 – E nesses outros, qual é o critério que você tem pra seguir uma pessoa? Que nem você 

falou que acompanhava um Twitter de comédia, quais são os seus temas de interesse principal 

pra você seguir? 

J1 – Ah, tem que ter...Tem que tá falando de coisas que eu gosto, não coisas obscenas, coisas 

xingando outras pessoas...Pessoas que escrevem espontaneamente, falam coisas 

espontaneamente, que nem no Tumblr. As pessoas não tão ali pra criticar, falar nada de 

ninguém, apenas escrevem sobre diversos assuntos. Às vezes é uma coisa boba que postam lá 

e tem mais de 29, que são cada vez que ela foi reblogada, compartilhada. Às vezes uma coisa 

boba: ah, gosto de chocolate, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes são coisas bobinhas. É 

que tem várias pessoas que fazem Tumblr, essas coisas até xingando o pessoal do Facebook, 

do Orkut, e outras não. Apenas escrevem coisas bobas, que um simples Oi teve mais de um 

milhão de Ois, de notas. 

E1 – Interessante. E você lembra como é que você conheceu esse site, o Tumblr? 

J1 – Eu conheci ele através do Twitter. Porque dá pra você fazer uma ligação, tudo o que você 

postar no Tumblr aparece no Twitter. Meu Twitter tá mais ativo por causa disso, porque tá 

ligado ao Twitter e ao Facebook.  

E1 – Aparece no Facebook também? 
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J1 – Aparece, também. Aí eu criei uma página no Facebook pra pegar só os posters e o 

Tumblr, aí do nada apareceu...Eu gosto da banda NX Zero, aí uma fã criou um Tumblr só 

sobre eles. Aí ela postava fotos, aí uma vez eu cliquei no link, gostei muito, salvei como 

favorito. Aí eu não sabia utilizar, não sabia como é que era, mas fiquei curiosa. Aí eu fui 

mexer, fui ler um pouco no Wikipédia o que é que era o Tumblr, aí eu gostei, me interessei e 

criei uma conta.  

E1 – Tá. Você já me falou sobre os seus principais temas de interesse, é o quê? Repete pra 

mim, por favor. 

J1 – São...Pode ser coisas bobas, lazer, música,  

E1 – Tá. Tem alguma coisa que você considere difícil, que você não sabe fazer, que você não 

se interessa muito dentro desses sites que você acessa? Ou você acha que você domina eles 

bem? 

J1 – Não, já domino bem, porque eu sou bem curiosa. O que eu não sei eu fico lá tentando, 

tentando, igual eu criei a conta no Tumblr. Fiquei tentando, tentando, até...Até conseguir. Ou 

eu pergunto, leio.  

E1 – E o que você acha que torna esses sites tão sedutores? O que tem neles que todo mundo 

nessa idade hoje, jovens, até adultos mesmo, querem passar tanto tempo nesses sites? 

J1 – Não sei...Nunca pensei, nunca parei pra pensar. É porque...Os temas. Que você pode 

botar um tema bonitinho, pode botar música, aí cada vez eles vão agregando mais. 

Antigamente, no Orkut, era só 100 fotos, aí no Facebook pode botar mais de mil. Agora não, 

você cria um e pode ter milhares de fotos. No Twitter, no Twitter agora tá mudando as coisas, 

no Tumblr também. Antes você não tinha...Era tudo azul, agora você pode botar o seu tema, 

você pode criar...Se você tem, se você conhece bem de Informática, você sabe criar as...as 

Hs... 

E1- As HTMLs? 

J1 - As HTMLs. Você pode criar o seu próprio tema, aí você pode vender, você pode ganhar 

dinheiro com isso. Você já pode anunciar, aí pode ganhar dinheiro.  

E1- Você sabe fazer isso? 

J1 – Mais ou menos. Eu sei montar, botar foto, pegar um tema já pronto e botar 

marcadorzinho de hora, botar música. Eu nunca parei pra tentar, to sem tempo agora, pra 

tentar criar o meu próprio tema. Mas já tive curiosidade. 

E1 – Mas tu conhece gente que ganha dinheiro com isso? 

J1 – Conheço. Tem muitos...Meu próprio tema é de uma moça, que ela fez um Tumblr só pra 

temas, mas ela disponibiliza gratuitamente. Mas no Tumblr mesmo, o próprio criador dele... 
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E1 – Tema é como se fosse fundo? 

J1 – É o fundo. O próprio criador dele vende, a nove euros, nove dólares. Tem gente que para 

o tempo só pra ficar nisso, comprando. 

E1- Tem, tem mesmo. E você costuma utilizar esses sites, você vê esses sites também como 

forma de se manter informada sobre coisas do mundo, do país? 

J1 – Sim, sim...Quando teve aquele incidente que faz um ano, lá em Realengo, eu tava no 

Tumblr, fiquei sabendo pelo Tumblr. Muitas coisas que tá acontecendo, que nem o Rock in 

Rio, no Facebook tava todo mundo postando, mas tinha um tempinho que demorava, 

demorava um minuto pra todo mundo postar e tal. No Tumblr não...Você, tipo assim, até no 

jogo do Brasil hoje, sabe. Todo mundo falando sobre aquilo, todo mundo se informando. No 

Rock in Rio também, era só Rock in Rio. E dá pra...Tem coisas...as pessoas postam 

curiosidades, como fez alguma coisa. Não é só postar, pegar qualquer frasezinha da Clarice 

Lispector e postar. Não, eles procuram mesmo curiosidade e postam, descobriu alguma coisa 

e postam pra todo mundo saber.  

E1 – E você se interessa em ler? 

J1 – É.  

E1 – E pra escola, você usa? 

J1 – O Tumblr não muito, eu já uso mais o Google, o Facebook também não.  

E1 – Pra conversar com as pessoas da sua turma, pra trocar informação?  

J1 – Não muito, porque nem todo mundo tem, Tumblr praticamente ninguém tem, ninguém 

conhece, eu sou uma ET praticamente que só eu sei usar o Tumblr. Lá na escola é poucas 

pessoas que usam o Facebook, o Tumblr.  

E1 – O que é que você, se você tivesse que me falar, o que é que você acha das informações 

que as pessoas postam no Facebook...No Tumblr, como você falou, não tem tanta gente, não é 

tão conhecido, mas você falou que gosta já, né, que acha interessante. Mas no Facebook, no 

Twitter, no Orkut, se você tivesse que me falar, o que você acha do que as pessoas escrevem 

lá?  

J1 – Desnecessário. Porque ninguém precisa saber que tu tá com vontade de fazer xixi, mas tá 

na frente do computador, tá certo. Eu acho que deve ser um lugar onde você posta texto, 

música, o que você gosta, igual Tumblr. Não pra você postar coisas desnecessárias, ficar 

xingando os outros, ficar falando coisa que não é agradável. Guarda pra você, é uma coisa 

pública, isso...E muitas empresas se sujam, porque eles procuram o seu nome, buscam seu 

nome e seu sobrenome (11‟43”) e muitas vezes deixam de contratar pessoas pelo que fazem, 
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se você tá desrespeitando, falando coisas que não deve nas redes sociais, tem que tomar muito 

cuidado.  

E1 – E você? O que é que você costuma postar no seu Facebook, no seu Tumblr? Porque você 

falou que é tudo ligado, né? No Twitter...O que você se interessa em colocar pros outros 

verem? 

J1 – Ah, eu gosto de textos da Clarice Lispector, da Tati Bianchini...Gosto das músicas que eu 

gosto, de bandas que eu gosto, trechos de música...Fotos, compartilho fotos, e fotos bobas às 

vezes...Tinha uma foto que era uma estrelinha desenhada, e cortaram a estrelinha assim, eu 

peguei e postei...Uma ilha que era em forma de coração...Casas, eu quero fazer faculdade de 

Arquitetura, então eu pesquiso muito sobre casas, posto várias fotos de casas. No meu 

Twitter...No meu Twitter não, no meu Tumblr, tem uma parte que é só de unhas, eu gosto de 

desenho em unha, aí é uma parte só de unha...Depende do dia.  

E1 – Você falou que quer fazer faculdade de Arquitetura. Você se comunica com alguém, 

segue, curtiu alguma página que fale sobre isso, ou não? 

J1 – Não, eu busco mais foto de casas. É porque eu ainda to meio indecisa, não sei muito bem 

o que eu quero, até o final do ano eu tenho que decidir. 

E1 – É, mas ainda tem tempo. E você queria falar mais alguma coisa? 

J1 – Não...já falei sobre tudo. 

E1 – Falou bastante. Então tá, obrigada. 

 

Entrevista transcrita J2 

E1 – Não precisa se preocupar em responder exatamente a minha pergunta, é uma conversa 

mesmo, tá? Primeiro, queria saber se você costuma acessar a Internet. 

J2 – Sim. 

E1 – E com que frequência? Você acha que você acessa por dia quantas horas a Internet? 

J2 – Uma hora, duas horas, por aí. 

E1 – Por dia? Só? 

J2 – Só (risos). 

E1 – E você costuma acessar o que na Internet? 

J2 – Face e mais notícias sobre o Globo e jogos, por exemplo...Atividades físicas, futebol... 

E1 – Sobre esportes? 

J2 – É. 

E1 – Tá. Das redes sociais que tem hoje presentes na Internet, qual delas você tem perfil? 

J2 – Como? 
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E1 – Qual delas você acessa, tem uma conta? 

J2 – Hotmail e Yahoo. 

E1 – Não, das redes sociais. Facebook, Twitter... 

J2 – Ah. Eu tenho Face, Orkut e Twitter. 

E1 – Por que você tem conta nessas três redes sociais? Qual o motivo? 

J2 – O motivo? Os amigos, sobre notícias também que eu procuro saber, e passatempo. Só. 

E1 – E exatamente o que é que você faz no Twitter, quando você entra no Twitter? 

J2 – Twitter? Eu procuro algumas frases, pra refletir, assim. Mas eu não procuro sobre 

notícias de famosos, assim... 

E1 – Você gosta de frases... 

J2 – É, só frases, assim, pra refletir, pra pensar... 

E1 – E no Orkut? 

J2 – No Orkut? No Orkut, antes era pra colocar foto, vídeos, conhecer os amigos, mas agora 

eu não uso mais.  

E1 – E o Facebook? 

J2 – O Face...Amigos, falar sobre as escolas, trabalho, divulgação, de cursos...e só. 

E1 – Você troca informações sobre a escola no Facebook? 

J2 – Sim. 

E1 – Com que frequência, sempre? 

J2 – São poucas, só quando eu estou com dúvidas...É, só quando eu to com dúvidas. 

E1 – Mas você tem um grupo da sua turma? 

J2 – Tem, só da escola.  

E1 – Ah, um grupo da sua escola? Legal. Isso no Facebook, né? 

J2 – Aham. 

E1 – Tá. A que você mais utiliza, qual é? 

J2 – É o Face.  

E1 – Com que frequência você acessa o Face? Todo dia, uma vez por semana? 

J2 – Antes era todo dia, agora é três vezes por semana.  

E1 – Por que agora três vezes por semana? 

J2 – Ah, porque eu to estudando mais. To precisando me afastar um pouco mais das redes 

sociais, pelo vício. Tipo assim, a gente mexe muito pelo...Pra gente sair pra fora de casa, sabe 

assim, pra passear, pra ir na praia. Mas só que eu to preferindo mais estudar, procurar 

informações sobre a escola, sobre matérias.  
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E1 – Você acha que as redes sociais, você ficar acessando, você acha que te prejudicou na 

escola, é isso que você tá falando? 

J2 – Prejudicou.   

E1 – E agora você tá tentando...Você continua usando, mas tá tentando usar outras coisas, ou 

você diminuiu o...?  

J2 – Diminui o... 

E1 - ...também o acesso? 

J2 – É.  

E1 – E com quem você costuma se relacionar no Facebook, no Orkut? No Facebook, 

primeiro.  

J2 – Com os meus amigos... 

E1 – Seus amigos conhecidos? 

J2 – Aham. 

E1 – Só amigos? 

J2 – Só amigos. 

E1 – Você tem também na sua página empresas, ou instituições, ou coisas ligadas ao Esporte, 

que você gosta, ou só amigos mesmo? 

J2 – Tem os amigos e algumas empresas assim, de soccer beach, que é o que eu to jogando 

agora.  

E1 – Ah, tá. É o grupo de onde você joga? 

J2 – É. 

E1 – Tá. E no Orkut? 

J2 – No Orkut eu não mexo mais. 

E1 – Não mexe mais? Tá. E o Twitter? 

J2 – O Twitter é raramente, muito raro. 

E1 – Mas quem você segue no Twitter? 

J2 – São mais assim... Pânico, Pânico na TV, sabe? Alguns famosos assim, mas é muito raro 

eu mexer. 

E1 – Quais são os seus principais temas de interesse? Assim, quando você acessa o Facebook, 

o que você espera ver, o que você procura encontrar ali? O que te interessa? 

J2 – Esportes.  

E1 – Coisas sobre esportes? 

J2 – Aham. 
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E1 – Você tem alguma dificuldade pra usar o Facebook, alguma coisa que você acha que você 

não saiba fazer, que você acha difícil?  

J2 – Dificuldade...Não, acho que não muito... 

E1 – E no Orkut? 

J2 – (risos) No Orkut eu... 

E1 – Não mexe mais? 

J2 – É, não mexo mais. 

E1 – E o Twitter, tem alguma coisa que você acha difícil? 

J2 – Tem, algumas coisas, mas eu não mexo não.  

E1 – Mas você não se sente tão à vontade no Twitter igual você se sente no Facebook? 

J2 – Aham.  

E1 – E facilidades? O que você acha mais fácil fazer no Facebook? 

J2 – Ah, colocar foto...Tipo assim, o que você tiver pensando, você coloca lá e 

publica...Notícias, notícias sobre esportes, escola, assim...mais fáceis. 

E1 – Você costuma utilizar o Facebook, essas redes sociais, pra procurar, pra buscar 

informações?  

J2 – Sim. 

E1 – Que tipo de informações? 

J2 – Na escola, sobre...Algum amigo meu tá doente, algo que eu não vejo, passo um bom 

tempo sem ver ele...Sobre os esportes...E só, assim. 

E1 – É, você já tinha dito um pouco sobre isso, né? E tudo o que você vê, que colocam lá no 

Facebook, que postam no Facebook, você acha que a maioria das coisas realmente são 

verdadeiras, são interessantes? Qual é a sua opinião sobre as coisas que botam? 

J2 – As maiorias...Assim...Eu não acho muito interessante não, porque falam...tem umas 

pessoas que falam mais sobre a vida delas ou das outras. Aí eu não acho muito interessante, aí 

eu nem ligo tanto.  

E1 – O que você costuma colocar no seu Facebook? O que você costuma postar lá, o que  

você gosta? 

J2 – Frases... 

E1 – Frases de quê? 

J2 – É...pensamentos, assim...pra repetir, pra saber fazer...Fotos... 

E1 – Suas? 

J2 – É...Alguns textos que vem na mente, também. 

E1 – E vídeos, assim, você bota? 
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J2 – Não, muito difícil.  

E1 – Você costuma acessar o Youtube pra ver vídeo? 

J2 – Não. 

E1 – Mais alguma coisa?  

J2 – Não, só isso mesmo. 

E1 – Você costuma postar links de outros sites, que você lê uma notícia? 

J2 – Só quando eu acho interessante, assim...Sobre os Esportes e...Agora eu to mais pela 

matéria, pela escolaridade, eu acho interessante algumas.  

E1 – Coisas da escola? 

J2 – Aham. E ás vezes os acontecimentos que dão no Mundo. 

E1 – Primeiro, você acha que é importante pra você o Facebook, te ajuda? 

J2 – Me ajuda.  

E1 – Em quê? 

J2 – Não muito, mas ajuda. É...informações, assim... 

E1 – Fonte de informações? 

J2 – Aham. 

E1 – E se você tivesse que falar uma coisa no Facebook que mais faz bem pra você, 

acrescenta na sua vida, seria isso? 

J2 – (risos) Como assim? 

E1 – Você acessa o Facebook. Você me falou que acha que ele é importante, que ele traz 

coisas boas pra você. Se você tivesse que me dizer qual é a coisa, uma coisa, que você acha 

que é a mais importante que o Facebook te ajuda, seria o quê? 

J2 – (risos) É difícil... Informações, assim...Por exemplo, que lá tem vários tipos de links, tipo 

links, mas não é link, eu esqueci o nome...Aí lá informa o que acontece na escola... 

E1 – Mas são as pessoas que botam? 

J2 – É, são as pessoas que botam. E também o que eu acho importante pras pessoas, eu 

também coloco, só isso mesmo.  

E1 – Tá. Você queria falar mais alguma coisa sobre o seu Facebook, que eu esqueci de 

perguntar? 

J2 – (risos) Não.  

E1 – (risos). Tá, obrigada. Foi bom. 

 

Entrevista transcrita J3 
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E1 – Primeiro eu queria que você me falasse se você costuma acessar a Internet. 

J3 – Um pouco. 

E1 – Quantas horas mais ou menos por dia você acha que você acessa a Internet? 

J3 – Meia hora, não fico muito tempo não. 

E1 – Não? Por quê? 

J3 – Eu não sou muito viciado, de ficar mexendo no computador. 

E1 – O que é que você acha que é uma pessoa viciada? 

J3 – Ficar muito tempo, não conseguir fazer outras coisas, só mexer no computador. 

E1 – E você costuma acessar as redes sociais? 

J3 – Pouco. 

E1 – Mas você tem perfil em alguma dessas redes sociais? 

J3 – No Orkut. 

E1 – Só no Orkut? No Facebook não? 

J3 – Não mexo muito não. 

E1 – E por que é que você mantém perfil no Orkut e não tem em nenhuma outra? 

J3 – É porque eu gostei mais daquela que eu coloquei no Orkut, mas faz tempo que eu não 

tirei, deixei aquela. E na outra eu não boto, porque eu não sei mexer muito. 

E1- Outra qual? 

J3 – O Facebook, Twitter, Gmail. 

E1 – Mas você tem conta no Twitter? 

J3 – Tenho. 

E1- Mas não mexe? 

J3 – Não. 

E1 – Com que frequência você costuma entrar no Orkut? 

J3 – Orkut eu entro segunda à sexta, mais aqui no trabalho.  

E1 – Aqui onde? 

J3 – Aqui no trabalho. 

E1 – Qual é o nome do seu trabalho? 

J3 – Criança Esperança.  

E1 – E com quem você se relaciona no Orkut? 

J3 – Com os amigos, primos. De vez em quando com a minha mãe, porque a minha mãe eu 

vejo todo dia, aí eu boto assim às vezes Feliz Aniversário, Dia das Mães, Dia das Mulheres,... 

E1 – O que é que você gosta de ver no Orkut, o que é que te interessa? Quando você entra, 

você procura o quê, vê o quê? 
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J3 – Eu vejo jogos, às vezes. O que escrevem pra mim, só isso. 

E1 – Tem alguma coisa que você acha difícil no Orkut? 

J3 – Não. 

E1 – Você acha bem fácil de mexer? 

J3 – Aham. 

E1 – E o que é que você acha que torna o Orkut mais fácil pra você? Você falou que o 

Facebook não sabe mexer, acha difícil. 

J3 – Porque no Orkut eu já tenho há o maior tempão, aí eu ficava aprendendo aos poucos. O 

Facebook eu fiz agora, com o Jean, aí eu acho o Orkut mais fácil.  

E1 – Você costuma pesquisar coisas no Orkut? 

J3 – Não. 

E1 – O que é que você acha das coisas que as outras pessoas colocam no Orkut? Você acha 

que tudo o que colocam é verdade, tudo o que colocam é interessante? 

J3 – Algumas coisas são. Que tem gente que fica assim, com esse negócio de postar, tem 

gente que fala besteira. Tem outros que fala sobre o Haiti assim, sobre passar fome, quer 

ajudar, eu acho isso legal, pra contribuir mais com as outras pessoas, pra ajudar a arrecadar o 

dinheiro pra ajudar eles.  

E1 – E você costuma colocar coisas no Orkut? 

J3 – Não. 

E1 – Você não escreve nada? 

J3 – Não. 

E1 – Você queria falar mais alguma coisa sobre o Orkut...? 

J3 – Não, já falei essas coisas que eu sei, mais ou menos, só isso. 

E1 – Então só pra finalizar: você tem perfil no Facebook, no Twitter e no Orkut? 

J3 – Tenho. 

E1 – Mas o que você usa é o Orkut, porque é o que você já sabe mexer? 

J3 – É. 

E1 – E você teria alguma coisa pra falar sobre o Youtube? 

J3 – O Youtube? Eu gosto de mexer no Youtube, assim, pra ver vídeos de cantores, lá da 

América, assim, que fala inglês. Só isso. 

E1 – Você já colocou alguma coisa no Youtube? Algum vídeo, alguma coisa? 

J3 – Não, não sei. 

E1 – E você já colocou vídeo do Youtube no Orkut? 

J3 – Já. Muitos. 
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E1 – Muitos? De que você costuma botar? 

J3 – Só de música. Música, os caras cantando, dançando. Só. 

E1 – E se você pudesse dizer em que é que o Orkut te ajuda, se é que te ajuda em alguma 

coisa? 

J3 – Falar com pessoas distantes, que a família da minha mãe mora lá no Ceará, de vez em 

quando a gente não consegue falar com eles no celular, aí nós vai e manda uma mensagem no 

Orkut e fala com eles, pra eles ligar pra gente, assim, ajudar um pouco.  

E1 – E você vê alguma outra utilidade ou essa seria a principal?    

J3 – Essa é a principal.  

E1 – Então tá, obrigada. 

 

Entrevista transcrita J4 

E1 – J4 queria que você me falasse um pouquinho que tipo de uso você costuma fazer da 

Internet.  

J4 – Eu uso muito as redes sociais, pra diversão, e uso também pra fazer trabalho de escola e 

do estágio. Acho que agora eu uso mais do que antes, agora que eu faço estágio aqui. 

E1 – Quanto tempo por dia você acha que você costuma ficar na Internet, tem uma noção? 

J4 – Juntando tudo, acho que umas três horas, três horas e meia, por aí. 

E1 – E o que é que você acessa quando você entra na Internet, tem tempo pra usar a Internet? 

Quais os sites? 

J4 – Eu entro no Facebook, no meu email, MSN e Youtube. 

E1 – O que você procura em cada um desses sites? Quando você entra no Facebook, primeiro. 

O que é que você procura lá? 

J4 – Facebook... 

E1 – Por que é que você acessa ele? 

J4 – O Facebook é pra distrair a mente. O Hotmail, o meu email, são umas coisas de trabalho 

e escola, e o Youtube música, porque eu adoro música então é pra distrair também, e o MSN 

conversar.  

E1 – Desses todos, qual é o que você acha que você mais utiliza? 

J4 – Agora, atualmente, o Facebook.  

E1 – O Facebook, por quê? 

J4 – Porque ele consegue juntar tanto a parte da diversão e o trabalho, então no Facebook eu 

consigo encontrar distração e ao mesmo tempo trabalho.  
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E1 – O que do seu trabalho que você faz no Facebook? Você fala que usa pra trabalho, o que 

é que você usa do seu trabalho? 

J4 – Os grupos. Tem esses grupos do trabalho, existe o de trabalho, no caso o estágio do ECE 

RJ existe o grupo da minha turma da escola, existe o grupo da turma de inglês daqui do 

estágio. Então são grupos fechados que ali só a gente tem acesso, e a gente troca informações, 

às vezes por não poder ligar, não ter crédito, alguma coisa, a gente usa pelo grupo mesmo. 

E1 – Então vocês trocam informação, conversam ali no Facebook? 

J4 – Aham.  

E1 – E o que é que te distrai? Você falou que distração e... 

J4 – Conversar com os amigos, ver fotos, postagens, eu gosto muito de frases, sempre procuro 

alguma coisa relacionada a escritores que eu goste, ou filosofia também que eu goste. 

E1 – Quanto tempo você acha que você acaba que você passa no Facebook, que é o que você 

falou que você mais acessa? Por dia... 

J4 – No Facebook? Ah, eu fico no Facebook o dia todo, eu não fecho. Assim, o tempo que eu 

to nele eu to nos outros também, mas ele não fecha. Às vezes tá ligado no celular... 

E1 – Ah, você tem Internet no celular? 

J4 – É, tenho Internet no celular.  

E1 – E você acessa o Facebook do telefone? 

J4 – É, do telefone.  

E1 – E com quem você costuma se relacionar nesses softwares? Só com os seus amigos, você 

faz novas amizades, como é que você faz? 

J4 – Não, eu... Só com as pessoas que eu conheço, tanto é que o meu Facebook ele tem acho 

que 400 pessoas no máximo e eu sempre faço uma limpeza, eu sempre excluo muita gente. 

No meu Orkut mesmo eu... 

E1 – Você conhece as 400 pessoas que são seus amigos no Facebook? 

J4 – Nem todos. Alguns são porque tem muitos amigos em comum, outros eu conheci... A 

pessoa que vem lá do outro lado do país, ou pessoas de outro lugar que eu não conheço, eu 

não aceito.  

E1 – Entendi. Então você se relaciona com as pessoas que você de alguma forma conhece já, 

vamos dizer assim, no mundo real? 

J4 – Aham, a minha escola é muito grande, então tem muitas pessoas da minha escola. Tem 

professores antigos, tem pessoas antigas, alunos de escolas antigas também, amigos antigos, 

então...Família, entre amigos, enfim. Isso tudo.  
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E1 – E quais são os seus principais temas de interesse nessas redes sociais? Facebook, 

Youtube, tudo o que você costuma acessar. O que é que você costuma curtir, o que você 

costuma procurar, o que te interessa nelas? 

J4 – Ah, geralmente a gente quer saber da vida das pessoas que tão próximas a gente, amigos. 

Ou então quando a gente não tem, assim, não é muito...Não gosta muito do outro, a gente 

acaba querendo saber da vida do outro também.  

E1 – Nossos amigos e nossos não tão amigos? 

J4 – É, nossos inimigos também. O Facebook eu acho que ele é um pouco perigoso, por conta 

disso, porque ele dá uma abertura da sua vida muito grande. Pra pessoas que às vezes sejam 

mal intencionadas e vão lá e acabam descobrindo coisas, tipo, informações importantes.  

E1 – Você costuma colocar tudo da sua vida no Facebook? O que é que você costuma postar 

no Facebook, escrever? 

J4 – Quando eu vou sair pra algum lugar com amigos, faço marcações. Ou frases, alguma 

coisa...Ou quando eu to, sei lá, triste ou chateada com alguma coisa, relacionada a sentimento. 

Acho que as minhas postagens são mais sentimentais do que coisas, por exemplo, da minha 

família, eu não tenho álbum de família, eu não tenho nada, assim, relacionado muito a minha 

casa, aonde eu moro, eu acho um pouco arriscado.  

E1 – Tem alguma coisa que você acha difícil mexer nesses sites, que você não saiba? 

J4 – Muita coisa. Eu acho que a gente usa muito a Internet, mas a gente não sabe fazer um uso 

tão adequado. Acho que a grande maioria não sabe. 

E1 – O que é que você acha que seria um uso mais adequado? Me dá um exemplo.  

J4 – Mais adequado? Eu acho que acaba virando banal mesmo. O Facebook, por exemplo, ele 

é uma coisa muito grande, tem muitas possibilidades, é uma espécie de Orkut e MSN juntos. 

Só que as pessoas ficam só naquela coisa de ver foto, de postar, e poderia talvez crescer, fazer 

coisas mais interessantes, promover coisas mais culturais, mais educativas. Acontece que as 

pessoas não tão ligando muito pra isso, né. 

E1 – É, algumas vezes sim. E tem alguma possibilidade que você gostaria de usar e que você 

não usa, porque você não sabe? Você falou que às vezes as pessoas realmente não estão 

interessadas nisso, tão mais interessadas em fofocar, mas aí é por conta do interesse. Mas por 

conta de dificuldade mesmo, com a utilização, você acha que tem alguma coisa difícil?  

J4 – Ah, alguns programas. Eu não consigo dominar muito bem, alguns programas do 

computador. 

E1 – Que dificultam? 
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J4 – É. Acho que são mais difíceis, porque são muitos caminhos, você tem que abrir várias 

janelas pra chegar lá. Aí você aprende, mas depois esquece. 

E1 - Se perde? 

J4 – Se perde um pouco.  

E1 – E o que você acha que tem de tão sedutor que faz com que as pessoas queiram tanto, 

ficar tanto tempo nesses...? 

J4 – O anonimato e a liberdade. Porque você pode estar ali, né, você pode se mostrar uma 

coisa que às vezes você até é, mas não, por vergonha de mostrar isso em público, você se 

retrai. E pode ensinar, pode descobrir, a Internet é um mundo que dá diversas possibilidades, 

tanto boas quanto ruins.  

E1 – Entendi. Você costuma utilizar, você falou já um pouco sobre isso, mas quando você 

quer saber de alguma coisa que tá acontecendo no mundo, você procura saber informações 

nessas redes sociais?  

J4 – Não.    

E1 – Por quê? 

J4 – Porque eu sei que ali eu não vou encontrar. 

E1 – Onde você procura? 

J4 – Eu procuro no Google, sites que você faz pesquisa mesmo, de escola. Yahoo, essas 

coisas.  

E1 – Sites de busca mesmo? 

J4 – É, de busca.  

E1 – E o que é que você acha das informações encontradas nessas redes sociais? O que é que 

você acha do que os seus amigos postam, do que você encontra lá? Como você me 

descreveria? 

J4 – Eu acho que as pessoas perdem um pouco do tempo delas postando algumas coisas que 

ás vezes são desnecessárias. Por exemplo, Facebook eu acho que ele é uma arma que os ex 

eles usam com perigo... 

E1 – Ex o quê, namorado? 

J4 – Ex namorados, ex amigos, enfim, isso tudo. O Facebook é uma arma que agride muito o 

outro, porque você tá ali, você é amigo, aí você tá vendo o que essa pessoa tá postando, aí 

você posta uma coisa que o outro sabe que é pra ele, e você vê. E aí vira uma guerra, porque 

você quer responder, então você responde, e o outro vai e responde também, e assim 

sucessivamente.  
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E1 – Entendi. E o que você costuma colocar? O que você costuma postar? Na Internet em 

geral, não só no Facebook. Você costuma postar coisas ou você só acompanha?  

J4 – Não, eu posto algumas coisas mais no Face, Orkut eu não to usando mais tanto, o MSN é 

só subnick, que é relacionar... 

E1 – Só o quê? 

J4 – Subnick. 

E1 – O que seria subnick? 

J4 – Subnick do MSN é assim: tem o seu nome e o subnick é uma parte que tem pra você 

colocar uma frase. 

E1 – Ah, tipo um status? 

J4 – Isso, é tipo um status, tipo “o que você tá pensando agora”. Só que ao invés de ser que 

nem o Facebook que vai vindo várias, fica lá o seu. Aí fica lá o seu, o seu nome e a sua frase. 

É, essas coisas, assim, eu posto isso.  

E1 – Você costuma postar links de outros sites, pra compartilhar informações com as pessoas? 

J4 – Não, mais fotos. Algumas músicas, às vezes quando eu acho muito interessante, eu 

coloco. Quando tem um significado, às vezes, eu gosto muito de músicas em inglês, aí eu 

coloco, quando eu acho uma tradução legal.  

E1 – Você queria falar mais alguma coisa que você ache importante sobre a sua impressão da 

Internet em si, dessas redes sociais na sua vida? 

J4 – Eu sei que a Internet ela ainda vai crescer muito, eu querendo ou não eu vou ter que me 

adaptar ainda mais a isso, daqui pra frente, e eu acho que todo mundo, né, todo mundo. Só 

que a gente precisaria ser educado pra esse mundo, acho que o mundo da informação 

deveria...As pessoas deveriam ser educadas pra saber fazer o uso, e fazer um bom uso, uma 

coisa que seja boa para todos.  

E1 – Então deixa eu aproveitar isso que você tá falando, que eu acho interessante. Você me 

falou que você faz curso de formação de professor, então você tá estudando pra ser nossa 

futura professora, pra ser professora. A sua escola prepara de alguma maneira, você tem 

alguma disciplina relacionada a Internet, a Tecnologia, como é que é?    

J4 – Não. Não temos nenhuma disciplina relaciona à inclusão digital, vamos dizer assim, A 

gente tem o laboratório, tem Internet, tem o computador quando precisa fazer alguma 

pesquisa, alguma coisa, a Direção libera. Mas o tempo pra isso, não tem, mesmo porque é 

muito corrido, são muitas matérias pedagógicas. 

E1 – De alguma forma, os professores incentivam que vocês usem? Você percebe que eles 

incentivam?  
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J4 – Incentivam. O trabalho, acho que a pessoa que não tem computador sofre, porque o 

professor já coloca: trabalho tal, eu quero na letra tal, na fonte tal, enfim. Você tem que fazer. 

Uma professora minha mandou um trabalho por email de 15 páginas que eu tive que 

imprimir. Se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho computador, como eu vou fazer? Tem 

que dar o meu jeito e eu tenho que ter aquilo, aquele é o material. 

E1 – Acontece às vezes de as pessoas da escola não conseguirem imprimir? 

J4 – Acontece, acontece. Uma professora nossa ela tem um amigo que trabalha numa Xerox, e 

ele faz a cinco centavos cada folha. E aí agora a gente tem que imprimir uma prova da UERJ, 

do ano passado, que a gente vai fazer a prova, e ela que tá imprimindo, porque são 60 folhas, 

juntando tudo. Então, quem não tem, infelizmente acaba perdendo oportunidades valiosas por 

não ter o acesso a Internet.  

E1 – E você tá no 4º Ano, tá terminando esse ano a escola. Você se sente hoje preparada pra 

atuar, por exemplo, numa escola com crianças, utilizando de alguma forma o computador e a 

Internet? Você acha que seria interessante, você faria isso? Você se sente preparada? 

J4 – Não, preparada, preparada, acho que não. Acho até que eu teria possibilidade de pelo 

menos dar algumas aulas. Mesmo porque já tenho estágio num lugar que as crianças elas 

tinham aula e o professor mostrou vários programas interessantes, algumas coisas que são 

possíveis. Agora, se um dia eu vier a trabalhar numa escola, com certeza eu vou precisar fazer 

um curso pra dominar mais e poder passar. E eu acho que é interessante as novas gerações 

serem educadas digitalmente  

E1 – Então, tá. Obrigada.  

 

Entrevista transcrita J5 

E1 – J5, você costuma usar a Internet?  

J5 – Sim. 

E1 – Quantas horas por dia, mais ou menos, você acha que você passa na Internet? 

J5 – Três horas, assim. 

E1 – Três horas? 

J5 – É.  

E1 – O que é que você costuma acessar na Internet?  

J5 – Facebook, Orkut e Twitter. 

E1 – Facebook, Orkut e Twitter. Você tem perfil nesses três, nesses três sites de rede social?  

J5 – Sim. 
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E1 – E o que é que... Por qual motivo você tem um perfil nessas rede sociais? Por que é que 

você fez um perfil e mantém ele? 

J5 – Eu acho que... Ah, sei lá. Eu gosto de me manter conectada também, eu acho que dá pra 

falar coisa que você não pode falar, assim, pessoalmente. 

E1 – E qual dessas três que você mais utiliza? 

J5 – Facebook. 

E1 – Facebook? Por quê? 

J5 – Ano passado, eu acessava mais o Orkut, mas agora o Facebook tá mais interessante, tá 

ganhando acho do Twitter e do Orkut.  

E1 – Mas ganhando em quê? 

J5 – Assim, tipo, é que tem bate papo, dá pra você postar, botar foto assim. Aí pegar aquela 

foto que você tirou há o maior tempão e postar de novo, acho que é muito legal. 

E1 – Tá mais interessante, você acha? 

J5 – É. 

E1 – E com que frequência você acessa o Facebook? 

J5 – Eu? Todo dia. 

E1 – Todo dia? E os outros? O Orkut e o Twitter. 

J5 – Ah, quando eu lembro, assim. Assim, tipo, que eu não tenho mais nada pra fazer no 

Facebook, aí eu lembro do Orkut e do Twitter. 

E1 – Aí você vai lá? 

J5 – É. 

E1 – E com quem você se relaciona nesses sites? 

J5 – Ah, eu converso muito com a minha madrinha e com as minhas amigas. 

E1 – A sua madrinha mora longe? 

J5 – Não, trabalhando. Mas ela fica, acessa, todo dia assim, aí eu converso com ela.  

E1 – Aí você conversa pelo bate papo ou pelo mural mesmo? 

J5 – Pelo bate papo. 

E1 – Pelo bate papo...E quem você costuma seguir e aceitar pra fazer parte do seu Facebook? 

Qual é o seu critério? Todo mundo que te convida você aceita? 

J5 – Não. Se não for meu amigo, mas tipo assim, eu conhecer, já vi, assim, que mora aqui no 

morro, assim, eu aceito. Mas assim, que eu nunca vi, eu não aceito não. 

E1 – E você convida as pessoas pra ser seu amigo ou sua amiga? 

J5 – Agora, eu não to convidando mais não. Mas no começo, pra ter muito amigo, eu 

convidava.  
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E1 – Aí você procurava como? 

J5 – Eu, tipo... Minha amiga, ou uma amiga minha que tinha uma pessoa que eu não tinha, eu 

ia lá e convidava.  

E1 – Mas agora você não precisa mais... 

J5 – Não, já tenho muitas pessoas. 

E1 – Você sabe mais ou menos quantos amigos você tem? 

J5 – Eu acho que eu tenho 900 e pouco, quase chegando mil.  

E1 – E você conhece todos os 900 e pouco? 

J5 – Sim. 

E1 – Legal. E tem alguma coisa que você ache difícil no Facebook? De mexer, de fazer.  

J5 – Ah, eu não tenho a nova linha do tempo não, eu achei um pouco difícil.  

E1 – Essa nova configuração dele? 

J5 – É. 

E1 – E no Orkut? 

J5 – Ah, também não gosto do novo Orkut não, o novo Orkut eu acho mais chato do que o 

antigo.  

E1 – Mas é difícil? 

J5 – Não. Eu sei mexer no novo Orkut, mas eu prefiro o antigo. 

E1 – E o Twitter, você acha difícil alguma coisa? 

J5 – Não, no Twitter não, eu só acho que não dá pra escrever muita coisa. 

E1 – Ah, é curtinho? 

J5 – É.  

E1 – E o que é que você acha que é mais fácil de fazer no Facebook, no Orkut? 

J5 – Ah, eu acho que é passar foto, da câmera pro Facebook e postar, no Orkut também. E 

botar legenda. É bem fácil. 

E1 – Bem fácil...Você costuma utilizar, quando você quer saber sobre alguma coisa, você 

costuma ir nesses sites pra procurar informação?  

J5 – Aham. 

E1 – Sim? E que tipo de informação? 

J5 – Ah, sei lá. Fofoca...Posso falar? 

E1 – Pode. 

J5 – Assim, eu gosto muito da Rihanna, assim. Aí quando ela apanhou, eu não sabia, de 

verdade, aí eu fui lá e vi.  
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E1 – E você acha que tudo que botam é verdadeiro, ou você já viu botarem alguma coisa que 

depois você descobriu que era mentira? O que é que você acha do que costumam colocar, 

essas informações que você costuma ver? 

J5 – Ah, algumas coisas são verdadeiras. 

E1 – E você costuma produzir coisas pra colocar nesses sites, postar coisas nesses sites? Ou 

você só lê o que as pessoas colocam? 

J5 – Ah, eu posto só foto.  

E1 – Só foto? E vídeo? 

J5 – Ah, vídeo de música também. Eu gosto da música, vou lá e posto.  

E1 – Aí você viu uma música, aí você gostou, você bota?  

J5 – Aham. 

E1 – E foto? Que tipo de foto você costuma botar? 

J5 – Fotos, assim, eu na praia...Assim, essas coisas. 

E1 – Mais alguma coisa que você costuma colocar no seu Facebook? 

J5 – E frases. Frases bonitas. Só. 

E1 – Onde você...Essas frases você mesma escreve ou você vê em algum lugar e bota? 

J5 – Não, eu pego de uma página. 

E1 – Mas qual é a página, você sabe? 

J5 – Frases Perfeitas ou Frases Marcantes. Ou Frases Vingativas também tem. 

E1 – Frases Vingativas? 

J5 – (risos) Aham. 

E1 – Aí você vai lá, procura e bota no Facebook? Mas você vai lá pegar essa frase para botar 

no Facebook ou você gosta de ficar vendo, aí quando você gosta de alguma você... 

J5 – Não, ás vezes, assim, eu só olho. Mas ás vezes, eu...Quando eu gosto muito, eu pego e 

posto. 

E1 – E você costuma botar, postar coisas no seu Facebook, todo dia ou é só de vez em quando 

mesmo? 

J5 – Não, todo dia não, só de vez em quando. Mas já postei bastante coisa.  

E1 – E você costuma curtir as coisas que as outras pessoas colocam?  

J5 – Aham, as frases.  

E1 – O que você geralmente...O que geralmente você chama a atenção e você gosta de ficar 

vendo, que você acaba curtindo?  

J5 – Ah, acho que as frases, também, que as pessoas põem. Frases legais. 
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E1 – Você queria falar alguma coisa, sobre um desses sites, que por acaso eu não perguntei? 

Alguma coisa que você goste muito, alguma coisa que você ache que não é legal.  

J5 – Ah, sei lá, eu acho que... Não. 

E1 – Não? E pra terminar, se você pudesse dizer por que é que esses sites são importantes pra 

você? Ou tão importante ou não tão importante, o que você falaria sobre isso? 

J5 – Ah, eu acho tão importante. Ah, tipo assim, uma pessoa que você não vê há muito tempo, 

você pode ter ela no Facebook e conversar com ela. Ou tipo, no Facebook dá pra você mandar 

a mensagem sem a pessoa tá online. Aí se você não vê ela há muito tempo, aí tá com muita 

saudade dela, aí você pode mandar uma mensagem, dar o seu número, se você trocou de 

número, seu endereço, tudo.  

E1 – Aproxima as pessoas então? 

J5 – É, aproxima. O Orkut também. 

E1 – Basicamente, isso é o que você acha que é mais legal e mais importante. 

J5 – É, é interessante. 

E1 – Mais alguma outra coisa? Não? Então ta, obrigada.   

 

Entrevista transcrita J6 

E1 – Você costuma acessar a Internet? 

J6 – Costumo. 

E1 – O que é que você costuma acessar? 

J6 – O Orkut, Facebook. 

E1 – Você tem perfil nesses sites? 

J6 – Tenho. 

E1 – Você tem algum outro? 

J6 – Não. 

E1 – Em média, quantas horas por dia você fica nesses, você acessa esses sites? 

J6 – Uma hora, uma hora e meia.  

E1 – Por dia? 

J6 – É, por dia.  

E1 – Por que é que você criou e mantém uma conta nesses sites? 

J6 – Ah, porque eu gosto. Pra conhecer novos amigos e saber mexer mais no computador.  

E1 – Você acha que você ter conta nesses sites ajuda a aprender a mexer? 

J6 – Ajuda.  

E1 – O que é que você aprende nesses sites? 
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J6 – Ah, várias coisas.  

E1 – Fala uma, mais ou menos. 

J6 – Ah, não sei dizer, sei que é várias coisas. 

E1 – Mas você acha que você melhorou? 

J6 – Melhorei, bastante.  

E1 – Aprendeu a mexer no computador depois que você começou a acessar esses sites? 

J6 – Aham. 

E1 – Tá. Qual é o que você mais utiliza dos dois? 

J6 – O Orkut.  

E1 – O Orkut, por quê? 

J6 – Ah, porque eu acho que é mais fácil de mexer, entendeu? Eu acho mais legal também 

mexer no Orkut.  

E1 – O que é que é mais legal, assim, que tem no Orkut e não tem no Facebook? 

J6 – Ah, os recados que eu mando e que eu recebo e os vídeos que eu gosto de ver. 

E1 – No Orkut? 

J6 – É. 

E1 – Com qual frequência você acessa o Orkut? 

J6 – Qual frequência? Como assim? 

E1 – Todo dia, uma vez por semana? 

J6 – Ah, de vez em quando dá pra eu mexer, eu mexo. Quando não dá, eu não mexo. 

E1 – Mas em média...Mas mais ou menos, assim, quantas vezes por semana você acha que 

você consegue entrar no Orkut? 

J6 – Ah, duas vezes.  

E1 – Só? 

J6 – Só. Porque é difícil, entendeu? 

E1 – Por que é difícil?  

J6 – Ah, porque às vezes na casa da minha irmã não tem Internet, agora não tem como pagar o 

telefone, entendeu? Tá sem dinheiro pra pagar, a gente tá sem Internet. 

E1 – Tá sem Internet em casa? 

J6 – É, aí eu mexo mais aqui.  

E1 – Aqui onde? 

J6 – No Criança Esperança. 

E1 – Tá. Com quem é que você se relaciona nesses sites?  

J6 – Com as minhas amigas.  
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E1 – Você só se relaciona com quem você já conhece? 

J6 – É, só com quem eu já conheço.  

E1 – E você costuma seguir alguém que não seja seu amigo? 

J6 – Não, alguém que eu não conheço não. 

E1 – Pessoa famosa? 

J6 – Não. 

E1 - Alguém que você admire?  

J6 – Não. 

E1 – Não? Só amigos mesmo? 

J6 – Só amigos.  

E1 – Quais os principais temas, assuntos de interesse que você costuma, que você gosta de 

olhar, que você gosta de ler, ver? O que é que você gosta de ver nesses sites? 

J6 – O que eu gosto mais de ver é as notícias das novelas (risos). 

E1 – Aí você vê lá? E tem nesses sites notícias de novela? 

J6 – Tem um site que tem.  

E1 – Mas é dentro do Orkut e do Facebook? 

J6 – Não, é fora do Orkut e do Facebook, entendeu? 

E1 – Ah, tá, nesses sites não. E nesses sites, o que é que você mais gosta de ver? 

J6 – O que eu mais gosto de ver? Ai, esqueci o nome.  

E1 – Fica calma, tem pressa não, pensa. Você entra no site, você falou que fica às vezes uma 

hora, uma hora e meia. O que é que você fica vendo?  

J6 – Ah, o que eu fico vendo, é porque eu gosto mais de mandar recado pras minhas amigas. 

Só.  

E1 – Você fica mandando recado pra elas? 

J6 – É, às vezes eu converso com elas pelo Orkut, porque às vezes elas tão lá, eu também to, 

aí a gente conversa, entendeu? 

E1 – Fica conversando...E essas suas amigas você também encontra elas pessoalmente ou só 

pela Internet? 

J6 – Não, às vezes...Agora é só pela Internet, porque eu não to mais estudando na mesma 

escola, entendeu? Agora só pelo computador. 

E1 – Entendi. Tem alguma outra coisa que você goste de ver ou não? 

J6 – Não, não.  

E1 – Gosta mais de conversar com as suas amigas? 

J6 – Aham. 
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E1 – Tem alguma coisa que você acha difícil nesses sites? Tem alguma coisa no Orkut que 

você acha difícil de mexer? 

J6 – Não, acho que nada. 

E1 – No Facebook? 

J6 – Ah, no Facebook tem muita coisa que eu não sei mexer ainda. 

E1 – O que você não sabe fazer? 

J6 – Tipo assim, pra mandar mensagem pra outra pessoa, que eu não sei ainda, entendeu. 

E1 – E o que você acha que é mais fácil de fazer nesses sites, que é mais simples? 

J6 – Acho que é fazer o próprio Orkut.  

E1 – Entrar na rede, é bem fácil? 

J6 – É, é. 

E1 – Você costuma utilizar o Orkut ou o Facebook como fonte de pesquisa de alguma 

informação?  

J6 – Não. 

E1 – Você quer saber de alguma coisa, você procura onde? 

J6 – No Google. 

E1 – No Google. Lá não? 

J6 – Lá não.  

E1 – E quando você vê as coisas que as pessoas colocam, o que é que você acha das coisas 

que as outras pessoas costumam postar? Você acha que é interessante, você acha que são 

coisas pertinentes, legais? 

J6 – Acho que é o contato com outra pessoa que tem o Orkut. 

E1 – Mas você acha que as pessoas costumam botar coisas interessantes? O que as pessoas 

botam? 

J6 – Tem muita pessoa que coloca coisa interessante, mas tem pessoa que coloca muita 

besteira, entendeu? Aí eu nem gosto também de ver. 

E1 – O que você chamaria de besteira? 

J6 – Ah, sei lá, tipo assim, como é que eu quero dizer...eu não sei te explicar (risos). 

E1 – Pode falar, fica calma, esquece. Essa gravação eu que vou ouvir depois, a gente tá 

conversando só. Pode falar.  

J6 – Ah, não sei te explicar direito.  

E1 – É o que? Foto, que você acha besteira, ou não? 

J6 – Não, porque, tipo assim, como é que eu te explico... 
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E1 – Dá um exemplo, assim, uma coisa que uma vez você olhou e falou “ai, que besteira, por 

que essa pessoa botou isso”. 

J6 – Não, tipo, no Facebook eles colocam muita besteira, entendeu? Tem muitas vezes que 

acessar essas besteiras, ficar comentando, não sei o quê. 

E1 – Mas eu queria que você me explicasse o que é que você acha besteira, o que você olha e 

fala assim “pô”. 

J6 – Ah, tipo assim, de gente famosa, como é que diz... 

E1 – Fofoca? 

J6 – É, fofoca, que tem várias pessoas que precisam de...Não tem aquela mulher? 

E1 –A Popozuda? 

J6 – É, que ela tava, entendeu? Eles botam muita besteira no Facebook, então eu nem olho. 

E1 – Do bumbum da Valeska Popozuda? 

J6 – (risos) É, eu nem olho muito, entendeu? Já no Orkut não, já no Orkut é diferente, eles 

colocam coisas interessantes, entendeu? É diferente. 

E1 – O que é que é coisa interessante, assim, que você gosta de ver? 

J6 – Ah, sobre as mensagens que eles andam fazendo, comentário de fotos, comentários de 

vídeos. 

E1 – As pessoas, os seus amigos no Orkut são os mesmos que são seus amigos no Facebook?  

J6 – Não, nem todos, porque eu não tenho nem todos no Facebook. 

E1 – A maioria é no Orkut? 

J6 – É, a maioria é no Orkut.  

E1 – Você sabe quantos amigos você tem? 

J6 – Não.     

E1 – Não tem nem ideia? 

J6 – Não tenho nem ideia. 

E1 – Mas todo mundo você conhece? 

J6 – Conheço. 

E1 – Tá. Você costuma colocar coisa, postar coisas, conteúdos no Orkut? 

J6 – Não.  

E1 – Você bota fotos, você bota vídeos? 

J6 – Eu coloco, foto, vídeo, entendeu? 

E1 – Mais alguma coisa você gosta de colocar na tua página? 

J6 – Não...Jogos, aqueles jogos, assim, pra fazer, aqueles joguinhos... 

E1 – Você gosta de jogar? Joga? 
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J6 – Aham.    

E1 – Quando você vê alguma coisa interessante na Internet, você bota no seu Orkut ou no seu 

Facebook? 

J6 – Não, porque eu não sei ainda colocar, entendeu? 

E1 – Mas nem no Orkut? 

J6 – Não. Tem muita coisa interessante, assim, que eu gostaria de aprender como colocar no 

Facebook, no Orkut, mas eu não sei ainda.  

E1 – Você não tem ninguém pra te ensinar? 

J6 – Não.  

E1 – Na sua casa, as suas amigas? 

J6 – Não. Só o meu sobrinho.E1 – Ele tem quantos anos, o seu sobrinho? 

J6 – Tem 17. 

E1 – E suas amigas, não? 

J6 – Não. 

E1 – Não conseguiu ainda uma pessoa pra te ajudar?  

J6 – Não, acho que nem a maioria das minhas amigas talvez não saiba.  

E1 – Também não sabe fazer? 

J6 – Não. 

E1 – E você já pensou alguma vez, de repente, participar de algum projeto de inclusão? 

J6 – Eu já fiz FAETEC. Eu aprendi muita coisa assim também não faz tempo aqui, no Criança 

Esperança. Já...Quando eu vim pra cá, eu fiz o curso da FAETEC, aí fiz, aí acabou o curso, aí 

eu me inscrevi pra fazer outro curso, só que não deu, entendeu. 

E1 – Ainda não fez? 

J6 – Não. Aí eu soube que tava dando vaga pra trabalhar aqui, aí eu vim logo trabalhar aqui.  

E1 – Entendi. Mais alguma coisa que você queria falar sobre isso? 

J6 – Não. 

E1 – E pra terminar então, Raimunda, você acha que é importante pra você então ter um perfil 

no Facebook e no Orkut, certo? 

J6 – Aham. 

E1 – Você acha que te ajuda? 

J6 – Ajuda.  

E1 – Em quê? Uma coisa principal que você acha? A coisa mais importante, que mais te 

ajuda, você participar dessas redes sociais.  

J6 – Ah, pras pessoas me conhecer melhor. 
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E1 – Que pessoas? 

J6 – Ah, meus amigos, meus parentes. 

E1 – Manterem contato com você? 

J6 – Aham.   

E1 – Então tá. Obrigada, tá,  

 

 

 

 

Entrevista transcrita J7 

 

E1 – J5, eu queria que você me falasse um pouco sobre a sua, como é que as redes sociais se 

encaixam no seu dia a dia, tá? Como assim: você me diz da onde você costuma acessar, 

quantas vezes por dia você costuma acessar, se você acessa todo dia ou não, quanto tempo 

você fica nessas redes e quais são elas, que sites de redes sociais você acessa.  

J7 – Eu, deixa eu ver...Acesso todos os dias. Eu geralmente entro no Tumblr, no Facebook, no 

meu email e fico o tempo todo quando eu to livre.  

E1 – Então no seu tempo livre você fica o tempo todo nessas redes sociais? 

J7 – É. Quando eu não tô com os meus amigos, assim, não tem nada pra fazer, aí eu fico nas 

redes sociais. 

E1 – Entendi. E aí você acessa de casa? 

J7 – De casa. 

E1 – E aí você não tem um limite de tempo pra acessar, você fica até você cansar, é isso? 

J7 – Isso, porque eu vou dividindo o tempo com a minha mãe. Eu fico um tempo, aí depois 

ela quer usar, aí eu saio. 

E1 – Ah, entendi. É um computador pras duas? 

J7 – Isso. 

E1 – Aí vocês dividem, tá. Tem uma noção, assim, de quantas horas você acaba que fica no 

Facebook, no Tumblr? 

J7 – Dia de semana eu devo ficar umas...Uma hora no máximo, porque eu estudo, então não 

dá tempo. Aí final de semana, fico umas quatro, por aí. 

E1 – Umas quatro horas...E o que é que você fica fazendo no Facebook, no Tumblr? Por que 

você fica tanto tempo nessas redes? 
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J7 – No Tumblr porque eu fico escrevendo, sobre tudo. Aí vai passando o meu tempo, aí eu 

vou deixando o Facebook aberto e falo, conversando com os meus amigos. 

E1 – Você conversa no bate papo ou no mural mesmo? 

J7 – Não, no bate papo.  

E1 – No bate papo? 

J7 – Isso, aí fico com o MSN também aberto, porque quem não tem Facebook, falo no MSN. 

E1 – Você tem amigos que não tem Facebook? 

J7 – Isso. 

E1 – Entendi. E qual é a diferença do Facebook pro Tumblr? 

J7 – Porque no Tumblr eu escrevo mais, eu me sinto mais confortável pra escrever, até porque 

tem pessoas que escrevem sobre as mesmas coisas que eu. E já no Facebook não, é muito 

aberto pra todo mundo.  

E1 – Então no Facebook você não tem muita privacidade?  

J7 – Isso. 

E1 – Então você não se sente à vontade pra escrever, é isso? 

J7 – Isso. 

E1 – No Tumblr você já sente isso? 

J7 – É. 

E1 – Tá. Você tem uma noção de, no fim, qual dos dois você mais utiliza, o Facebook ou o 

Tumblr? 

J7 – O Facebook. 

E1 – Por quê? 

J7 – Porque no Tumblr, tipo, eu to na escola aí eu começo a escrever um texto. Aí eu tenho 

que passar pro Tumblr, então demora mais tempo. Aí até eu fazer isso, eu já to no Facebook, 

aí acabo ficando mais tempo lá. E até porque quando eu não tenho muito tempo, eu só entro 

no Facebook, porque no Tumblr eu uso mais mesmo pra escrever.  

E1 – Entendi. Aí você escreve primeiro numa folha, é isso? 

J7 – Isso. Só que quando eu tô só na Internet eu vou escrevendo lá, mas aí demora mais, 

porque eu vou lendo, relendo, ver se eu escrevi alguma coisa errada, o que é que eu posso 

mudar. 

E1 – Sobre o que você escreve, tem um assunto específico? 

J7 – Sobre a minha vida. 

E1 – Como se fosse um diário? 



165 

 

J7 – É, mais ou menos isso. Aí escrevo sobre problema dos outros, aí tem às vezes uns 

desafios: se você escrever um desafio de 250 cartas, aí cada dia você escreve uma carta pra 

alguém, aí é isso.  

E1 – E quem faz esses desafios? 

J7 – As pessoas mesmas que usam o Tumblr, entendeu? 

E1 – Entendi. E você se relaciona com pessoas que você já conhece ou tem pessoas que você 

nem conhece? 

J7 – Não, porque não tem bate papo lá. Você vai reblogando as coisas, então são pessoas que 

a gente não conhece.   

E1 – Entendi. E no Facebook, você se relaciona com quem? Com pessoas que você também 

não conhece?  

J7 – Não, só que eu conheço. 

E1 – Só com os seus amigos?  

J7 – Isso. 

E1 – Então todos os seus amigos do Facebook você conhece pessoalmente? 

J7 – Pessoalmente, todos.  

E1 – Então não tem nenhum estranho? 

J7 – Não.  

E1 – Ou nenhuma pessoa que você admire, queira se comunicar? 

J7 – Não.  

E1 – Não, tá. E o que mais interessa você no Facebook? Você entra, você procura o quê? O 

que é que você gosta de encontrar lá, de ver?  

J7 – (risos) A vida dos outros, só. O que tem pra fazer lá? Mais nada.  

E1 – Então você acha que o Facebook só dá pra fazer isso, pra ver a vida dos outros? 

J7 – Não, não só pra isso, mas o essencial é isso.  

E1 – Quando você entra no seu Facebook, o que costuma ter lá? Porque foram coisas que os 

seus amigos publicaram, não é isso? 

J7 – Então, coisas que os meus amigos publicam. 

E1 – Mas o quê? 

J7 – Chamando pra uma festa, falando que vai ter uma festa não sei aonde. Ou as notificações 

aqui do ECE RJ. Só. 

E1 – Só coisas assim? 

J7 – É. E as fotos. 
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E1 – E fotos, tá. Existe alguma coisa que você tenha dificuldade pra fazer no Facebook, que 

você não saiba fazer? 

J7 – Não. 

E1 – Você sabe fazer tudo? Sabe mexer nele? 

J7 – É, acho que sim. 

E1 – Sabe compartilhar, publicar foto? 

J7 – Sei, tudo.  

E1 – Então você sabe fazer, então é fácil pra você o Facebook, você domina ele? 

J7 – É.  

E1 – E o outro que você acessa, o Tumblr? 

J7 – Não, porque é em inglês. Aí toda hora tá mudando, então demora um pouquinho pra 

acostumar.  

E1 – Quando você tá acostumando, muda? 

J7 – Isso. Aí são novas palavras que você tem que se adaptar, mas é fácil também.  

E1 – E é tudo em inglês? 

J7 – Tudo em inglês. Ou espanhol, mas inglês é mais fácil pra mim.  

E1 – E tem coisas então no Tumblr que você já não domina tanto? 

J7 – Isso.  

E1 – E o que você acha, qual é a sua opinião, sobre o que as pessoas publicam, o que você vê 

no Facebook, e depois o que as pessoas publicam no Tumblr?   

J7 – Acho que as pessoas no Facebook elas esquecem muito que tão vendo, aí tem mulher que 

posta foto com, sei lá, com uma mini saia que aparece a calcinha, ou escrevendo sobre coisas 

ridículas. E já no Tumblr não, só tem coisa fofa lá. 

E1 – É? É mais fofo? 

J7 – É. 

E1 – Ah, legal. E o que é que você costuma colocar no seu Facebook? Você publica coisas no 

Facebook? 

J7 – Publico. Eu tenho uns negocinhos que é de opção curtir, aí você curte aquilo ali e vai 

aparecendo um monte de frase né, que eles vão postando. Aí às vezes eu falo, deixa eu ver... 

Sobre o lixo, porque me dá muita raiva quando eu vejo gente jogando lixo no chão. Deixa eu 

ver...Sobre tudo. 

E1 – Mas você escreve? 

J7 – Escrevo. 

E1 – E você compartilha link também, quando você vê alguma coisa interessante?  
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J7 – É muito raro, mas eu compartilho.  

E1 – E no Tumblr? 

J7 – No Tumblr eu compartilho...Não, eu reblogo, e escrevo muito lá. 

E1 – E você acredita em tudo que as pessoas publicam  

J7 – Não, lógico que não. Tem gente que mente pra, sei lá, pros outros ficarem achando que 

eles são fodas (risos). 

E1 – E quando não são pessoas que colocam? Quando são, tipo assim, esse sites que você 

curte, que tem dentro do Facebook, não tem essas páginas? Como é que é, você acha também 

que são interessantes as coisas que as pessoas colocam, que as coisas são verdadeiras? Ou 

você costuma ver se aquilo é verdade mesmo? 

J7 – É porque, tipo, eles não falam. Eles tipo dão frases de, deixa eu ver...Não fique triste, que 

não sei o quê. 

E1 – De motivação? 

J7 – Isso. Então não tem, assim, pra ver se é verdadeiro ou não, entendeu? Porque serve pra 

qualquer um.  

E1 – Entendi.  Você queria falar mais alguma coisa que eu possa ter esquecido de perguntar, 

alguma opinião sua? 

J7 – Não. 

E1 – Foi tudo bem? 

J7 – Foi. 

E1 – Então pra mim também. Obrigada, tá? 

 

Entrevista transcrita J8 

E1 – Agora, J8, a gente vai conversar um pouquinho sobre você e a Internet. Você costuma 

acessar a Internet? Quais sites, você acessa as redes sociais, da onde que você acessa? 

J8 – Eu gosto de acessar mais em casa o Face, fico mais no Face. Eu fico vendo lá...Tem 

vezes que eu vejo as notícias, e o que me interessa mais no Face. 

E1 – O que é o que mais te interessa no Facebook? 

J8 – Tipo, tem imagens que são engraçadas aí eu posto, compartilho, comento. 

E1 – E notícias que você falou, que você costuma? 

J8 – É, notícias dos paparazzis, também de jogadores. 

E1 – Jogador de futebol? 

J8 – Aham. 

E1 – E você acessa todo dia o Facebook? 
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J8 – Quase todo dia. 

E1 – Mais ou menos quantas vezes por semana? 

J8 – Três vezes por semana. Não sou muito de acessar a Internet não. 

E1 – Você não gosta muito? 

J8 – Não, eu gosto mais de sair. 

E1 – Gosta mais de sair? Pra onde que você sai? 

J8 – Pra praia, surfar. 

E1 – Fazer esportes? 

J8 – É.  

E1 – E final de semana, você acessa? 

J8 – Acesso. 

E1 – Sempre? 

J8 – Aham. 

E1 – Acessa mais final de semana ou dia de semana? 

J8 – Final de semana. 

E1 – Final de semana? E quanto tempo você fica mais ou menos no Facebook quando você 

acessa? 

J8 – Fico 20 minutos no Face, na Internet. 

E1 – Só? É o máximo? Então você não fica muito tempo não? 

J8 – Não. 

E1 – E por que é que você acessa o Facebook? Por que você gosta de pelo menos 20 

minutinhos acessar? 

J8 – Porque tem os meus amigos, aí dá pra gente marcar...Dá pra gente sair, ficar 

conversando. Postar, assim, fotos e também comentar as fotos que eles tiram. 

E1 – Dos seus amigos...Quem são os seus amigos no Facebook, Pedro? São os seus amigos 

que você já conhece ou você também adiciona pessoas que você não conhece pessoalmente? 

J8 – Ah, amigos que eu já conheço.  

E1 – Todos são amigos que você já conhece? 

J8 – Aham. 

E1 – Acontece de você...Você falou que gosta de surfar, de Esporte...Acontece de você 

procurar alguém, algum ídolo do Esporte, pra saber mais sobre ele, pra se informar? Ou não, 

só seus amigos mesmo? 

J8 – Não, eu também faço isso. Eu procuro o cara que surfa, assim, pela praia aí eles pedem 

pra mim adicionar no Face, eu vou lá e adiciono. Aí a gente marca pra surfar.  
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E1 – Mas também você conhece pessoalmente? 

J8 – Aham. 

E1 – Que você falou que ele pede pra acessar, mas alguém que você não conheça, um ídolo de 

repente de fora? 

J8 – Não. 

E1 – Não? Só quem você já conhece mesmo? 

J8 – É. 

E1 – Tem alguma coisa que você ache difícil de mexer no Facebook? Tem alguma dificuldade 

pra você? 

J8 – Não. 

E1 – Não? Você sabe mexer em tudo do Facebook?  

J8 – Aham. 

E1 – Sabe? Fala pra mim, você sabe ou não? 

J8 – Sei. 

E1 – E qual é a sua opinião, Pedro, sobre o que as pessoas, os seus amigos colocam no 

Facebook? 

J8 – Minha opinião? 

E1 – É...O que é que você acha das informações, das postagens que você encontra quando 

você abre o seu Facebook, são interessantes? 

J8 – São interessantes. Tem os que não tem nada a ver, que eles botam lá, mas tem umas que 

são interessantes. 

E1 – O que é que é nada a ver? 

J8 – Tipo, eles botam coisas que, no Face, que não tem em comum com o Face. Coisas que 

são deles.  

E1 – Particulares, é isso? 

J8 – É, particulares. Aí eles colocam. 

E1 – Você costuma também postar coisas assim? 

J8 – Não. 

E1 – Não? Você faz postagens no seu Facebook ou você só gosta de ficar vendo? 

J8 – Eu faço postagens também, eu gosto de ver. 

E1 – Que tipo de postagem você faz no seu. 

J8 – Eu boto só postagem de Esporte, assim...Esporte, boto surf, os caras surfando. Também 

gosto de postar chuteiras que eu vejo no Google. 

E1 – Imagens de chuteira? 
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J8 – É.  

E1 – Mas o quê? Que você gostaria de comprar, de ter, ou que você acha bonita? 

J8 – Que eu comprei. 

E1 – Ah, que você comprou. 

J8 – Aí eu boto, aí eu posto lá.  

E1 – Ah, legal. A foto da chuteira que você comprou, legal. Então assim, se você tivesse que 

me dizer a sua opinião sobre o Facebook de forma geral, você acha que ele é bom, ou pra 

você na verdade não faz muita diferença? O que você acha, pra relação da sua vida? 

J8 – Ele é bom. 

E1 – Ele te ajuda? 

J8 – Aham.  

E1 – Você poderia me dar um exemplo de uma coisa que você acha que ele, que seja bom pra 

você participar dessa rede social? 

J8 – Que ele dá pra...O Face ele tem um negócio que, que é um negócio de mandar fotos, aí da 

pra botar o nome da pessoa.  

E1 – Marcar? 

J8 – É, marcar o nome da pessoa. Aí já vai pro álbum da outra pessoa. Isso que é bom, dá pra 

também negócio de contatos, dá pra adicionar, achar, pesquisar lá, aí acha. É bom. 

E1 – Mas esses contatos? 

J8 – Aí também tem...Aparece vários programas, aí tem como curtir. 

E1 – As propagandas? 

J8 – Aham. Dá pra curtir.  

E1 – Mas qual é a vantagem de curtir uma propaganda? O que acontece quando você curte?  

J8 – Fica no meu Face.  

E1 – Fica marcado que você gosta daquilo? 

J8 – É.  

E1 – Que tipo de propaganda você curte? 

J8 – De Esportes, do UFC, e do surf daqui, do Surf Pro.  

E1 – De projetos? 

J8 – Aham.  

E1 – Entendi. Tem mais alguma coisa, que você queira me falar? 

J8 – Só isso. 

E1 – Só isso. Tá bom, obrigada.  
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Entrevista transcrita J9 

E1 – Agora eu queria que você me falasse um pouquinho como é que é a sua relação com a 

Internet. Quais as redes sociais que você acessa, se você acessa, da onde é que você acessa, 

quanto tempo você fica nelas, quantas vezes por semana você entra nessas redes sociais? 

J9 – Olha, eu entro...Minha Internet...Quando eu chego do serviço, ou até a hora da escola, ou 

senão quando eu chego da escola, fico mexendo até nove, dez. Aí eu descanso pra poder vir 

pro trabalho.  

E1 – E você tem Internet em casa? 

J9 – Tenho. 

E1 – Então você mexe todo dia na Internet?  

J9 – Todo dia. 

E1 – E nas redes sociais? 

J9 – Aham. 

E1 – E quais redes sociais? 

J9 – Facebook, Orkut, só. E o Hotmail.  

E1 – Hotmail, de email? 

J9 – É.  

E1 – Tá. E final de semana?  

J9 – Ah, final de semana eu vou pra Lagoa, vou jogar bola com os meus amigos, andar de 

bicicleta, se divertir com os meus amigos. 

E1 – E aí não entra muito na Internet? 

J9 – Não, final de semana eu prefiro ficar com os meus amigos.  

E1 – Prefere fazer essas coisas, essas diversões que não é Internet?  

J9 – Aham.  

E1 – Então você entra durante a semana na Internet todo dia?  

J9 – Aham. 

E1 – E aí quantas horas você fica durante a semana, tem uma ideia? 

J9 – Ah, eu fico mais ou menos...Quando eu chego da escola, eu fico mais ou menos três, 

duas horas. 

E1 – De duas a três horas? 

J9 – De duas a três horas.  

E1 – Você fica o tempo que você quiser ou você tem que dividir o computador com alguém? 
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J9 – Minha mãe...A minha irmã não gosta muito de entrar na Internet... Então, eu...Aí a minha 

mãe fala “ divide o tempo com ela, você mexe um pouco, ela mexe um pouco”. Aí ela mexe, 

depois eu mexo.  

E1 – Você fica mais tempo, você gosta mais?  

J9 – É.  

E1 – Por que, que você acessa esses sites, o Facebook, Orkut?  

J9 – É bom, traz informações pro dia a dia, pode conversar com os amigos, tem jogos também 

que eu jogo pelo Facebook, pelo Orkut. Aí eu entro todo dia.  

E1 – Que tipo de informações que traz pro seu dia a dia? 

J9 – Ah, também quando um amigo publica foto, eu acho maneiro, vou lá e curto. Também 

tem o negócio dos monitores, né, aquele negócio que publica onde é que vai ter... 

E1 – Informações sobre a monitoria? 

J9 – É. 

E1 – Que é um grupo? 

J9 – É.  

E1 – Então nos dois, no Orkut e no Facebook, tem informações sobre os seus amigos, é isso? 

Aí você joga...Qual dos dois você mais utiliza? Tem um que você use mais ou você usa igual? 

J9 – Eu uso igual. Porque os dois jogos que eu jogo tem nos dois.  

E1 – Os jogos tem no Facebook e no Orkut?  

J9 – Aham. 

E1 – Quem...Quais são as pessoas que você se relaciona, no Facebook e no Orkut?  

J9 – Amigos, parentes, conhecidos. 

E1 – É todo mundo conhecido? 

J9 – Todo mundo. 

E1 – Tem alguém que você não conheça pessoalmente, mas que você é amigo na rede social?  

J9 – Não, só quem eu conheço só. 

E1 – Já aconteceu de você admirar alguma pessoa e querer saber mais sobre ela, ter contato, e 

procurar nessas redes sociais?   

J9 – Não. 

E1 – Então só conhecido mesmo? 

J9 – É. 

E1 – E o que mais te interessa nessas redes sociais? 
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J9 – Ah, porque quando, tipo...Eu tenho uma amiga que ela foi embora, aí eu fiquei um bom 

tempo sem falar com ela. Aí eu consegui adicionar ela, aí eu consegui falar com ela. Aí agora 

nós podemos se comunicar melhor. 

E1 – Então essas coisas, falar com pessoas que tão distantes também? 

J9 – É. 

E1 – Tem alguma coisa que você acha difícil, que você não sabe fazer? 

J9 – Na Internet? 

E1 – No Facebook, no Orkut. 

J9 – Não. 

E1 – Tem dificuldade nenhuma? 

J9 – Não. 

E1 – Sabe fazer tudo, sabe compartilhar...Não tem nada lá que você tenha dificuldade?  

J9 – Não.  

E1 – Tá, então é fácil, pra você. E o que você acha das informações que seus amigos publicam 

nessas redes sociais?  

J9 – Tem umas que é boas, ás vezes tem umas que é ruins. 

E1 – O que é que é boa e o que é que é ruim?  

J9 – Boa é quando eles botam uma foto maneira, que tá o nosso grupo assim, os amigos tudo 

juntos. E tem umas que eles botam de sacanagem, aí eu não gosto muito não.  

E1 – E você acha que tudo o que botam é verdade, ou você acha que às vezes tem algumas 

coisas que são mentiras? O que você acha, qual é a sua opinião? 

J9 – Eu só acredito quando eu sei que aconteceu, eu tava no dia. Ou me, como é...Algum 

amigo meu de confiança foi, aí eu acredito. Assim eu acredito. 

E1 – Senão você às vezes não acredita? 

J9 – Não, às vezes não.  

E1 – E você? O que é que você costuma colocar no seu Facebook e no seu Orkut? Você 

publica coisas? 

J9 – Publico fotos, foto da minha academia, dos meus professores. 

E1 – Academia de quê?  

J9 – De jiu jítsu.  

E1 – Ah, você faz jiu jítsu?  

J9 – Aham. Só isso. 

E1 – E você se comunica com pessoas do jiu jítsu através do...? 
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J9 – Aham. E o professor assim, quando é sábado, assim...Às vezes, não tem nada pra eu 

fazer, aí ele tá no Facebook aí ele “Vem aqui na academia, tem alguma coisa pra fazer?”, aí eu 

falo “Não, professor”. Às vezes “Tô à toa aqui”, aí ele “Vem treinar então”. Aí eu vou e 

treino.  

E1 – Mas e outras pessoas assim, atletas, outras academias, você mantém esse tipo de 

contato? Ou só com o seu professor mesmo?  

J9 – Não, assim...Eu tenho um só da Game War Fight, que é o Vinícius Amaral. Aí eu 

mantenho contato só com ele só, eu conheço ele.  

E1 – Mas você não costuma usar o Facebook e o Orkut pra se informar mais sobre o jiu jítsu? 

Ou usa? 

J9 – Também.  

E1 – Usa? O que é que você usa? 

J9 – Como assim?  

E1 – Você procura o quê no Facebook e no Orkut sobre jiu jítsu?  

J9 – Quando eles tão online.  

E1 – Aí você conversa com eles? Mas informações sobre o esporte, sobre campeonatos não? 

J9 – Não, não. Que aí eles já falam na hora lá mesmo.  

E1 – Seus professores já trazem essa informação pra você?  

J9 – Aham. 

E1 – Então você não precisa na verdade procurar nas redes sociais? 

J9 – Não. 

E1 – Não, né. Tem alguma coisa mais, que você queira me contar, falar, que eu tenha 

esquecido? Ou já foi tudo? 

J9 – Não, só isso.  

E1 – Só isso?  

J9 – Só isso. 

E1 - Tá, obrigada então, tá bom? 

J9 – De nada.  

 

Entrevista transcrita J10 

J10 - Agora eu queria que você me falasse um pouquinho como é que é a sua relação com a 

Internet e com as redes sociais. Quais as redes, se você acessa, quais as redes sociais que você 

acessa, da onde você costuma acessar? 
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J10 – Eu costumo acessar em casa. Eu fico mais no Facebook, Youtube. Às vezes eu uso pra 

fazer trabalho da escola e eu fico na Internet praticamente o dia inteiro. Quando eu saio daqui 

até a hora de ir pra escola, porque a escola é seis horas.  

E1 – Você estuda à noite? Então você entra todo dia na Internet?    

J10 – Todo dia.  

E1 – E fica a tarde toda? 

J10 – Fico a tarde toda. Eu até acabei de ligar o computador agora quando saí de casa.  

E1 – Já deixa ligado o computador?  

J10 – Já. Quando dá tempo, eu ainda mexo antes de vir pra cá. Se eu acordar cedo.  

E1 – E sempre esses sites que você falou, Facebook, Youtube? 

J10 – Facebook, Youtube, Vagalume. 

E1 – Vagalume é de música? 

J10 – É. 

E1 – E final de semana?  

J10 – Final de semana...Eu vou pra aula de dança, assim, mas quando eu não tenho dança ou 

ainda não está no horário, eu fico no computador também. Ou então vendo televisão, mais no 

computador.  

E1 – No computador, então você gosta bastante, né? 

J10 – Aham. 

E1 – E em quais redes sociais que você tem perfil, que você atualiza? 

J10 – No Orkut e no Facebook. 

E1 – E você acessa os dois sempre?  

J10 – Sempre. 

E1 – Todo dia você entra nos dois?  

J10 – Todo dia. 

E1 – Tem um que você entre mais do que o outro? 

J10 – Mais no Facebook do que no Orkut.  

E1 – Por quê? 

J10 – Porque o Orkut tá meio fora de moda.  

E1 – É? 

J10 – Ninguém mais fica, aí não tem nada pra fazer.  

E1 – Os amigos não tão mais lá? 

J10 – É. Mas eu vou lá e acesso de vez em quando. De vez em quando não, sempre.  

E1 – Tá, e você mais utiliza o Facebook então, porque é o que tá na moda? 
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J10 – É, é o que tá mais atual.  

E1 – Tá todo mundo lá, você encontro as coisas mais lá. E com quem é que você mantém 

contato nesses sites?  

J10 – Meus amigos, com os meus conhecidos de longe que não tem como falar aqui, que não 

moram aqui. 

E1 – Mas é amigo também ou é família? 

J10 – É, tipo, meu padrinho, tenho primo, não moram aqui perto de mim. Aí eu falo com eles.  

E1 – Mas todo mundo que você tem contato nesses sites você já conhece pessoalmente?  

J10 – Conheço. Eu não adiciono desconhecido.  

E1 – Não?  

J10 – Não. 

E1 – Então só quem você já conhece mesmo?  

J10 – É. 

E1 – Mas acontece de você ter alguém que você, apesar de não conhecer pessoalmente, seja 

uma pessoa que você admire e você queira acompanhar?  

J10 – Sim. 

E1 – Quem? 

J10 – Tipo assim, pessoas...Porque eu faço dança, aí eu adiciono algumas pessoas, assim, que 

dançam em outros lugares, pra mim ver as fotos e a dança deles, ou então vídeo. Que eu fico 

vendo muito vídeo de dança também.  

E1 – Entendi. 

J10 – Aí eu adiciono.  

E1 – Ah, tá. Então são pessoas que não são seus amigos... 

J10 – Algumas, é. Deve ter umas três pessoas só.  

E1 – Relacionado à dança? 

J10 – É.  

E1 – E o que é que mais interessa você nessas redes sociais? Quando você entra, assim, o que 

você gosta de olhar primeiro, o que você gosta de encontrar? 

J10 – Eu vejo muito vídeo de dança, escuto muita música de dança e converso com os meus 

conhecidos.  

E1 – Seus amigos? 

J10 – É.  

E1 – Tem alguma coisa que você tenha dificuldade pra mexer? Que você não saiba fazer no 

Facebook ou no Orkut?  
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J10 – Não, no Facebook e no Orkut até agora não.  

E1 – Você sabe fazer tudo? 

J10 – Sei.  

E1 – Então não tem nada que você...Você sabe compartilhar, botar foto? 

J10 – Sei.  

E1 – Tudo direitinho, né? 

J10 – Tudo.  

E1 – Então é bem fácil pra você, né? 

J10 – Tá.  

E1 – E você utiliza essas redes sociais...Você já falou um pouco, né...Você busca informações 

nessas redes sociais pra temas que te interessam?  

J10 – Às vezes sim. Às vezes eu busco algumas coisas. 

E1 – Tem algum exemplo? 

J10 – Do meu interesse, assim...Tudo a mesma coisa, sempre de dança.  

E1 – De dança? 

J10 – Eu sempre busco alguma informação da dança.  

E1 – Você encontra lá 

J10 – Aham.  

E1 – E essas informações que você encontra te satisfazem, são interessantes? 

J10 – Sim. Ontem eu até peguei uma informação lá, no Facebook, de dois professores, 

Carlinhos de Jesus e da Sheila Aquino e Marcelo Chocolate, três na verdade. Que meu pai 

mandou eu procurar alguma academia pra mim fazer dança na rua, porque eu danço aqui no 

Ciep. Mas ele falou pra mim procurar outra na rua pra mim fazer, aí eu mandei mensagem pra 

eles, to esperando a resposta.  

E1 – E aí você foi procurar, quando seu pai falou você foi procurar no Facebook?  

J10 – É. 

E1 – E te satisfez?  

J10 – Sim. 

E1 – Você encontrou? 

J10 – Eu vi onde que é a academia, tudo, como é as aulas. 

E1 – Interessante. Então, geralmente, como é que você me falaria sobre o que você encontra? 

Essas informações, não só relacionadas à dança, mas o que os seus amigos colocam, publicam 

no Facebook, no Orkut, como é que você me descreveria? Você acha interessante, você acha 

que tem muita coisa, vale a pena ficar lá olhando?  
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J10 – Tem coisas que sim. Às vezes, eles publicam algumas coisas interessantes, algumas 

frases maneiras também, às vezes. Às vezes não, colocam só o que tão pensando mesmo. Tem 

gente que coloca coisa que não tem nada a ver, assim, não precisa ninguém ficar sabendo.  

E1 – Às vezes abusam, assim, esquecem que tá todo mundo olhando? 

J10 – É. Passa dos limites, às vezes.  

E1 – Então nem tudo é tão interessante?  

J10 – Não, nem tudo.  

E1 – E você? O que você costuma, você costuma publicar coisas ou você só lê? 

J10 – Costumo. Não, eu costumo publicar algumas coisas. Às vezes, eu coloco algumas 

coisas, assim, que eu converso com os meus amigos que assim, aí eu lembro, na hora do 

Facebook, aí eu coloco, marco eles. Aí eles comentam embaixo. Às vezes, eu coloco algumas 

frases de dança, sobre dança, aí marco as minhas amigas da dança também. Ou algumas frases 

de amor, algumas frases de música que eu tiro, assim. De Deus também. Umas frases 

engraçadas, brincadeiras. 

E1 – Geralmente frases?  

J10 – É. Vídeos. 

E1 – Vídeos também? 

J10 – Fotos. 

E1 – Fotos. Então você publica frases, fotos e vídeos?  

J10 – É.  

E1 – No Orkut também?  

J10 – No Orkut não muito. Eu vou no Orkut só mesmo pra ver os recados, vejo fotos de 

outras pessoas. Nem tem mais foto no meu Orkut, só tenho a foto do perfil.  

E1 – Bota tudo no Facebook?  

J10 – Tudo no Facebook. 

E1 – Então você me diria que o Facebook pra você é bom, ele te ajuda? 

J10 – Ajuda, é bom.  

E1 – O que você diria que, se você tivesse que falar uma coisa, a melhor coisa que tem pra 

você? 

J10 – Do Facebook? 

E1 – É. 

J10 – Hum...Ah, não sei, uma coisa só não tem não. Tem várias coisas.  

E1 – Então me fala três. 
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J10 – Bate papo, poder curtir o que as pessoas colocam e compartilhar. Podia ter “não curtir” 

também, ia ser maneiro. 

E1 – Ah, é? Se tivesse uma mãozinha pra baixo? 

J10 – (risos) É, ia ser bom.  

E1 – Dar a sua opinião, assim, sobre o que as pessoas colocam? 

J10 – É, dar minha opinião.  

E1 – Tá, tem mais alguma coisa que eu esqueci, que você lembre, que você queira falar? 

J10 – Não. 

E1 – Não? Tá, então tá.  

 

Entrevista transcrita J11 

E1 – Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre como é que é a sua relação 

com a Internet. Você acessa sempre, com que frequência você acessa, que sites você mais 

costuma acessar, da onde você acessa a Internet? 

J11 – Eu acesso mais em casa. Nem é raro eu entrar, mas também eu entro quase sempre, 

assim, dia sim, dia não, dois dias sim. Sempre que eu tenho tempo, eu entro. Assim, não to 

fazendo nada, eu entro. Aí eu gosto mais de abrir os meus emails, ver assim sites de signos, 

que eu gosto de ficar vendo. Às vezes, eu jogo, às vezes. E faço algumas pesquisas de escola, 

quando tem algum trabalho pra mim fazer.  

E1 – E as redes sociais, você acessa alguma?  

J11 – O Facebook, acesso mais o Facebook. Aí lá eu boto as minhas fotos, posto coisa com os 

meus amigos, marco os meus amigos e converso, bate papo.  

E1 – Quando você acessa a Internet, você falou que não é sempre, às vezes um dia sim, dia 

não, e tal...Quando você acessa, você acha que você fica mais ou menos quanto tempo na 

Internet?  

J11 – Ah, umas três horas, umas quatro horas.  

E1 – É? E aí qual é o site que você fica mais tempo, que você acha? 

J11 – Facebook. 

E1 – Facebook. Por quê? O que é que você acha que tem de interessante no Facebook que te 

consome tantas horas?  

J11 – Porque eu entro, mal entro, aí já vem vários amigos já me chamando no bate papo, aí 

começo a conversar, conversar, conversar. Aí posta uma coisa, aí me marca, aí fica todo 

mundo conversando naquela marcação, naquela postagem que ele postou. Aí fica 

conversando, aí quando vai ver a hora já passou.   
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E1 – Entendi. Então você fica conversando com os seus amigos, basicamente isso, né? Esses 

seus amigos, todos eles você conhece já pessoalmente, fora da Internet, ou tem amigos seus 

que, tem pessoas que você não conhece pessoalmente? Como é que é? Como é que são esses 

seus amigos do Facebook? 

J11 – É, eu aceito só quem eu conheço. Raro, é so uns dois assim que adiciona a gente de 

longe, aí fala que quer ser nosso amigo, mas eu não vou ser amiga de uma pessoa que eu 

nunca vi na vida.  

E1 – Aí você aceita ou não? 

J11 – Não, eu vou lá e recuso. Aí eu fico mais com...Como é que mesmo, esqueci a pergunta?  

E1 – Quem são as pessoas que são seus amigos. 

J11 – É, fico conversando com eles.  

E1 – São seus amigos que você já conhece? 

J11 – É, com os da escola. Às vezes, eu acho gente que já estudou comigo há muito tempo, aí 

fico conversando. Gente da escola, daqui da comunidade mesmo, primo, parente que mora 

longe. 

E1 – Já aconteceu de você procurar alguém pra convidar pra ser seu amigo, que você não 

conheça pessoalmente? Que seja uma pessoa que você admire ou, sei lá, um ator, uma 

personalidade, ou uma pessoa que tenha alguma relação com algum tema que te interesse? Já 

aconteceu isso? 

J11 – Não. 

E1 – Não? Sempre seus amigos? 

J11 – Sempre meus amigos. 

E1 – De escola, tá. E quais são as principais coisas que você faz no Facebook que você acha 

interessante? Os principais temas de interesse seu? 

J11 – Ah, às vezes quando, mais quando eu entro assim, aí eu vou lá no Google, procuro uma 

foto...Igual tipo tá chovendo, fica todo mundo em casa. Aí uma vez eu postei um bonequinho 

gritando “ahhh, não aguento mais ficar dentro de casa”, aí todo mundo curtiu. Aí começou 

todo mundo a comentar, e ficou lá comentários, comentários, comentários. Coisa assim. 

E1 – Coisas assim que você costuma fazer...E tem alguma coisa, que você ache difícil mexer 

no Facebook? 

J11 – Mudar senha.  

E1 – Mudar a senha? 

J11 – Eu acho muito difícil mudar a senha, eu nem sei.  

E1 – Não sabe? 
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J11 – Não sei mudar a senha.  

E1 – Você queria mudar a sua senha? 

J11 – Eu queria mudar a minha senha.  

E1 – Você não consegue? Tem alguém que te ajude, que você possa pedir ajuda pra fazer 

essas coisas?  

J11 – Tem minha prima, minha prima tem 12 anos, fez 13. Minha prima é, agora mesmo ela 

tá mexendo. Chegou da escola até a noite, come, mexeu no computador, enfim. Aí ela sabe 

mais que eu, assim, mexer no Facebook. Aí ela falou que vai me explicar, até ela me 

explicar... 

E1 – Mas ela ainda não te explicou? 

J11 – Não. 

E1 – Já tem muito tempo que você tá esperando? 

J11- Não. É porque ela, como ela fica sabendo da minha senha, às vezes ela fica entrando, aí o 

pessoal fala comigo, ela responde. Aí eu quero mudar a minha senha.  

E1 – Entendi. Tem alguma outra coisa que você lembre? 

J11 – Não. 

E1 – Não, só isso, né? E o que é que você acha, qual é a sua opinião sobre as informações que 

você encontra no Facebook?  

J11 – A maioria das vezes...Ninguém nunca posta “ah, vamo fazer um curso”, “vamo fazer, 

não sei, trabalho de escola”, “ah, gente, vamo marcar todo mundo pra ir numa entrevista de 

emprego”, ninguém. Só se for muito do interesse da pessoa, porque posta mais besteira. “Ah, 

fulana, ih hoje muito boa a briga na escola”, “ah não sei quem...”, aí começa todo mundo a 

comentar, até chegar aquelas pessoas que tão envolvidas na história, aí começa a discussão e a 

confusão, aí eu nem aí. 

E1 – Então a sua opinião é que são coisas mais relacionadas a fofoca? 

J11 – É, mais fofoca, confusão.  

E1 – Coisa de utilidade mesmo você acha que não?  

J11 – Só assim, se for todo mundo mais, por isso que eu to falando, meus amigos mais 

próximos assim, da escola, chega alguém lá na escola falando alguma coisa, aí todo mundo 

marca “vamo fazer essa prova, tal e tal dia”. Aí todo mundo vai lá marca, pelo Facebook, aí 

fica todo mundo esperando naquele lugar. Mais assim, mas fora disso... 

E1 – Não, né? 

J11 – Não.  
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E1 – Tá. O que você me diria que o Facebook traz de bom pra você, pra sua vida? Ou não 

teria nada para dizer? 

J11 – Pra mim, só diversão e às vezes algumas notícias, que às vezes eu não tenho tempo de 

ler, aí eu fico sabendo. Tipo alguma pessoa muito famosa, sei lá, às vezes faleceu, não parei 

nem pra ver televisão, aí todo mundo “ah, esse ator era muito bom, pena que morreu, muitos 

anos de carreira”, não sei o quê. Aí eu fico sabendo por lá, assim, só. 

E1 – Então você diria que é pra se divertir, né, te traz diversão, e também notícias rápidas, 

assim, que você ainda não teve tempo ainda de ler, e que você fica sabendo primeiro pelo 

Facebook, é isso? 

J11 – É. 

E1 – Tá. Teria mais alguma coisa pra você me falar, que eu possa ter esquecido, algum 

comentário que você queira fazer? 

J11 – Não. 

E1 – Não? Então tá. Obrigada, tá? 

 

Entrevista transcrita J12 

E1 – Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que é a sua relação com a Internet. 

Da onde você costuma acessar, quais sites que você mais acessa, quanto tempo você fica, qual 

a frequência de acesso da Internet?   

J12 – Eu acesso em casa. Facebook, Vagalume, Orkut. A frequência, duas horas por dia.  

E1 – Por dia? 

J12 – Eu não consigo ficar muito tempo no computador. 

E1 – Mas você acessa todo dia? 

J12 – Todo dia. 

E1 – Dia de semana e final de semana? 

J12 – Isso. 

E1 – Tá. E redes sociais então, pelo que você falou, é Facebook e Orkut? 

J12 – Isso. 

E1 – É? Dos dois, qual que você acessa mais ou é igual? 

J12 – Face.  

E1 – Facebook? Por quê? 

J12 – Acho que tá na moda.  

E1 – Tá na moda? 

J12 – Acho que sim. 
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E1 – E o que é que você acha mais interessante no Facebook? Por que é que você gosta de 

acessar? 

J12 – Eu converso com as pessoas, conversar com as pessoas.  

E1 – Pra conversar com as pessoas? 

J12 – É.  

E1 – E o Orkut? 

J12 – Orkut eu nem mexo muito. 

E1 – Nem mexe muito mais, né? E quem são as pessoas que você conversa no Facebook, 

Vinicius? 

J12 – Pessoal da escola, meus amigos, acho que só. 

E1 – Então são pessoas que você já conhece? 

J12 – Isso.  

E1 – Tem alguém que você se relacione que você não conheça pessoalmente, mas que você 

tenha algum interesse?  

J12 – Não.  

E1 – Não? Nenhum atleta, ou pessoa famosa, ou alguém relacionado à profissão, a curso?  

J12 – Só o Cesar Cielo. 

E1 – O Cesar Cielo?  

J12 – Isso. 

E1 – Você curte ele no Facebook, aí você acompanha sempre? 

J12 – Isso.  

E1 – E quanto tempo você fica no Facebook por dia? 

J12 – Uma hora, sei lá. 

E1 – Uma hora?  

J12 – Eu só fico duas, eu não consigo ficar muito tempo no computador.  

E1 – E o que mais te interessa fazer nessa uma hora? Durante essa uma hora, a maior parte do 

tempo você fica fazendo o quê? 

J12 – No Face. 

E1 – No Face, mas fazendo o quê?  

J12 – Conversando. 

E1 – Conversando? 

J12 – Isso. 

E1 – No bate papo ou...? 

J12 – No bate papo.  
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E1 – No bate papo...No mural, você costuma ficar postando coisas? 

J12 – Não. 

E1 – Não? Mais no bate papo mesmo?  

J12 – Isso. 

E1 – Tem alguma coisa, Vinicius, que você não...Espera passar o barulinho...Tem alguma 

coisa no Facebook que você não saiba mexer, que você tenha dificuldade?     

J12 – Não.  

E1 – Não? 

J12 – Não.  

E1 – Você acha que você sabe mexer em tudo?  

J12 – Sei. 

E1 – Então pra você é fácil acessar o Facebook, mexer nele? É? 

J12 – É.  

E1 – Você...Qual é a sua opinião sobre as coisas que os seus amigos postam no Facebook? 

Quando você abre a sua página, sobre o conteúdo que você encontra ali? Qual sua opinião?  

J12 – Algumas ruins e algumas boas.  

E1 – O que seria pra você ruim e o que seria boa? Um exemplo.  

J12 – Preconceito, sei lá.  

E1 – Preconceito? 

J12 – Isso.  

E1 – E boa?  

J12 – Boa...Comentários que eles fazem sobre a vida deles, assim. Acho que sim.  

E1 – Comentários pessoais, que você acha interessante? 

J12 – Isso, isso.  

E1 – E você, o que você costuma? Você costuma postar coisas no seu?  

J12 – Não. 

E1 – Não? Então você basicamente entra e lê o que as outras pessoas postam, isso? 

J12 – É.  

E1 – É? Nem foto? 

J12 – Algumas. Poucas.  

E1 – E compartilhar link? Você faz? 

J12 – Faço.  
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E1 – Faz...Teria mais alguma coisa que você quer falar? Se você tivesse que me falar, assim, 

se você acha que o Facebook te ajuda, é bom? O que é que seria? Ou não, pra você é 

indiferente? 

J12 – É bom.  

E1 – Se acabasse o Facebook agora, saiu do ar, não existe mais Facebook. O que mais você 

sentiria falta?  

J12 – Ah, de conversar com as pessoas.  

E1 – Conversar? 

J12 – Isso. 

E1 – Você acha que prejudicaria a sua vida?  

J12 – Acho que não.  

E1 – Não? 

J12 – Não.  

E1 – Então tá, basicamente isso, tá? Obrigada.   

Entrevista transcrita J13 

 

E1 – Tá. Agora, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que é a sua relação com 

a Internet. Da onde você costuma acessar, se você costuma acessar, quais os sites que você 

mais acessa, qual é a frequência que você entra nesses sites? 

J13 – Então, a frequência que eu utilizo a Internet, basicamente, todos os dias. Assim, por 

semana, eu posso dizer que eu entro umas 12, 13 vezes. Fico em torno de duas horas, duas 

horas e meia. Por dia, dependendo da rotina, às vezes 40 minutos. Eu acesso muito o Google, 

pra fazer pesquisa, o Wikipédia, Facebook, Gmail, site do Gmail pra acessar meu email, acho 

que só. Youtube, pra escutar algumas músicas...Isso, basicamente isso.  

E1 – Dessas todas que você me falou, tem uma que você mais acesse?  

J13 – Facebook.  

E1 – Facebook... 

J13 – Facebook e o Google. São dois sites que eu acesso muito, com muita frequência. Acho 

que todas as vezes que eu entro no computador, eu vou no Google pesquisar alguma coisa, e 

no Facebook. Todas as vezes. 

E1 – E o que é que te motiva a, todas as vezes que você entra na Internet, você acessar o 

Facebook e acessar o Google?  

J13 – Porque são dois sites muito amplos, que eles podem me oferecer diversas coisas num 

único site. Por exemplo, o Google eu posso fazer várias pesquisas sobre vários assuntos que 
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eu tenha dúvida, que gere dúvida durante o meu dia, então eu posso encontrar muitas coisas 

no Google. E no Facebook também, eu posso ter informações de várias coisas, mas também é 

um site que me interessa, porque através desse site eu posso ter contato com pessoas que tão 

muito longe, pessoas que eu precise se comunicar ali na hora, então é basicamente um 

telefone pelo computador o Facebook pra mim, que eu posso tá ali e conversar com uma 

amiga rapidinho, trocar uma informação rápida.  

E1 – Você falou que você utiliza então o Google em busca de informações, e o Facebook 

tanto pra isso e também pra se comunicar. Com quem são as pessoas que você mantém 

relações no Facebook? Quem são os seus amigos nesses softwares? 

J13 – São os meus amigos do colégio. Eu tenho um grupo no Facebook, então a gente troca 

muita informação nos grupos, informações sobre provas, anúncios, trabalhos, e a gente troca 

às vezes material pelo Facebook. Com a família também, às vezes, porque eu não tenho muito 

contato com a família, então às vezes no Facebook pergunto como está, se tem novidade. E 

meus amigos, assim, final de semana a gente bate papo, pra trocar novidades. 

E1 – Você costuma se comunicar com pessoas que você não conhece pessoalmente? 

J13 – Não, não costumo. Não tenho amigos, assim, que eu não conheça no Facebook, ou 

mantenho contato com uma pessoa que eu nunca vi, assim, pessoalmente.  

E1 – Nem pessoas que estejam relacionadas a temas do seu interesse, alguma área que você se 

interesse, aí você busque estabelecer um contato com essa pessoa por essa rede social? 

J13 – Pior é que não. Pior que eu não tenho contato com pessoas que eu não conheço, mas 

que venham a me ajudar profissionalmente. Pior, agora parando pra pensar, eu não tenho. 

E1 – É só amigo mesmo?  

J13 – Só os amigos...Assim, tenho pessoas que pode me ajudar profissionalmente no meu 

Facebook, mas eu conheço essas pessoas. São pessoas que eu já tenho contato, que eu já 

estudei, e aí num ambiente...Tipo, como o meu professor, e aí um amigo dum professor meu, 

aí eu tenho, mas eu conheço pessoalmente. Agora, uma pessoa que eu não conheço que possa 

me ajudar futuramente, eu ainda não tenho. Sim, existe pessoas que possam me ajudar 

futuramente na minha profissão, mas eu conheço essas pessoas e estão no meu Facebook. 

E1 – Entendi. Então pessoas que você não conhece, não? 

J13 – Não tenho.  

E1 – Tá. E o que mais te interessa no Facebook? Quando você acessa lá, o que você gosta de 

ver, procura? 

J13 – A primeira coisa que me faz entrar no Facebook é ver se tem alguma atualização, ver se 

alguém mandou algum recado pra mim, basicamente isso, pra ver se alguém deixou algum 
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recado pra mim. Se tem alguma atualização, alguma coisa aconteceu enquanto eu estive fora 

do Facebook.  

E1 – E você acompanha páginas de pessoas ou de instituições que sejam relacionadas a temas 

do seu interesse? 

J13 – Sim. Eu participo de uma página chamada Biologia, eu adoro. Ali é uma página que 

eles colocam muitas informações, por exemplo, de um animal que foi descoberto, de 

pesquisas, de vagas, eles anunciam vagas pra quem tá nessa área da Biologia. Aí fala “tem 

vaga em tal estado, quem tiver interessado”. E é um site que não só dá informações, mas 

também descontrai, assim, eles usam um vocabulário muito biológico. E eu acho muito 

interessante esse site Biologia, eu acesso com frequência também, todas as vezes que eu entro 

no Facebook eu dou uma lida, às vezes publico alguma coisa no meu próprio Facebook 

através desse site. É bem legal.    

E1 – Entendi. E tem alguma coisa que você ache difícil de mexer no Facebook, que você não 

saiba fazer, que você tenha alguma dificuldade? 

J13 – No Facebook? Acho que na parte da edição do perfil, às vezes eu fico um pouco 

desorientada, eu tenho que ler pra entender melhor. Mas assim, nunca tive grandes 

dificuldades no Facebook não. 

E1 – Mas tem alguém que te ajude ou você mexe sempre sozinha? 

J13 – Não, sempre sozinha, eu sempre leio as informações. Quando eu não encontro, eu vou 

no Google, aí vem também o acesso ao Google. Pergunto lá, jogo lá e tento entender. É 

sempre sozinha, não tenho muitas pessoas pra me orientar.    

E1 – E o que você me diria, qual é a sua opinião, sobre o que você consegue então ver, 

acompanhar, o tipo de informações que chegam pra você no Facebbok? Qual é a sua opinião 

sobre elas? 

J13 – Eu costumo utilizar na minha vida, com certeza. O que eu aprendo na Internet, no 

Facebook ou no Google, ou quando uma dúvida que gera durante o meu dia, eu vou lá. Eu 

utilizo, assim, eu acho que eu consigo me aproveitar muito do acesso à Internet. Eu acho... 

E1 – Te ajuda? 

J13 – Me ajuda, isso me ajuda bastante no meu dia a dia. O acesso à Internet me ajuda, as 

informações que eu obtenho no Facebook, no Google, me ajuda bastante.  

E1 – E você? O que é que você, que tipo de informação você coloca no seu Facebook, por 

exemplo?  

J13 – Então, são informações que eu julgo como legais. Como por exemplo, quais são essas 

coisas que você julga legais? Informações sobre Biologia, porque eu gosto e eu acho muito 
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legal, porque sempre quando eu publico alguma coisa sobre Biologia eu acabo descobrindo 

pessoas que também gostam disso, professores de Biologia que tão no meu Facebook e 

comentam. Alguma notícia também que vai afetar onde eu moro, ou assim, afetar por 

exemplo sobre o Rio+20, feriados, algumas coisas. Eu gosto de publicar, porque eu acho que 

é do interesse não só meu, mas de todo mundo, pra que todo mundo saiba. Algumas coisas 

que estão acontecendo, alguma manifestação, aí eu gosto de publicar, porque é um interesse 

não só meu, mas acho que todo mundo deveria saber o que tá acontecendo, é mais ou menos o 

que eu publico.  

E1 – Esse tipo de coisa ? 

J13 – É. 

E1 – Então, acho que é basicamente isso, acho que você já me respondeu tudo. Você queria 

me falar mais alguma coisa, mais alguma opinião sobre isso? Só pra finalizar: então você...Na 

verdade, confirmar: você acessa, rede social, o Facebbok? Orkut?  

J13 – Não, não acesso Orkut. 

E1 – Twitter? 

J13 – Twitter? Tenho Twitter, já acessei, teve uma época em que eu acessava muito o Twitter, 

nossa, todos os dias, queria ter mil seguidores. Mas aí hoje já não acesso tanto. 

E1 – Por que você acha que se desinteressou? 

J13 – Eu perdi a motivação. 

E1 – Você saberia explicar por que? 

J13 – Porque...Eu não sei. Acho que porque eu já não tenho tantos amigos no Twitter, eu já 

não tenho, assim...Eu acho o Twitter um meio muito rápido pra você publicar uma coisa, você 

fica sabendo de uma coisa assim, rapidinho. Se você souber usar o Twitter como uma 

ferramenta, assim, já ouvi casos muito legais. Por exemplo, tá tendo uma blitz, aí a pessoa 

publica lá e os outros já...Eu acho que se você souber usar o Twitter, é bem legal. Mas eu não 

sei por que, porque eu acho que eu já não...Não me beneficiou muito o Twitter pra muitas 

coisas, eu não senti muita diferença na minha vida em utilizar o Twitter, então não me 

acrescentou muito. 

E1 – Não te acrescentou muito, entendi. Tá, então é só isso mesmo, tá? Obrigada.   

 

Entrevista transcrita J14 
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E1 – Me fala um pouquinho como é que é a sua relação com a Internet. Você costuma acessar 

a Internet, da onde você faz esse acesso, quanto tempo você acessa por dia ou se não acessa 

todo dia? 

J14 – Eu uso a Internet mais assim pra ver redes sociais, como o Facebook, o Orkut. E eu não 

uso todo dia, de vez em quando, e assim umas duas, três horas por dia, quando eu uso.  

E1 – Mas você tem Internet em casa? 

J14 – Tenho, tenho computador em casa.  

E1 – O computador é seu ou você divide o computador com outras pessoas?  

J14 – Eu divido, o computador não é meu, é do meu primo. Aí eu, minha irmã e ele usa o 

computador. 

E1 – Entendi. Mas você não usa o computador todos os dias porque você não quer, não tem 

interesse, ou porque às vezes você não tem a oportunidade de usar por algum motivo? 

J14 – É porque às vezes não dá tempo de usar. Eu faço curso, eu venho pra cá de manhã, aí às 

vezes eu tenho um curso aqui à tarde e a escola à noite, aí não tenho tempo de usar todo dia. 

E1 – E você sente falta quando você não usa?  

J14 – Às vezes sim, às vezes não.  

E1 – Você gostaria de usar mais, você acha que você poderia usar mais o computador ou tá 

bom como você usa?  

J14 – Acho que eu poderia usar mais, porque é um meio de comunicação também e eu 

poderia usar bem mais do que eu uso.  

E1 – Você me falou que você usa mais a Internet pra acessar as redes sociais, Facebook e 

Orkut. Então, quais sãos os principais motivos pra você, quando acessa a Internet, você 

acessar essas redes sociais?  

J14 – É porque eu gosto. E também porque tem várias gentes que usa e eu gosto de usar o 

Facebook, pra falar com outras pessoas, ver atualizações. E é isso. 

E1 – O que é que você mais faz no Facebook?  

J14 – Ah eu mexo no Facebook só pra ver mais as atualizações das pessoas que fazem, eu não 

sou muito de postar alguma coisa assim no Facebook não.  

E1 – No Facebook você acompanha as atualizações só dos seus amigos ou você também curte 

né, como é que chama, que são temas do seu interesse, que aí você também fica por dentro 

das coisas que acontecem. Por exemplo, alguma marca, ou alguma comunidade, alguma coisa 

da escola, ou não, são só seus amigos mesmo?  

J14 – Eu tenho alguns artistas que eu acompanho também, e algumas coisas que eu gosto eu 

curto, comento, e só.  
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E1 – Entre o Orkut e o Facebook, qual que você usa mais?  

J14 – Eu uso mais o Facebook.  

E1 – Por quê? 

J14 – Porque agora o Orkut tá meio, como dizem alguns, está fora de moda. Aí eu uso mais o 

Facebook que tá mais na atualidade.  

E1 – As pessoas tão acessando mais? 

J14 – É.  

E1 – Entendi. Vamos ver aqui, o que mais tem, pra gente conversar...Você tem alguma 

dificuldade, alguma coisa que você não saiba mexer no Facebook ou no Orkut?  

J14 – No Facebook eu tenho, de colocar foto, de postar foto algumas vezes. Mas agora eu já 

to meio que sabendo fazer isso, mas antes eu não sabia direito como postar alguma foto no 

Facebook. 

E1 – E aí você tem alguém que te ajude, que possa te ensinar como é que faz? 

J14 – Se eu tiver com alguém do lado e não souber fazer aí eu peço, se souber fazer, eu peço 

pra me ajudar. Se eu não tiver ninguém, eu mesmo vou lá futucando e tento dar o meu jeito 

pra fazer. 

E1– Essas pessoas quando tão do seu lado são seus familiares, seu primo? 

J14 – É, é. Minha irmã... 

E1 – Aí vocês juntos tentam descobrir...E você costuma utilizar o Facebook como forma de 

pesquisar informações que você, do seu interesse? 

J14 – Não, não costumo fazer.  

E1 – Quando você quer saber de alguma coisa, uma notícia, ou alguma coisa que alguém 

comentou, você procura sobre isso no Facebook?  

J14 – No Facebook não, não costumo.  

E1 – Não, né? 

J14 – Mais em outro lugar.  

E1 – E o que é que você acha das informações que você encontra na sua página do Facebook 

quando você acessa? Ou seja, o que os seus amigos colocam. São importantes pra você, são 

relevantes, você aprende alguma coisa? 

J14 – Eu acho que tem algumas que sim, porque sempre tem aqueles que botam besteira, 

falam palavrões. E tem aqueles também que botam coisas assim que tão na televisão, aí tem 

coisas que eu gosto, que eu até curto também, que eu acho legal, e tem outras que não.  

E1 – E você? Você falou que acessa o Facebook mais pra ver, visualizar as atualizações. Mas 

você costuma publicar coisas, fazer postagens, ou você só vê mesmo?    
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J14 – Eu sou mais de ver. De postar, muito difícil.  

E1 – E o que é que você acha, que o Facebook traz de importante pra você, de benefício pra 

você? Tem alguma coisa que você ache ou, vamos supor: se acabasse o Facebook, o que faria 

falta pra você, ou não faria falta nenhuma? 

J14 – Eu acho que, por exemplo, tem amigos meus que moram longe, que não tem como eu 

falar com eles de perto, o Facebook tem uma forma de fazer com que a gente fale com eles. 

Então acho que isso seria...É importante, um meio de comunicação com eles que não dá pra 

falar perto, e pelo Facebook é bem melhor.  

E1 – Então basicamente o Facebook ajuda, auxilia na sua comunicação? 

J14 – É. 

E1 – Mais alguma outra coisa que você ache importante, que você faz nesse site? 

J14 – Acho que também aprender a mexer, pelo menos em algumas coisas, porque o 

Facebook, por exemplo, postar foto, compartilhar. Eu acho não importante, assim, é 

importante, e você aprende também algumas coisas também, a mexer mais. É isso.  

E1 – Então você tinha vontade de aprender mais coisas no Facebook que você ainda não... 

J14 – Que ainda não sei.   

E1 – Não sabe... Tá, tem mais alguma coisa que você queira falar, me contar? Foi tudo? 

J14 – Foi. 

E1 – Então obrigada, tá?  

 

Entrevista transcrita J15 

 

E1 – Eu queria que você me falasse como é que é a sua relação com a Internet. Você costuma 

acessar, caso sim onde você faz esse acesso, se é todo dia, por quanto tempo? 

J15 – Eu gosto de usar, mas não tenho muito tempo e eu só uso mais na casa da minha mãe e 

da minha avó, e quando eu tenho tempo. Eu gosto, mas não tenho muito... 

E1 – Você não tem computador em casa? 

J15 – No momento, não.  

E1 – Não tem computador em casa?  

J15 – Não.  

E1 – E aí, mas você falou que na casa da sua mãe e na sua avó tem? 

J15 – É. Aí sempre quando eu vou pra lá, eu uso. 

E1 – Mas você não mora com elas? 

J15 – Não.  
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E1 – E quando é que você costuma ir pra lá?  

J15 – É no final de semana. 

E1 – Ah, todo final de semana? 

J15 – É. 

E1 – Tá, então nos finais de semana você mexe, acessa a Internet? 

J15 – Acesso. 

E1 – E aí quanto tempo você fica?  

J15 – Pouco. Eu entro mais assim pra olhar o Facebook, assim. Às vezes quando tem um 

email às vezes, difícil eu entrar no email. Alguma coisa que às vezes eu quero pesquisar, não 

é muito não.  

E1 – E aí quando você quer fazer algum trabalho pra escola, você então não costuma usar a 

Internet?  

J15 – Eu uso assim, sempre quando eu vou pra casa da minha mãe. Às vezes eu tenho um 

trabalho pra entregar no meio da semana, aí eu faço no fim de semana, aí ponho no pen drive, 

aí depois eu vou numa lan house e imprimo.  

E1 – Entendi. Então você depende sempre esperar até o final de semana? 

J15 – É.  

E1 – Pra poder usar. 

J15 – Eu sempre faço assim: às vezes falta duas semanas, aí sempre quando eu to assim sem 

fazer nada, eu vou lá e faço tudo logo de uma vez. Aí ponho tudo no pen drive, aí depois eu só 

vou imprimindo. Aí fica mais fácil. 

E1 – Entendi. E aí quando você tá lá final de semana, então você faz esse tipo de trabalho e aí 

acessa as redes sociais? 

J15 – É.  

E1 – Quais são as redes sociais que você acessa? 

J15 – Só o Facebook. 

E1 – Só o Facebook...E quando você acessa o Facebook, qual é o motivo? O que é que te 

motiva, quando você entra na Internet, acessar o Facebook? 

J15 – Ah, eu gosto de ver as coisas que as pessoas postam. Às vezes eu vou, às vezes tem uma 

mensagem pra mim, algum convite. É porque eu faço parte de alguns grupos também, aí de 

vez em quando tem umas mensagens lá, aí eu vou ver. 

E1 – Que grupos você faz parte? 

J15 – Daqui do Criança Esperança, dos concursos de magistério que eu faço, alguns eu faço, 

da minha turma e da comissão de formatura da minha escola.  
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E1 – E aí vocês utilizam o Facebook pra se comunicar? 

J15 – É, se comunicar.  

E1 – Entendi. E você também faz postagens nesses grupos? 

J15 – Eu faço mais no da minha turma. Porque eu sou representante de turma, aí então às 

vezes tem que falar do trabalho, alguma coisa assim, aí eu posto lá pras pessoas verem. Mais 

da turma, assim.  

E1 – E funciona? Todo mundo vê? 

J15 – Funciona, funciona. Eu acho que mais do que pessoalmente, porque às vezes eu quero 

falar com a turma, não tá todo mundo ali, aí eu posto no Face pra todo mundo ver, bem mais 

rápido. E às vezes, aí eu escrevo lá depois eles só copiam, e não preciso ficar repetindo toda 

hora, é bem mais fácil.  

E1 – Fica o registro? 

J15 – É. Aí não precisa ter que ficar falando a mesma coisa o tempo todo.  

E1 – Todo mundo da sua turma tem Facebook? 

J15 – A maioria. A maioria tem. 

E1 – E quem não tem, como é que...? 

J15 – Ah, eu acho que é só uma menina que não tem. Que ela é meio evangélica, assim, aí não 

usa muito essas coisas, o pai acho que não gosta. Aí eu falo com ela pessoalmente, mas o 

resto todo mundo usa. Todo mundo tem acesso e se comunica mais por lá.  

E1 – Bem legal. Então os seus principais temas de interesse quando você acessa o Facebook é 

acompanhar esses grupos, ver se tem alguma mensagem e se comunicar com essas pessoas? 

J15 – Isso. 

E1 – É isso? 

J15 – É.  

E1 – Tem alguma outra coisa que você também goste? 

J15 – Ah, eu gosto às vezes de postar foto, de ver vídeo, essas coisas assim. Mas é mais por 

causa do grupo mesmo, mas fora isso eu quase não entro. Às vezes eu entro assim aí tem 

alguma coisa pra eu ver, vou lá vejo. Às vezes eu nem respondo naquela hora, vejo num outro 

dia quando eu to com mais tempo, às vezes eu só entro mesmo pra ver se tem alguma coisa 

assim diferente. Quando não é nada assim muito interessante, eu deixo pra responder outra 

hora, quando eu tenho mais tempo.  

E1 – O que você chama de ver uma coisa diferente? O que seria uma coisa diferente? 

J15 – Ah, sei lá, Assim, alguma mensagem pra mim, coisa assim que seja urgente, alguma 

coisa do colégio, assim. Agora, coisa assim boba, que as minhas primas mandam pra mim, eu 
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sempre deixo pra ver quando eu tenho mais tempo, pra ficar lá e responder. Aí quando assim, 

às vezes quando eu entro aqui, eu entro mais pra ver o negócio do grupo da escola, porque eu 

acho que é um compromisso meu que eu assumi lá na sala, então às vezes eu tenho que 

sempre ir lá pra comunicar o que os professores geralmente mandam os trabalhos pro meu 

email, pra eu passar pra turma. Aí eu tenho que ficar entrando lá pra ver se alguém tá com 

alguma dúvida, essas coisas.  

E1 – Os professores também entram nesse grupo? 

J15 – Entram. A maioria acho que também tão nesse grupo, faz parte do grupo.  

E1 – Interessante. E tem alguma coisa que você ache difícil de mexer no Facebook?  

J15 – Não, pelo menos no Facebook eu sei mexer bastante. O único assim, uma dificuldade 

que eu to assim um pouco é no Gmail. Porque o email era do Hotmail, aí eu sabia mexer tudo, 

tem muito tempo, agora eu fiz esse aí às vezes eu fico perdida. Aí às vezes eu tenho que ficar 

pedindo ajuda a alguém pra enviar. Email, essas coisas, que eu não entendo muito bem. 

E1 – E pra quem que você pede ajuda? Quem é que você acredita, tá próximo de você? 

J15 – Eu sempre peço pro meu namorado, porque ele mexe com essas coisas, ele sabe, aí ele 

sempre me ajuda. Às vezes mesmo eu peço pra ele enviar pra mim, porque eu não consigo. Aí 

eu deixo o meu pen drive com ele, aí ele vai lá e envia pra mim. 

E1 – É muito diferente o email do Hotmail do email do Gmail? 

J15 – Eu não sei se é diferente ou se é porque eu ainda não tenho muito o costume de mexer 

nele, porque o do Hotmail eu já tinha ele há muito tempo, então eu já tava, eu sabia já onde 

era tudo. Agora esse, como eu entro mesmo só pra essas coisas, não tenho costume de ficar 

entrando, aí eu ainda não sei mexer.  

E1 – Entendi. Mas no Facebook tranquilo, sabe mexer em tudo? 

J15 – Sei.  

E1 – E qual é a sua opinião sobre as postagens que você visualiza, que você encontra na sua 

página do Facebook quando você entra?  

J15 – Na minha página? Eu, assim, as coisas não são muito, nada de muito, nada demais. 

Tipo, porque as pessoas sempre mandam assim coisas assim, às vezes vai ter algum show em 

tal lugar, as pessoas mandam perguntando se eu vou, alguma foto que eu tirei as pessoas 

mandam, assim, nada muito assim. Às vezes um link, alguma coisa assim, mas não é nada 

muito...Agora, do Facebook em geral, eu acho que tem muita gente sem noção. Põe as coisas 

lá e acha que ninguém vai ver. 

E1 – Então a sua página, ou seja, o que os seus amigos colocam, que é o que você vê, na 

maioria são interessantes? 
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J15 – São. 

E1 – São informações? Então é importante pra você? 

J15 – É, geralmente é.  

E1 – Você, além dos grupos, do grupo da sua escola, que você que é a responsável pra manter 

atualizado, você costuma postar coisas pros seus amigos em geral no seu Facebook?  

J15 – Não, nem sempre. Às vezes alguma coisa que eu quero falar com alguma pessoa, aí eu 

vou lá e marco a pessoa, alguma foto também, ou algum vídeo, algum site. Só essas coisas 

assim.  

E1 – Vamos supor que o Facebook acabasse, não existisse mais Facebook. Você acha que 

faria muita falta pra você?  

J15 – Faria...Acho que, não sei, acho que nem tanto. Porque eu não sou viciada no Facebook. 

Eu entro mais pra me comunicar com as pessoas e por questão do grupo da minha turma. Mas 

se acabasse, acho que não faria muita diferença pra mim não.  

E1 – Não? Você daria um outro jeito de se comunicar?  

J15 – É. Antes do Facebook todo mundo se comunicava, então acho que não teria muita 

diferença, pelo menos pra mim.  

E1 – Mas você acha que o fato de ele existir ajuda, acaba que acelera as coisas? 

J15 – Ajuda.  

E1 – Quais as vantagens que você me diria, assim, principais de ele existir?  

J15 – Ah, porque às vezes você tá distante de uma pessoa, você não tem como falar com uma 

pessoa. Eu às vezes eu to, sei lá, na escola aí às vezes eu pego o telefone de alguém 

emprestado, aí eu entro no Facebook, ai eu mando mensagem pra uma pessoa que é difícil de 

eu falar. Às vezes eu quero falar com alguém e mesmo da minha turma e essa pessoa não foi à 

aula, aonde eu tiver posso falar com ela pelo Face. É mais por esse lado assim, agora fora esse 

assunto assim da minha turma eu quase não tenho muita coisa a fazer.  

E1 – Então acho que é isso, tem mais alguma coisa que eu esqueci, que você queira falar, que 

você ache interessante?  

J15 – Não. 

E1 – Então obrigada! 
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