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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, presenciamos mudanças significativas nas relações sociais, 

possibilitadas pela disseminação da internet e pela criação e atualização constante de 

ferramentas de comunicação. Neste “admirável mundo conectado”, a forma como 

compreendemos as categorias espaço e tempo se modificou, havendo um 

encolhimento do espaço e a aceleração do tempo, causados pelo desenvolvimento 

das tecnologias dos transportes e comunicação. (CASTELLS, 2001; HARVEY, 2014). 

Nesse contexto, surge o desenvolvimento das redes de informação, que possibilitaram 

a existência de uma cultura no espaço virtual, a cibercultura. Os jovens são atores 

fundamentais neste processo, contribuindo com a criação da internet e para o 

surgimento de uma cultura do virtual. A juventude se reinventa a partir das 

possibilidades que surgem em decorrência destas transformações sociais, uma vez 

que as novas gerações são socializadas em uma realidade marcada pelo espaço de 

fluxos da rede. Neste trabalho, nos interessa compreender como os jovens da região 

do Seridó potiguar se apropriam dessa realidade, e de como isso reflete na sua 

sociabilidade. Partimos da ideia de que o acesso aos bens tecnológicos é 

determinante para o acesso aos espaços virtuais nos quais se desenvolvem as 

relações sociais dos jovens. A nossa pesquisa se desenvolveu no Campus Avançado 

Parelhas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande no 

Norte – IFRN, no período compreendido entre janeiro de 2017 e junho de 2018. 

Inicialmente, aplicamos questionário com 76 jovens, alunos da instituição, advindos 

de seis cidades da região. A partir da análise destes dados, elaboramos um roteiro 

para entrevistas realizadas, posteriormente, com dez jovens. Buscamos compreender 

as relações estabelecidas nas redes através do acesso aos bens tecnológicos. O 

campo da pesquisa foi o ambiente escolar, espaço que consideramos um grande nó 

da rede de sociabilidade dos jovens. Constatamos que o acesso aos bens 

tecnológicos é determinante para o lugar social dos jovens; que o espaço geográfico 

não é determinante no estabelecimento nas suas relações sociais, que se 

estabelecem em grande parte no ambiente virtual. Seus projetos para o futuro, bem 

como a sua visão da sociedade, em grande parte se estabelecem no ambiente da 

cibercultura, a partir do qual se organizam e buscam referências para a construção 

dos seus modos de vida. 

 

 

Palavras-chave: Juventude. Sociabilidade. Sociedade em rede. Tecnologias de 

comunicação e informação. Seridó. 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In the last decades, we have witnessed significant changes in social relations, which 

were made possible due to the dissemination of the internet, and also to the creation 

and constant update of communication tools. In this “admirable connected world”, the 

way we understand the categories of space and time has changed, since there is a 

shrinking of space and an acceleration of time caused by the development of transport 

and communication technologies (CASTELLS, 2001; HARVEY, 2014). In this context, 

the development of information networks starts, thus, enabling the existence of a 

culture in virtual space – the cyberculture. Young people are the main actors in this 

process, for they contribute to the creation of the internet and to the birth of a virtual 

culture. Young people reinvent themselves from the possibilities that appear due to 

these social transformations, given that the new generations are socialized in a reality 

marked by the network’s space of flows. In this work, we aim to understand how young 

people from the Seridó region of Rio Grande do Norte deal with this reality, and how 

this reflects on their sociability. We start from the understanding that the access to 

technological goods is decisive for the access to virtual spaces in which the social 

relations among young people are developed. Our research took place in the 

Advanced Campus of Parelhas, which belongs to the Federal Institute of Education, 

Science, and Technology of Rio Grande do Norte – IFRN, from January of 2017 until 

June of 2018. Initially, we applied a questionnaire to 76 young people who were 

students of the institute, and lived in six different cities within the Seridó region. From 

this data analysis, we created a script for interviewing ten young people. We aimed to 

understand the relations established through the networks by having access to 

technological goods. The research field was the school environment, which is a space 

that we consider to be a big knot in the sociability network of young people. We verified 

that: the access to technological goods is decisive for the social place of young people; 

the geographical space is not decisive regarding the establishment of its social 

relations, since they are mostly established in the virtual environment. Their projects 

for the future, as well as their perspective on society, are mostly established in the 

cyberculture environment, which is the place where they organize and look for 

references to create their own lifestyles. 

 

Keywords: Young people. Sociability. Network society. Communication and 

information technologies. Seridó region. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

En las últimas décadas, presenciamos cambios significativos en las relaciones 

sociales, posibles por la diseminación de la internet y por la creación y actualización 

constante de las herramientas de comunicación. En este “admirable mundo 

conectado”, la forma como comprendemos las categorías de espacio y tiempo se 

modificó, habiendo una contracción del espacio y aceleración del tiempo, causados 

por el desarrollo de las tecnologías de transporte y comunicación. (CASTELLS, 2001; 

HARVEY, 2014). En ese contexto, surge el desarrollo de las redes de información, lo 

que posibilitó la existencia de una cultura en el espacio virtual, la cibercultura. Los 

jóvenes son actores fundamentales en este proceso, contribuyendo con la creación 

de la internet y el surgimiento de una cultura de lo virtual. La juventud se reinventa a 

partir de las posibilidades que surgen como resultado de estas transformaciones 

sociales, después que las nuevas generaciones han sido socializadas en una realidad 

marcada por el espacio de flujos de la red. En este trabajo, nos interesa comprender 

cómo los jóvenes de la región Seridó potiguar se apropian de esa realidad, y de cómo 

eso se refleja en su sociabilidad. Partimos de la idea de que el acceso a los bienes 

tecnológicos es determinante para el ingreso a los espacios virtuales en los que se 

desarrollan las relaciones sociales de los jóvenes. Nuestra pesquisa se desarrolló en 

el Campus Avançado Parelhas, del Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN, 

en el período comprendido entre enero de 2017 y junio de 2018. Inicialmente, 

aplicamos cuestionario con 76 jóvenes. Buscamos comprender las relaciones 

establecidas en las redes a través del acceso a los bienes tecnológicos. El campo de 

pesquisa fue el ambiente escolar, espacio que consideramos como un gran nudo en 

la red de sociabilidad de los jóvenes. Corroboramos que el acceso a los bienes 

tecnológicos es determinante en el establecimiento de sus relaciones sociales, 

constituidas en gran parte en el ambiente virtual. Sus proyectos para el futuro, tanto 

como su visión de sociedad, en buena medida se establecen en el ambiente de la 

cibercultura, a partir del cual se organizan y buscan referencias para la construcción 

de sus modos de vida. 

 

Palabras clave: juventud. Sociabilidad. Sociedad en red. Tecnología de comunicación 

e información. Seridó. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 12 

1.1 Motivações da pesquisa ................................................................................ 12 

1.2 Nossas hipóteses de trabalho ...................................................................... 16 

1.3 Algumas palavras sobre a metodologia ...................................................... 17 

1.4 O campo e os caminhos da pesquisa .......................................................... 20 

1.5 A organização do texto .................................................................................. 27 

2 MODERNIDADE: AVANÇO E NATURALIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO .......................................................................................................... 36 

2.1 A modernidade que nos trouxe até aqui ...................................................... 37 

2.2 A modernidade e os clássicos da Sociologia .............................................. 39 

2.3 Uma visão contemporânea da modernidade na teoria sociológica .......... 54 

2.4 Trabalho e disciplina ..................................................................................... 60 

2.5 Tempo e espaço na modernidade ................................................................ 64 

2.6 A reconfiguração dos usos dos espaços públicos ..................................... 70 

3 O VIRTUAL COMO ESPAÇO DE SOCIABILIDADE ............................................. 80 

3.1 Alguns apontamentos sobre a invenção da internet .................................. 80 

3.2 A internet como uma ferramenta do cotidiano ............................................ 83 

3.3 O que é o virtual? ........................................................................................... 88 

3.4 O espaço de fluxos: tempo e espaço em Castells ...................................... 93 

3.5 A cibercultura: ciberespaço e virtualização da cultura ............................ 102 

3.6 A inteligência coletiva como possibilidade de mudança social .............. 106 

3.7 Aprender e ensinar no admirável mundo conectado ................................ 109 

3.8 Transparência e controle ............................................................................ 115 

4 JUVENTUDE(S) NO PLURAL: O QUE É SER JOVEM NOS DIAS ATUAIS ...... 123 

4.1 Algumas características da invenção das Juventudes ............................ 124 

4.2 Juventude enquanto categoria de análise sociológica ............................ 135 

4.3 Breve caracterização da região do Seridó Potiguar ................................. 139 

4.4 Quem são os jovens do sertão do Seridó?................................................ 142 

4.5 A sociabilidade na lógica das redes: jovens, escola e sociedade (o que 

nos dizem os dados quantitativos) .................................................................. 146 

4.5.1 Os Jovens ................................................................................................ 148 

4.5.2 A escola ................................................................................................... 158 

4.5.3 O trabalho ................................................................................................ 160 



 
 

5 ESTRATÉGIAS DE ACESSO A BENS ESCASSOS: OS CUSTOS PESSOAIS DE 

ESTAR OU NÃO EM REDE NA VIDA DOS JOVENS ............................................ 164 

5.1 O acesso aos bens tecnológicos ................................................................ 166 

5.2 A escola como um grande nó na rede de sociabilidade ........................... 176 

5.3 As sociabilidades do virtual ........................................................................ 181 

5.4 O investimento no mundo do trabalho ...................................................... 194 

5.5 A visão política e o que esperar do futuro da sociedade ......................... 197 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................. 207 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 214 

APÊNDICES ........................................................................................................... 222 

APÊNDICE A – Questionário quantitativo ........................................................... 222 

APÊNDICE B – Roteiro para entrevistas ............................................................. 224 

APÊNDICE C – Projeto de pesquisa desenvolvido como parte do trabalho de 

campo ..................................................................................................................... 226 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, as formas de interação entre as pessoas têm se 

modificado de forma rápida. Em grande parte, esse fenômeno, observado por todos 

nós, ocorre devido à massificação das ferramentas de comunicação. O ritmo e a forma 

na qual ocorrem as interações sociais têm mudado de forma acentuada. A cada dia a 

velocidade das interações é superada pelo desenvolvimento de novas ferramentas 

que diminuem vertiginosamente a nossa noção de espaço, ao mesmo tempo em que 

aceleram a nossa percepção de tempo. 

Vivenciamos um processo de transição entre o mundo analógico e o digital. Aos 

poucos, as tecnologias foram sendo incorporadas às nossas vidas e, quando nos 

demos conta, a maior parte de nossas tarefas diárias já operava em uma lógica 

diferente. Vivemos atualmente na lógica das redes. 

A depender do estrato social observado, essas mudanças são incorporadas de 

forma mais ou menos difícil. Nas filas dos bancos, ainda é possível observarmos com 

certa frequência a dificuldade de pessoas de mais idade para realizarem operações 

em caixas eletrônicos. Para adultos, em geral, é possível perceber claramente certa 

dificuldade em assimilar o uso de todas as ferramentas disponíveis, embora diversas 

delas já tenham sido incorporadas no seu cotidiano. A transição para essa forma 

diferente de organização social, baseada nas redes online, nos parece ser mais 

gradual para estes. 

Os jovens, aparentemente, encaram esse conjunto de transformações sociais 

de forma diferente. Aqueles que hoje têm uma idade em torno dos 18 anos de idade, 

provavelmente, já foram socializados em um ambiente marcado pela lógica das redes, 

mesmo que não tenham acesso a todas as tecnologias disponíveis. Para estes, a 

velocidade das mudanças parece ser regra e não exceção em suas vidas. 

 

1.1 Motivações da pesquisa 

 

Esta pesquisa, que apresentamos como tese de doutorado, teve início no ano 

de 2013, enquanto projeto apresentado na seleção do Programa de Pós-Graduação 
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em Ciências Sociais da UFRN. Inicialmente, nosso objetivo era compreender a 

inserção de jovens professores formados pelo Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária, alunos egressos dos Cursos de Pedagogia da Terra realizados no 

Rio Grande do Norte, em parceria entre Movimentos Sociais e Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte. 

Tema similar já havia sido desenvolvido como pesquisa de mestrado, no 

período compreendido entre 2009 e 2011, por nós no mesmo programa de Pós-

graduação. A pesquisa seguiu nessa linha até a qualificação no ano de 2016, na qual 

o trabalho foi aprovado, tendo aval para seguir adiante. Entretanto, motivos pessoais 

e profissionais nos levaram a mudar o nosso objeto de pesquisa. 

Seguindo a perspectiva de Wright Mills (1982), concebemos o fazer sociológico 

como um artesanato intelectual. O trabalho intelectual não deve ser dissociado da vida 

do pesquisador, deve envolver sua vida. O distanciamento do campo e o 

desenvolvimento de outras atividades de pesquisa ligadas à atividade docente nos 

colocaram na difícil condição de levar adiante uma pesquisa que se tornava um fardo. 

Não porque fosse inválida, ou que aquele conjunto de sujeitos e as relações sociais 

do seu contexto não merecessem uma análise sociológica, mas o distanciamento 

entre pesquisador e o campo foi impossibilitando a pesquisa. 

O desenrolar da vida tem seus caprichos, suas idas e vindas. No decorrer deste 

período do doutorado, precisamos mudar de Estado, passando a atuar como docente 

em uma outra instituição. Neste período, seguindo a lógica do artesanato intelectual, 

no qual o pesquisador não separa seu trabalho da sua vida, passamos a desenvolver 

projetos de pesquisa que estavam relacionados a este novo ambiente. 

Após a qualificação, chegamos ao entendimento de que estas pesquisas, feitas 

no dia a dia, eram, de fato, o que deveríamos desenvolver como uma tese de 

doutorado. Tomamos a atitude ousada de mudar nosso objeto de pesquisa após a 

qualificação. Apesar de arriscado, este passo não foi irresponsável. Primeiramente, 

porque a nossa atenção estava completamente voltada para aquele novo cenário. E 

também contou muito o fato de que não mudamos a base principal do nosso interesse: 

continuamos atentos à Juventude. 

Nossa atividade profissional consistia em ministrar aulas de Sociologia para 

jovens, alunos dos cursos técnicos integrados, no Instituto Federal de Alagoas. A 
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juventude foi um tema recorrente em nossa trajetória acadêmica. Foi nosso objeto de 

pesquisa no TCC na graduação em Ciências Sociais, na dissertação de mestrado, na 

mesma área, e agora, no doutorado. 

Desde a chegada na instituição, no ano de 2014, começamos a perceber as 

estratégias utilizadas pelos jovens para terem acesso às redes. Estávamos, então, em 

um campus do interior, localizado a, aproximadamente, 120 quilômetros da capital do 

estado, situados numa zona na qual predominava a plantação de cana de açúcar.  

Percebíamos que a maior parte dos jovens tinha um perfil de renda familiar 

baixa, que moravam predominantemente em zonas rurais ou em pequenos municípios 

da região com forte aptidão rural, a maior parte deles com menos de 20 mil habitantes, 

mas que isso não impedia que tivessem acesso a determinados bens culturais típicos 

da sociedade globalizada. 

Pelo menos era assim que avaliávamos aquele contexto na época, uma vez 

que, à medida que mais o conhecíamos, passávamos a compreender a realidade 

social que vivemos atualmente, a lógica do acesso a bens culturais, devido às redes, 

não é mais aplicada a local geográfico, como discutimos no decorrer do nosso texto. 

No dia a dia, começamos a perceber em discussões de sala de aula que 

aqueles jovens tinham acesso aos mesmos conteúdos que qualquer outro do país. 

Que seus amigos não necessariamente viviam na sua rua, nem mesmo na sua 

comunidade. As redes de amizade, por exemplo, se estabeleciam pelos interesses 

mais variados, e não necessariamente tinham relação com a proximidade física ou o 

lugar geográfico. 

Aos poucos, percebemos que a lógica de apropriação da realidade e a 

socialização desses jovens não era semelhante ao que foi a dos seus pais e avós, 

apesar de viverem, em sua grande maioria, no mesmo lugar há gerações. Amigos 

podem ser de qualquer lugar do Brasil, ou mesmo de fora do país, a forma de se vestir, 

o jeito de falar, os assuntos das conversas extrapolavam muitas vezes o local, ou o 

inverso acontecia, algo local ganhava repercussão longe dali. 

Entretanto, percebíamos que este acesso às tecnologias não tornava aqueles 

jovens iguais. Um olhar sobre as condições econômicas era revelador das dificuldades 
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e das possíveis estratégias elaboradas para se ter acesso às ferramentas 

tecnológicas que lhes colocavam naquele “novo mundo” conectado. 

Isso nos levou a propor um projeto de pesquisa. Nosso objetivo inicial era tentar 

compreender quem eram aqueles jovens, onde viviam, como pensavam a sua 

condição de vida, como se apropriavam das novas tecnologias e, sobretudo, de que 

forma essas tecnologias faziam parte da sua sociabilidade. O projeto foi aprovado e 

seguimos com seu desenvolvimento. Nesse meio tempo, veio uma segunda mudança, 

deixamos a instituição onde trabalhávamos em Alagoas e voltamos para o Rio Grande 

do Norte. Desta vez, para o Instituto Federal deste estado. Nesse meio tempo, a 

vontade de abraçar este objeto de estudo (a juventude e as redes sociais) e o 

distanciamento do anterior nos fez optar pela mudança definitiva. 

Chegando ao campus Parelhas do IFRN, nos deparamos com alunos de dois 

cursos técnicos: Mineração e Informática. Ambos voltados para o desenvolvimento de 

tecnologias. O contexto era similar, embora os cursos oferecidos fossem outros e 

saíssemos de uma região litorânea, voltada para a produção canavieira, para o 

semiárido, onde o forte é a produção cerâmica e atividades ligadas à mineração. 

Neste momento, começamos efetivamente a tratar a sociabilidade dos jovens 

nesse “admirável mundo conectado”1 como objeto de pesquisa do doutorado. O 

pesquisador voltava a fazer do trabalho intelectual um artesanato. Propusemos um 

novo projeto de pesquisa na instituição, agora para compreender a realidade dos 

jovens aqui da região. 

Seguimos, assim, com a proposta de analisar o modo como os jovens se 

apropriam destas novas tecnologias, sobretudo, que estratégias desenvolvem para 

terem acesso aos equipamentos como smartphones, tablets e computadores, que, 

dada a faixa de renda predominante no grupo, representam um alto custo e, por fim, 

se e como essa apropriação tem gerado diferentes formas de sociabilidade. O mote 

para o desenvolvimento dessa nova perspectiva de estudo surgiu do contato com os 

jovens em sala de aula. As tecnologias passaram a fazer parte do processo 

                                                           
1 A expressão faz um trocadilho com o título da obra “Admirável mundo novo” de Aldous Huxley, famosa 
distopia social que retrata a relação da humanidade com a tecnologia, fazendo uma reflexão sobre as 
relações de poder em um mundo dominado por ferramentas tecnológicas de comunicação e transporte. 



16 
 

educacional, em parte pela demanda dos próprios jovens, que insistem com os 

professores para que utilizem a internet nas aulas. 

No decorrer deste processo, tivemos contato com o ensaio do filósofo francês 

Michel Serres (2015), intitulado “Polegarzinha”. Na referida obra, o autor levanta 

questões sobre esta juventude conectada. Seu título é uma referência ao hábito tão 

atual e recorrente dos jovens usarem os polegares para digitarem mensagens de 

textos em seus aparelhos celulares. O autor nos convida a fazer uma reflexão sobre 

a forma como os jovens que vivem nos dias atuais constroem sua identidade em um 

ambiente no qual as tecnologias foram naturalizadas, dando ênfase a três aspectos: 

a juventude, a escola e o mundo.  

Esse foi o contexto que nos levou ao interesse de desenvolver um projeto de 

pesquisa com o objetivo de analisarmos o dia a dia dos jovens com relação à utilização 

das tecnologias de informação, caracterizando as suas relações sociais, sobretudo, 

as estratégias que desenvolvem para se manterem presentes no mundo online. A 

pesquisa que resultou nesta tese se desenvolveu paralelamente a projetos de 

pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – IFRN, que desenvolvemos na condição de docente da instituição. 

Nesta tese de doutorado temos o objetivo compreender como os jovens se 

apropriam da realidade das novas tecnologias e de como isso reflete na sua 

sociabilidade. 

  

1.2 Nossas hipóteses de trabalho 
 

O uso das novas tecnologias de informação permite aos jovens que vivem em 

pequenas cidades e comunidades rurais terem acesso a um conjunto de bens 

simbólicos capazes de reconfigurar as relações sociais, em grande parte pela 

facilidade em comunicar-se em escala local e global. 

Essa mudança torna-se perceptível nas relações intergeracionais, entre jovens, 

seus país e parentes de mais idade, e mais visível ainda entre os jovens e seus avós. 

Não significa que os mais velhos não se apropriem das tecnologias. O que 

defendemos é que os mais jovens, nestas regiões, têm se apropriado de maneira 
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peculiar, por serem socializados em um contexto social baseado na lógica das redes 

online. 

Acreditamos que este quadro representa transformações sociais na vida dos 

jovens no que diz respeito ao seu modo de viver atual, bem como nos seus planos 

para o futuro. A utilização da internet tem transformado a relação com a educação na 

sala de aula e os relacionamentos interpessoais, ampliando o leque de possibilidades 

e referências. 

Nesse contexto, o acesso a bens simbólicos torna-se bastante facilitado. Nossa 

aposta é a de que nesse “admirável mundo conectado” os jovens passam a ter um 

conjunto amplo de escolhas sobre suas próprias vidas. 

Entretanto, sabemos que este acesso, bem como essas escolhas são limitadas 

pelas desigualdades econômicas, pela localização geográfica e sobretudo por 

questões culturais. O uso que se faz das redes depende da visão de mundo daqueles 

que a utilizam. Acreditamos que para ter acesso aos terminais para acesso à rede, 

principalmente ao smartphone, as famílias precisam desenvolver estratégias 

econômicas dispendiosas para que estes jovens se mantenham conectados. 

 

1.3 Algumas palavras sobre a metodologia 

 

Escolhemos a escola como ambiente privilegiado para esta pesquisa por se 

tratar de um ambiente típico da sociabilidade juvenil. Por ser um lugar de aprendizado 

e que atualmente tem sido repensado por todos aqueles que a formam devido aos 

usos das novas tecnologias. Também por ser um lugar de elaboração de projetos para 

o futuro, e no qual, em muitos casos, esses projetos já começam a se concretizar por 

meio da inserção dos jovens no mercado de trabalho e nas demais esferas da “vida 

adulta”. 

Constitui objeto de nossa análise o conjunto de relações sociais estabelecidas, 

por meio da apropriação das novas tecnologias de informação, entre os jovens alunos   

de cursos técnicos integrados2 da rede federal de ensino público, dos cursos de 

                                                           
2 O Ensino médio técnico na modalidade integrada oferece, além das disciplinas de formação geral, 
comuns ao Ensino médio, disciplinas de formação técnica que preparam os jovens para atuação no 
mercado de trabalho logo após a conclusão do Ensino médio.  
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Mineração e Informática. A escolha se deu inicialmente devido à nossa inserção no 

campo na qualidade de docente da disciplina de Sociologia. Os cursos de ensino 

técnico integrado têm um público basicamente composto por jovens entre 15 e 22 

anos de idade. Muitos destes cursos têm um perfil voltado para o trabalho com as 

novas tecnologias de informação. 

Nosso trabalho de pesquisa nasce da interação diária com os jovens. De 

diálogos em sala de aula, que se expandem por outros espaços escolares. Esse 

contato inicial deu origem a anotações, elaboração de projetos e atividades em sala 

de aula. A partir de então, passamos a pensar na metodologia da nossa pesquisa de 

forma mais aprofundada. Nosso trabalho se constrói através de uma verdadeira 

imersão no campo, uma vez que estamos presentes diariamente em contato com a 

realidade que nos propomos a estudar. 

Nos momentos iniciais da pesquisa, elaboramos nossos questionamentos, com 

base nos diálogos que mantínhamos com os jovens nas aulas e demais ambientes da 

escola. Dessa organização, elaboramos um breve roteiro para entrevistas 

exploratórias com o objetivo de construirmos com mais propriedade o nosso 

instrumento de pesquisa definitivo, que foi um roteiro semiestruturado para 

entrevistas. 

Entretanto, após uma primeira leitura possibilitada pelos dados coletados pelas 

entrevistas exploratórias, também preparamos um questionário com informações 

gerais e sobre os usos das novas tecnologias de informação pelos jovens. Aplicamos 

este questionário3 para a obtenção de dados quantitativos, obtendo a resposta 76 

alunos, de um universo de aproximadamente 300 dos cursos médios integrados do 

campus. Este número representa mais de 20% dos jovens alunos dos cursos 

integrados de Mineração e Informática. 

Estes dados ampliaram ainda mais a nossa visão sobre o campo da pesquisa. 

No decorrer desse processo, compilamos os dados quantitativos. Estes diziam 

respeito basicamente à condição socioeconômica dos jovens, aos aparelhos utilizados 

e aos hábitos online. Nesse último quesito, tentamos englobar as três variáveis 

                                                           
3 Uma cópia das questões pode ser vista no Apêndice A deste trabalho. 
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trabalhadas no ensaio “Polegarzinha”, de Michel Serres: os jovens, a escola e o 

mundo em que vivem. 

A partir dele, passamos a trabalhar de forma mais intensa com os dados 

qualitativos. Estes são fruto do diálogo com os jovens no ambiente escolar, no 

decorrer de todo o processo, mas, à medida que a pesquisa se desenvolvia, sentimos 

a necessidade de realizarmos entrevistas semiestruturadas, com o objetivo de ampliar 

a nossa análise. 

Após confrontarmos esta primeira impressão da realidade com os dados 

obtidos, conseguimos ter uma visão mais clara do nosso objeto de pesquisa, das 

nossas questões e sobre que aspectos da realidade teríamos que aprofundar o nosso 

olhar, e de como todo o processo se justificaria como relevante sob o ponto de vista 

acadêmico, de forma a justificar a elaboração de uma tese de doutorado em Ciências 

Sociais. 

Uma vez elaborado o instrumento de pesquisa definitivo, na forma de um 

roteiro4 semiestruturado, partimos para a sua aplicação entre os jovens, atendendo 

aos pré-requisitos que havíamos estabelecido, com base nos dados coletados até 

então. 

Entrevistamos 10 jovens neste momento. De ambos os sexos, cursos e 

residentes em cidades do entorno de Parelhas/RN5. Nas entrevistas, partimos de um 

roteiro similar às questões do instrumento quantitativo. Mas, nesse formato, 

privilegiamos o diálogo, dando margem para uma ampliação do conhecimento que 

tínhamos até então. 

A escolha daqueles que seriam entrevistados se deu a partir da análise dos 

questionários, mas também do conhecimento diário que adquirimos a partir do contato 

cotidiano escolar e da pesquisa. Dentre estes, jovens que vivem em diferentes cidades 

da região, das zonas urbanas e rurais destes municípios. Buscamos conversar 

também com aqueles que têm diferentes formas de engajamento na vida escolar e 

comunitária. Outro critério foi a renda familiar, acesso a bens tecnológicos e culturais. 

                                                           
4 Uma cópia do roteiro que nos serviu de guia nas entrevistas pode ser vista no Apêndice B deste texto. 
5 No quarto capítulo deste trabalho, apresentamos um quadro detalhando destas informações, com o 
objetivo de facilitar a leitura da análise. 
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Nosso objetivo foi o de falar com jovens com as características mais variadas 

possíveis. 

Ao invés de entrevistas, podemos dizer que tivemos realmente diálogos, boas 

conversas com duração média em torno de 30 minutos cada. Nosso roteiro não 

limitou, apenas conduziu as conversas para que não fugíssemos ou esquecêssemos 

pontos importantes a serem explorados. 

Dialogamos sobre informações gerais de suas vidas e de suas famílias, dentre 

elas, as condições socioeconômicas: renda, lugar onde vivem, forma de deslocamento 

para o campus, acesso a bens tecnológicos. Enveredamos por este caminho, pois 

partimos do pressuposto de que não existe uma única juventude, mas várias a 

depender do lugar social de origem, da renda, da capital cultura, do gênero e/ou etnia.   

Uma das nossas apostas iniciais na pesquisa é demonstrar que o lugar social de 

origem está diretamente relacionado com a forma como os jovens se apropriam das 

novas tecnologias. 

Após a realização das entrevistas, procedemos com suas transcrições e 

análises. A leitura desses dados nos permitiu o confronto com nossas hipóteses 

iniciais e a interpretação com base nas teorias sociológicas. A partir de então, 

caminhamos para a parte final da nossa pesquisa, procedendo com a análise cada 

vez mais detida e rigorosa no sentido de testar nossas hipóteses iniciais. 

 

1.4 O campo e os caminhos da pesquisa 

 

O contato com o grupo de jovens que entrevistamos se deu com a nossa 

chegada ao Campus Parelhas do IFRN. Nesse ponto cabe um parêntese, antes desse 

momento, ainda enquanto atuávamos como docente no Instituto Federal de Alagoas, 

já desenvolvíamos uma pesquisa no âmbito daquela instituição com esta temática. 

Essa proximidade com o tema, que aos poucos passou a tomar a maior parte do nosso 

tempo e atenção, foi decisiva para a mudança de objeto da pesquisa. A partir dos 

resultados preliminares lá alcançados, tivemos a base para a elaboração do projeto 

que aqui desenvolvemos como tese. 
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Ao chegarmos no Rio Grande do Norte, nos deparamos com um ambiente 

similar àquele e prosseguimos com o desenvolvimento do trabalho. As primeiras 

inquietações surgiram em sala de aula. Nas falas dos alunos, a temática é recorrente, 

seja pelo amplo uso dos smartphones para a realização de quase todas as atividades 

pessoais e muitas atividades acadêmicas, seja pelo conflito com professores e 

técnicos que tentam disciplinar o seu uso e até mesmo pelo choque geracional 

existentes entre professores e alunos. 

Não é demais lembrar que aqueles que atualmente têm aproximadamente 30 

anos de idade, provavelmente, constituem a última geração que viveu em mundo 

analógico. Os que nasceram depois naturalizaram o uso das tecnologias. Em casa 

percebi isso alguns anos atrás. Ao explicar para o meu filho, que na época tinha sete 

anos de idade, que utilizei um telefone pela primeira vez quase aos dezesseis e ele 

me pediu para dizer a verdade, porque “a internet sempre existiu”. O episódio foi 

engraçado, mas revelador. Até então, não havia percebido esse processo de 

naturalização das tecnologias de informação por esse ponto de vista. 

A maior parte dos alunos do Instituto tem esse perfil. Nasceram por volta do 

ano 2000 e, ainda na infância, começaram de alguma forma a ter contato com as 

novas tecnologias de comunicação. Mesmo aqueles que por razões econômicas não 

tiveram acesso diretamente, sabiam da sua existência e por um conjunto amplo de 

transformações sociais, que descrevemos nos capítulos II e III, vivem sob sua 

influência. A internet é parte da lógica de funcionamento da sociedade. E se, para 

aqueles que ainda viveram em um mundo sem ela, é impossível considerar viver 

naquele mundo novamente, para estes jovens talvez nem mesmo imaginar isso seja 

possível. 

Os diálogos em sala se estenderam para o intervalo e demais momentos em 

outros espaços de convivência na escola. A disciplina de Sociologia constituiu uma 

ocasião para dialogar sobre a cultura, a política, as religiões dentre outros temas que, 

pelo menos na nossa experiência do cotidiano escolar, despertam grande interesse 

para os jovens, levando-os a reflexão e, dado o contexto atual, todos envolvem as 

novas tecnologias e as redes de sociabilidade no ambiente virtual. 
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Em seguida, propusemos um projeto de pesquisa6 na instituição para que 

pudéssemos nos aprofundar na compreensão do nosso problema de pesquisa de 

doutorado. Quando o projeto foi aprovado, já tínhamos feito um diagnóstico inicial 

sobre o campo a partir dos diálogos estabelecidos. A continuação se deu por meio da 

elaboração de um questionário aplicado pela internet. Nele tentamos captar quem 

eram, onde viviam, como e de onde acessavam a internet e já sondamos algumas 

informações sobre as estratégias para se manterem nas redes de sociabilidade virtual. 

No decorrer desta pesquisa, e porque os alunos já nos conheciam e sabiam 

que o tema era do nosso interesse, surgiu a proposta de um grupo de alunos para que 

nós os orientássemos em seu projeto integrador7. Para nossa surpresa, um grupo de 

alunos do Curso técnico integrado em Informática nos propôs que os orientássemos 

em uma pesquisa sobre os mitos criados a respeito da DeepWeb8. 

Após a surpresa e algumas explicações técnicas sobre o que era a DeepWeb, 

aceitamos o desafio e propusemos o segundo projeto de pesquisa relacionando 

jovens e sociabilidade na internet. Os projetos contaram com o apoio técnico valoroso 

dos integrantes da T.I9. do campus, que participaram do processo na qualidade de 

coorientadores. O título do Projeto foi “Desmistificando a DeepWeb” e seu objetivo era 

pesquisar este ambiente da rede mundial e esclarecer os alunos e a comunidade local 

sobre a temática, divulgando práticas de navegação segura. 

Este projeto inesperado, de certa forma, nos ajudou a ampliar os contatos já 

estabelecidos com os discentes. O grupo realizou uma sondagem inicial sobre o grau 

de conhecimento dos alunos do campus sobre o tema. A partir dos resultados obtidos, 

tivemos uma ideia geral do que precisávamos pesquisar. Sob a orientação técnica em 

informática, os integrantes do projeto pesquisaram as características do ambiente. Em 

seguida, realizamos uma pesquisa bibliográfica, em documentários e outras mídias 

que retratassem as relações sociais estabelecidas naquele ambiente virtual. 

                                                           
6 Disponibilizamos uma cópia do texto do projeto no Apêndice C deste trabalho. 
7 Nos Institutos Federais, ao chegarem ao 3° ano do Curso técnico integrado, os alunos têm que 
desenvolver um projeto que envolva, preferencialmente, uma área técnica e uma de formação geral, 
abrangendo pesquisa, ensino e extensão. Esse projeto tem duração anual. 
8 DeepWeb ou internet profunda se refere a uma parte da internet que não é indexada em motores de 
busca. Este ambiente produz uma série de narrativas no imaginário popular. A ideia do projeto era 
compreender e explicar para alunos e a comunidade local como esse ambiente funciona.  
9 T.I. Tecnologia da Informação. Setor responsável pela manutenção da infraestrutura e manutenção 
da rede, laboratórios e comunicações do campus. 
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Como resultado desse projeto, foi criada uma sala temática na feira de 

ciências do campus. O ambiente da sala foi decorado de forma a representar a 

DeepWeb. A partir de maquetes e exibição de vídeos, os alunos participantes do 

projeto conseguiram apresentar para a comunidade os conhecimentos pesquisados 

no decorrer do ano. A sala temática, em dois dias, teve mais de 300 visitantes que 

obtiveram informações sobre práticas de navegação segura na rede mundial de 

computadores, além de conhecerem melhor a sua estrutura. 

Os dois projetos de pesquisa caminharam paralelamente no campus, no ano 

de 2017, e serviram de base para as reflexões que fazíamos sobre a temática, 

orientados pela revisão de literatura que empreendemos desde a mudança em nosso 

objeto de estudo. 

Já no que diz respeito diretamente à pesquisa de doutorado, elaboramos um 

roteiro para entrevistas com parte dos alunos que tinham respondido o questionário10. 

Entretanto, no decorrer desse processo, houve um hiato de tempo. Seguimos com os 

dois primeiros projetos tendo reuniões semanais para discutir seus andamentos, 

essas reuniões geraram um material considerável sobre nosso objeto de estudo. 

Aqui retomamos um pouco a ideia do artesanato intelectual de Mills (1982). O 

trabalho intelectual não deve estar dissociado da vida do pesquisador. E, nesse caso, 

o trabalho do pesquisador permeava toda a nossa rotina. Dessa forma, acreditamos 

que este envolvimento faz com que a pesquisa seja mais que uma produção em série, 

elaborada para preencher currículos e cumprir prazos. O trabalho intelectual se torna 

uma atividade significativa para o pesquisador. 

A vida destes projetos, desenvolvidos no campus, foi sendo descrita em 

arquivos de texto, salvos no computador. Esses arquivos foram utilizados em grande 

parte como auxiliares para a elaboração dos primeiros escritos que deram base a este 

trabalho. Somados aos resultados obtidos com os questionários, foram de uma 

contribuição valiosa para a elaboração do roteiro para as entrevistas que faríamos a 

seguir com os alunos. 

O roteiro nos permitiria pautar conversas individualizadas com alguns jovens 

sobre temas já tratados anteriormente nos questionários, sala de aula, conversas 

                                                           
10 Apêndice A. 
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informais e reuniões de projetos. Tentamos aprofundar algumas questões sobre os 

usos das tecnologias, estratégias de inclusão e permanência nas redes11. 

Nossa intenção foi compreender com mais profundidade sobretudo as 

estratégias. Entretanto, começamos as entrevistas tentando entender o panorama 

familiar, renda, número de pessoas que viviam em casa, local de residência, a forma 

de deslocamento até a escola. Um dado importante desta fase da pesquisa era saber 

que tipo de aparelho os alunos utilizavam para acessar e quais os pontos de acesso 

à internet. 

A renda, o local de moradia e a forma de acesso são variáveis importantes 

para que possamos determinar de qual juventude estamos falando. Pelo que 

percebemos e detalharemos no decorrer deste trabalho, até mesmo a quantidade de 

memória ram12 dos dispositivos é uma forma de classificar, incluir ou excluir jovens ao 

uso de determinados aplicativos, redes e espaços de sociabilidade. 

Este recorte inicial do roteiro já nos daria uma ideia de segmentação pelos 

equipamentos e redes utilizadas. A partir daí, seguimos incluindo outras variáveis que 

delineariam a sociabilidade destes jovens. Por exemplo, ter um smartphone com 2 

gigabytes de memória ram permite acessar tranquilamente, nos dias atuais, 

determinados aplicativos de redes sociais, portanto, se manter em uma rede de 

contatos com pessoas que têm equipamentos similares. Aqueles que não tem um 

equipamento com tal poder de processamento já se direcionam para outros espaços 

virtuais, em geral, menos prestigiados. 

O mesmo pode ser dito para os outros equipamentos, como os computadores. 

Possuir ou não um notebook, com processador, hd e memória ram, mais ou menos 

potentes, vai dizer por que espaços virtuais estes jovens vão circular. O caso 

específico dos computadores está muito ligado ao universo dos jogos online, que 

constituem uma verdadeira comunidade e que, no caso específico dos estudantes de 

Informática, é visto até como futuro mercado de trabalho, já que nos dias atuais a 

criação de jogos movimenta uma indústria crescente no mundo. 

                                                           
11 Uma cópia do roteiro das entrevistas pode ser vista no Apêndice B deste texto. 
12 Random Access Memory (Memória de Acesso Aleatório). Memória que permite o acesso aos 
arquivos armazenados no computador, mas que difere dos HDs e outras memórias similares, uma vez 
que não armazena os conteúdos que acessa permanentemente.  
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Uma vez identificado os espaços que os jovens frequentam, dado esse recorte 

inicial, partimos para as relações mais específicas em determinados ambientes. Já 

temos o perfil inicial do jovem por renda e equipamentos utilizados. A partir de então, 

quisemos saber como esses jovens interagem pelas redes que frequentam no mundo 

virtual. 

Seguimos nossos diálogos, agora na forma de entrevistas, perguntando sobre 

as redes sociais utilizadas. Aqui, tentamos compreender de forma geral o 

relacionamento com os amigos e a formação de grupos. E, partir daí, partimos de 

forma mais específica para os seus usos relacionados à educação e à vida em 

sociedade, no que diz respeito à inserção no mercado de trabalho e à participação 

política. 

Sobre a educação, tentamos entender como os jovens pensam a sua relação 

com o conhecimento. De fato, a literatura e as pistas iniciais e, por tanto, as nossas 

hipóteses, nos levavam a crer que essa relação era completamente diferente daquela 

vivenciada por indivíduos que viveram em um mundo puramente analógico. Nos 

preocupava compreender como era visto e vivenciado o aprendizado. 

Essa parte da conversa, particularmente, vivenciamos desde o início da 

pesquisa em sala de aula. Todos os professores vivenciam atualmente um ambiente 

que questiona a forma de aprender devido à introdução das novas tecnologias de 

informação que colonizaram praticamente todas as esferas da vida e não ficariam fora 

da sala. 

Dessa forma, nas entrevistas, tentamos explorar essas relações. Partimos do 

uso da internet em sala de aula. Se, e de que forma os jovens utilizavam a internet 

para estudar. Nessa variável, perguntamos sobre a obtenção de conteúdos e 

materiais de apoio aos livros didáticos. Perguntamos também se participavam de 

grupos de estudo pela internet, como esses grupos eram formados, se os professores 

participavam de alguns desses grupos. 

Por mais que o dia a dia em sala de aula nos desse pistas, esse 

aprofundamento nos mostrou particularidades que não percebemos inicialmente. A 

lógica de apropriação do conhecimento mudou rapidamente com a utilização das 

novas tecnologias e um certo desencontro de pontos de vista entre gerações no 

ambiente escolar não poderia ser evitado. 
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Ampliamos nosso diálogo conversando sobre a visão de mundo dos jovens. 

Nesse sentido, partimos da escola para o mundo do trabalho. No nosso caso 

específico, a maior parte dos alunos apenas estuda. Parte destes tem bolsas na 

própria escola e, portanto, desenvolvem alguma atividade de apoio no contraturno das 

aulas na escola. Alguns poucos trabalham ou desenvolvem alguma atividade fora. 

O fato de poucos trabalharem para ajudar a família, apesar da média de renda 

familiar ser baixa, merece, inicialmente, algumas explicações. Aparentemente, as 

famílias identificam a realidade dos alunos estudarem no IF como um investimento, 

decisivo para as suas vidas no futuro. Isso, como a descrição das entrevistas nos 

mostrarão a seguir, é algo que existe em praticamente todas as famílias em maior ou 

menor grau. 

Identificamos essa particularidade ao perguntarmos sobre o que os jovens 

pensavam sobre o mundo do trabalho, suas aspirações e planos para o futuro. Se eles 

acreditavam que os conhecimentos provenientes das aulas seriam úteis para a suas 

vidas pessoais de forma geral e para o mundo do trabalho. 

Por fim, conversamos sobre sua visão de sociedade, de que forma viam as 

instituições, se tinham interesse em política e na administração pública, onde se 

informavam sobre os acontecimentos políticos, se eram engajados de alguma forma 

na política. Os assuntos da moda, como fake news13, surgiram na maior parte das 

entrevistas. 

Inicialmente, podemos dizer que, ao contrário do que o senso comum possa 

nos fazer pensar, a maior parte dos jovens, pelo menos do grupo que pesquisamos, 

tem interesse em política. Outro dado preliminar interessante, nos diz que existe uma 

diversidade em relação a ideologias políticas. 

Os jovens discutem desde a política local até acontecimentos nacionais e, em 

geral, fica aparente um elevado nível de paixão política expressado em postagens nas 

redes sociais e grupos de bate papo. E algo muito interessante é que, aparentemente, 

essa característica não foi decorrente das redes, uma vez que permeia também as 

discussões de corredores e em outros ambientes do mundo não virtual diariamente. 

                                                           
13 Notícias falsas. O termo invadiu o cotidiano das pessoas ao redor do mundo a partir da facilidade de 
produzir e compartilhar conteúdos através das redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. 
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Após tentarmos captar o contexto de vivência dos jovens, encaminhamos 

nosso texto para a fala desses sujeitos. Apresentamos sua relação com o 

conhecimento, sua visão e vivência do ambiente escolar. Desde a apropriação do 

saber, organização de grupos e modos de utilização ou não desse saber de forma 

geral em suas vidas, mas também no que diz respeito à vida profissional futura. 

Isso nos leva para a constituição de seus projetos de vida e planos para o 

futuro. Como pensam sua futura inserção no mercado de trabalho. Como esses 

conhecimentos ajudarão nesse momento, como se preparam e o que esperam para a 

forma como ganharão a vida. 

Fechamos com sua visão de mundo. O que pensam da sociedade em que 

vivem, se têm interesse em política, se participam e de que forma participam do mundo 

que influência nas decisões públicas, quais são os espaços que privilegiam para 

obterem notícias e para discussão de temas políticos. 

 

1.5 A organização do texto 

 

Das inquietações iniciais que dão origem à pesquisa até a sua conclusão, é 

necessário que se desenvolva um conjunto de ações, que gradualmente vão dando 

forma ao trabalho. As anotações, elaboração de questionários, roteiros, mais 

anotações e rascunhos, fichamentos e anotações de leituras vão sendo produzidos, 

até que chegamos à necessidade de organizar todo esse material na forma de um 

texto acadêmico. Um trabalho lento e artesanal, que precisa ser apurado e depurado, 

conforme as regras do campo e os objetivos do seu autor. 

Desde o início, pensamos em criar um texto que fosse o mais condizente 

possível aos caminhos da pesquisa, refletindo seus passos. Partimos de uma 

problematização da realidade, elaboramos um projeto de pesquisa e daí 

desenvolvemos a análise sociológica. Descrevendo assim o processo, parece fácil, 

mas ele é permeado de angústias e incertezas, afinal, escrevemos para os outros. O 

artesanato sociológico consiste em ligar esses fios da realidade, que nos propomos a 

observar, de forma a compor algo compreensível à visão dos outros. 
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Desde o início, essa organização mudou algumas vezes. A lógica do texto atual 

foi se modificando com certa frequência, à medida que nossa compreensão do objeto 

de pesquisa ia se ampliando. Trabalhamos com uma tabela na qual dispomos em 

ordem um sumário com seus capítulos e nas colunas à direita inserimos suas 

subdivisões, os referenciais teóricos utilizados em cada parte específica do texto e por 

fim as ideias principais que pretendíamos desenvolver na versão “final” do texto. O 

texto que ora apresentamos passou por uma reconstrução constante, com objetivo de 

atingirmos a melhor forma. Nos parágrafos a seguir, apresentamos a organização final 

dessa produção. 

Esta tese se divide em introdução, quatro capítulos e considerações finais. 

No primeiro capítulo, intitulado “Modernidade: avanço e naturalização das 

tecnologias de informação” tentamos captar de forma mais ampla os processos 

sociais que concorreram para a informatização da sociedade tal como a vivenciamos 

atualmente. Vivemos em uma sociedade marcada pelo uso das tecnologias. Seu 

desenvolvimento às vezes nos parece ser mais rápido do que conseguimos 

acompanhar. 

Esse rápido desenvolvimento das novas tecnologias pode nos fazer acreditar 

que as origens das transformações atuais, que percebemos na vida social ligadas aos 

usos das novas tecnologias de comunicação e informação, tem origens mais recentes, 

mais especificamente nas últimas décadas. 

Defendemos que essas transformações têm origens sociais mais antigas, 

datando do início do período moderno. Inicialmente, podemos definir a modernidade 

como um período marcado por grandes transformações sociais. Concorrendo para ela 

a reforma protestante, o iluminismo, as revoluções industriais e a revolução francesa 

e seus efeitos ainda se fazem sentir profunda e continuamente nas formas de 

sociabilidade. 

Desse conjunto de transformações, que modificaram profundamente a forma 

de viver, tentamos perceber como nascem as bases da nossa sociedade atual 

sobretudo no que diz respeito aos usos das tecnologias. Não pretendemos fazer uma 

análise histórica dos fatos a partir dos quais emergiu a modernidade. Aqui nos 

amparamos nas teorias sociais que dão conta do que foi e é o ambiente da 

modernidade. 
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Nossa análise se inicia com uma breve caracterização de alguns aspectos das 

teorias dos autores que, dadas as suas contribuições para o entendimento da 

modernidade nascente, são considerados clássicos da Sociologia. Esta disciplina, 

como se sabe, surge como uma tentativa de explicar as transformações sociais típicas 

da transição entre o mundo medieval e o moderno. Émile Durkheim, Max Weber e 

Karl Marx, cada um sob uma ótica diferente, nos dão um amplo quadro da 

modernidade nascente. 

Durkheim (2004, 2011, 2012), ao analisar a questão da coesão social e da 

reprodução dos valores entre as gerações, nos permite ver como as sociedades 

industriais, nomeadas por ele de sociedades complexas, reproduzem suas 

instituições, ainda que existam em um ambiente marcado pela divisão social do 

trabalho. Para este autor, a escola tem um papel fundamental no modo de reprodução 

dos valores na sociedade capitalista. 

Em Max Weber (2003, 2007, 2012), destacamos a análise do processo de 

racionalização que acontece na Europa e que possibilita o surgimento da empresa 

capitalista moderna. O desencantamento do mundo, no qual a ciência assume o papel 

de forma explicativa da realidade, por excelência, que deu às universidades e demais 

instituições de ensino a legitimidade para a certificação do saber. Esse processo, 

aliado ao surgimento da burocracia como forma de organizar o Estado e as empresas 

capitalistas, deu aos títulos escolares um poder de distinguir os indivíduos. 

Através de Karl Marx (2007, 2012), pretendemos compreender a divisão da 

sociedade em classes, a exploração do trabalho a partir da divisão de tarefas e como 

esse processo torna os indivíduos alienados do todo social. Na sua obra, destacamos 

também a forma como os indivíduos formam a sua visão de mundo com base nas 

relações de produção. 

Seguimos nosso texto, tentando caracterizar o indivíduo moderno. Para tanto, 

nos amparamos em mais um autor considerado clássico da Sociologia. Georg Simmel 

nos diz que a ideia de individuo moderno surge para os pensadores europeus a partir 

da Renascença, naquele momento como um conjunto de ações voltadas para a 

distinção, como o uso de roupas, por exemplo. Em seguida, no período revolucionário 

e com a ascensão da burguesia, surge o indivíduo como portador de direitos. 
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Dando continuidade à caracterização da modernidade, apontamos alguns 

elementos da teoria da estruturação de Anthony Giddens (1991, 1999), que descreve 

a transição entre mundo tradicional, pré-moderno e o mundo moderno, como sendo 

marcado por um conjunto de descontinuidades. Sua análise, aliada à de David Harvey 

(2014), nos ajudam a compreender uma transformação fundamental do período 

moderno: a mudança na forma como compreendemos as categorias de tempo e o 

espaço. 

O desenvolvimento dos meios de transporte e dos meios de comunicação 

encolheram o espaço geográfico e dilataram o tempo. Essa transformação é 

fundamental para a constituição do ambiente moderno. Acreditamos que a ampliação 

deste fenômeno, a partir do desenvolvimento das tecnologias, tem tornado ainda mais 

agudo o processo da modernidade. 

Terminamos nosso primeiro capítulo analisando a reconfiguração dos usos dos 

espaços públicos. Nesta sessão, partimos de uma análise do texto de Simmel (1967), 

“A metrópole e a vida mental”. Acreditamos que na modernidade há uma profunda 

reconfiguração dos usos dos espaços públicos por parte dos indivíduos. Simmel, ao 

falar da atitude blasé, como uma reação dos indivíduos ao excesso de estímulos 

recebidos diariamente nas grandes metrópoles, nos faz refletir para o fato da 

impossibilidade do indivíduo que vive nas metrópoles se relacionar com todos os 

outros indivíduos com os quais, eventualmente, encontra e se relaciona. 

Richard Sennett (1995), na sua obra “O declínio do homem público: as tiranias 

da intimidade”, nos mostra como o espaço público foi sendo esvaziado ao passo que 

houve uma grande valorização da vida privada. Isso fez com que as pessoas 

passassem a ver as atividades públicas com resignação, tendendo a personalizar 

todas as relações. 

No segundo capítulo, intitulado: “O virtual como espaço de sociabilidade”, 

falamos do ambiente que surge a partir das transformações da modernidade, 

sobretudo relacionadas ao desenvolvimento das tecnologias de informação e 

comunicação. Iniciamos fazendo alguns apontamentos sobre o surgimento da 

internet. A rede mundial de computadores que conhecemos é muito diferente do que 

era em seus primórdios. A internet surgiu nos Estados Unidos no contexto da Guerra 

Fria, como ferramenta militar. Sua função era descentralizar e colocar informações em 
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rede para que em caso de um ataque nuclear as informações se mantivessem 

intactas. 

Aos poucos, ela passa a ser utilizada em instituições de ensino para finalidades 

de pesquisa. A parti daí seu uso se dissemina como ferramenta de trabalho e 

posteriormente se torna popular entre todas as pessoas. O desenvolvimento de 

computadores pessoais e o surgimento de grandes empresas que passam a prestar 

serviços online, como serviços de e-mail e motores de busca, a tornam a cada dia 

mais popular. 

Nas décadas seguintes, a internet é utilizada pela maior parte da população 

mundial para os mais variados fins. A obra de Manuel Castells (2016) nos ajuda a 

compreender que a flexibilidade, possibilitada pelo uso das redes, reconfigura os 

locais. Local e global passam a interagir e as pessoas não necessariamente têm no 

local uma referência. A hierarquia do poder passa a se estabelecer de acordo com o 

espaço de fluxos. 

De todas essas mudanças ocorridas nas últimas décadas, surgiu o espaço 

virtual como espaço de relações do qual emergiu a cibercultura. Pierre Lévy (2011) 

nos ajuda a compreender o que é o virtual. A partir de suas leituras, compreendemos 

que o Virtual é real. A oposição do senso comum que opõe real x virtual não tem 

sentido. O virtual é o real em estado de possibilidade, em constante atualização. 

Nesse ponto, retomamos brevemente a discussão sobre nossa relação com o 

tempo e com o espaço, para tentarmos compreender como se estabelece o espaço 

de fluxos descrito por Manuel Castells (2016) na sua obra “Sociedade em rede”. A 

partir da década de 1970, emerge da crise do capitalismo o movimento de 

flexibilização do trabalho. Esse processo, liderado pelo toyotismo, modifica as 

relações de trabalho no chão da fábrica e a forma de gerenciamento das empresas. 

No aspecto global, o capitalismo passa a se reorganizar no que diz respeito aos 

lugares geográficos. O desenvolvimento das tecnologias em transportes e dos meios 

de comunicação gerou um grande espaço de fluxos. Industrias mudaram de lugar, 

trabalhadores foram realocados, perderam seus empregos ou tiveram que mudar de 

seus lugares de origem. O sistema capitalista passa a se organizar tendo por base as 

redes de informação que se estabelecem. Isso implica em uma profunda mudança 
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social que afeta o sistema produtivo e, por consequência, a forma de viver das 

pessoas. 

O desenvolvimento e a popularização da rede em escala planetária permitiram 

o acesso de parcelas cada vez maiores da população à navegação no espaço virtual. 

Variáveis importantes do nosso cotidiano foram sendo incorporadas à rede, como a 

realização de transações bancárias, a nossa relação com o Estado em alguns níveis, 

compras online e sobretudo as interações pessoais que migraram muito rapidamente 

para as redes sociais e aplicativos de mensagens. 

Em poucas décadas, passa a surgir uma cultura desenvolvida nos espaços 

virtuais: a cibercultura. As interações sociais deixam de ser predominantemente face 

a face, deixando de ter o espaço geográfico como referência. A identidade dos 

indivíduos passa se formar pelos relacionamentos que se estabelecem no ambiente 

virtual. 

Em parte, esse contexto favorece a colaboração entre indivíduos, que podem 

se unir independentemente do lugar físico para a realização de tarefas amplamente 

organizadas. De acordo com Pierre Lévy (2016), assistimos nas últimas décadas ao 

surgimento de verdadeiros coletivos inteligentes ao redor do planeta. Sob uma 

perspectiva otimista, o surgimento desses coletivos pode ser fundamental para a 

transformação social. 

Como exemplos, citamos a comunidade internacional em torno do software 

livre, que une pessoas de todos os cantos do planeta no desenvolvimento de 

programas de computador de toda ordem, a partir da colaboração. As várias 

distribuições do sistema operacional Linux que existem atualmente e são 

desenvolvidas, disponibilizadas, corrigidas e repensadas coletivamente, sem a 

intenção de gerar lucro, constituem um dentre os vários modelos de coletivo 

inteligente. 

Aprofundando nossa análise sobre o ambiente da cibercultura e as 

transformação que geram, discutimos mudanças na forma de aprender e ensinar que 

o desenvolvimento das tecnologias tem gerado. O tempo de aula cronometrado pelo 

relógio e pelo toque sonoro não consegue mais delimitar as relações entre ensinar e 

aprender. Com as tecnologias, essa relação extrapola os limites da sala de aula. 

Professores não são mais os detentores do saber, uma vez que os alunos têm acesso 
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aos conteúdos em seus smartphones. Os papeis de cada um são repensados nessa 

nova configuração e alguns conflitos surgem até que se estabeleça uma 

reorganização. 

Concluímos o segundo capítulo, falando da transparência e controle nos dias 

atuais. Aparentemente, superamos a fase do deslumbramento com as novas 

tecnologias de informação e passamos a perceber como os governos e as grandes 

empresas de internet exercem um controle exacerbado sobre os indivíduos. Recentes 

escândalos de vazamentos de dados pessoais e a sua utilização de forma antiética e 

mesmo criminosa têm suscitado um grande debate em torno das novas tecnologias 

em nossa privacidade. 

No terceiro capítulo, intitulado: “Juventude(s) no plural: o que é ser jovem nos 

dias atuais” discutimos a juventude enquanto categoria social. Nos capítulos iniciais, 

tentamos problematizar o contexto social que nos trouxe até o momento atual da 

sociedade em rede. Partindo destes pressupostos, nessa parte do texto, passamos a 

problematizar a categoria juventude, remontando ao seu surgimento na história e 

enquanto categoria de análise sociológica. 

A juventude como a compreendemos atualmente surge no período da 

modernidade, no seio das famílias burguesas, como um momento de transição entre 

a infância e a idade adulta. Tratava-se de um período livre de responsabilidades, no 

qual os indivíduos seriam preparados para as obrigações que teriam de assumir em 

breve pelo restante de suas vidas. 

Dessa forma, a juventude surge enquanto um privilégio de uma classe que tem 

recursos suficientes para abrir mão do trabalho dos filhos. Neste período de tempo, 

ela passa a ser preparada para assumir determinados lugares sociais condizentes 

com o momento social característico da modernidade, marcado pela organização 

burocrática do Estado e das empresas, seleção para ocupação de cargos. Nesse 

cenário, os títulos acadêmicos tornam-se valorizados socialmente e o período de 

escolarização passa a funcionar como um elemento fundamental para a ocupação 

dos lugares sociais mais privilegiados.  

Na modernidade, com o desenvolvimento das industrias, das ciências e das 

técnicas, é necessário que parcelas maiores da população dominem técnicas, ainda 

que simples, para desempenhar funções nas indústrias. Nesse processo, aquele 
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período da juventude dedicado ao aprendizado para a vida adulta amplia-se para as 

demais classes sociais. Surgem as escolas públicas e os filhos da classe trabalhadora 

começam a vivenciar também um período de preparação. 

A juventude passa a ser associada à liberdade, à contestação e a rebeldia, 

adquirindo grande visibilidade e tornando-se tema da literatura e das artes. Torna-se 

também objeto de estudo e, portanto, começa a ser conceituada de acordo com as 

ciências particulares. 

Na Sociologia, de forma inicial, podemos afirmar que a juventude é um período 

da vida marcado como momento de autoafirmação perante o mundo, tempo de 

planejar e construir sonhos e alternativas para o futuro. Também se considera jovem, 

aquele que ainda não assumiu as responsabilidades da vida adulta, dependendo 

economicamente dos pais ou responsáveis para viver. 

Juventude, entretanto, pode ser apenas uma palavra, como nos diz Pierre 

Bourdieu (1983). Na sua concepção, devemos falar em juventudes, no plural, uma vez 

que, a depender do contexto social a ser observado, podem existir diversas 

juventudes. Questões como renda e acesso a bens culturais podem reconfigurar o 

nosso entendimento e compreensão sobre a juventude. 

Seguimos com nosso texto caracterizando a juventude da região do Seridó, 

local onde vivem os jovens cujas interações sociais analisamos nesta pesquisa. Após 

uma breve descrição da região, apresentamos o resultado da aplicação de nosso 

instrumento de pesquisa qualitativo, aplicado entre os alunos dos Cursos técnicos 

integrados de Mineração e Informática do Campus IFRN de Parelhas. 

No quarto capítulo, intitulado: “Estratégias de acesso a bens escassos: os 

custos pessoais de estar ou não conectado” damos continuidade a nossa análise. 

Ampliamos a nossa caracterização da juventude do Sertão do Seridó, analisando a 

sociabilidade, que tem por base o espaço de fluxos no ambiente virtual. Iniciamos o 

capítulo falando sobre a metodologia do trabalho, uma vez que neste momento 

aprofundamos nossa análise a partir da leitura das falas dos jovens. 

Em seguida, elaboramos uma sessão da nossa análise que consideramos 

fundamental, a questão do acesso aos bens tecnológicos. Nos perguntamos, desde o 

início da nossa pesquisa, se a posse dos aparelhos eletrônicos, voltados para o 



35 
 

acesso à internet, tem influência nas redes virtuais. Percebemos que o acesso se dá 

de forma diferente nas famílias, sobretudo, mas não unicamente, pela questão da 

renda familiar. 

Pensando que, no momento atual, o espaço se organiza em relação ao fluxo 

de informações, comparamos o ambiente escolar com um nó na rede, a partir do qual 

se entrecruzam muitas variáveis da vida dos jovens. Tentamos compreender como 

essas variáveis que perpassam esse ambiente fluem para outras esferas importantes 

das suas vidas. 

Isso nos levou a perceber como se constroem suas interações sociais de forma 

mais ampla. Tentamos compreender de que forma se dão suas interações tendo por 

base essa reorganização do espaço. Nos diálogos e convívio diário com os jovens, 

tivemos surpresas muito interessantes sobre o seu convívio. Das amizades à forma 

de obterem informações, da organização dos estudos ao universo dos jogos online, 

desbravamos um universo de conhecimento que estava ali todo o tempo e não 

percebíamos. 

Essas relações nos levaram ao seu pensamento sobre o futuro. Afinal, 

queríamos entender como essa juventude que tem acesso a tantas informações, mas 

efetivamente não desfruta de meios de transpor distâncias que, em grande passo, são 

reduzidas ao custo do equivalente universal: o dinheiro. De fato, alguns querem 

realmente desbravar o mundo lá fora, outros são mais realistas. Em geral, é possível 

fazer bem mais do que aqueles que viveram gerações passadas. 

Concluímos nosso capítulo com a visão que os jovens têm da sociedade. Nesse 

sentido, todos os caminhos levam a política. Alguns para negá-la, aparando-se numa 

perspectiva de mudança de vida puramente individual, vencendo pelo próprio esforço 

sem pensar no destino da coletividade como uma solução. Outros tentam 

compreendê-la, em um meio termo entre a negação e a ação e, por fim, aqueles que 

acreditam na política como um meio de transformação social e efetivamente procuram 

se informar a respeito e, em alguns casos, participar de ações políticas que vão desde 

a atuação no ambiente escolar até ações para além dos muros da escola. 
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2 MODERNIDADE: AVANÇO E NATURALIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO 

 

A geração que atualmente tem uma idade em torno dos 30 anos, 

provavelmente é a última que viveu em um mundo analógico. Para a maior parte 

destas pessoas, até alguns anos atrás, aparatos tecnológicos que permitiam 

conexões virtuais eram coisas de filmes de ficção científica. A televisão antecipou 

essas novidades em algumas décadas. Um dos ícones desse gênero, sem dúvidas, 

foi a trilogia de filmes “De volta para o futuro”, com seus carros voadores, aparelhos 

de comunicação por vídeo conferência, dentre muitas outras especulações 

tecnológicas. 

No século XX, os avanços tecnológicos passaram a ocorrer em uma velocidade 

cada vez maior. O fato de muitas dessas inovações surgirem de forma inesperada 

pode nos fazer crer que o contexto tecnológico que vivenciamos na sociedade atual 

tem raízes mais recentes. Entretanto, a lógica da vida online, que englobou parte 

considerável das nossas ações, tem raízes antigas e remete ao contexto do 

surgimento da modernidade. Ela relacionada ao desenvolvimento das ciências e todo 

o aparato surgido na esteira das revoluções industriais para facilitar a vida; à 

comunicação e ao desenvolvimento das relações comerciais entre pessoas de todas 

as partes do mundo. 

Iniciamos nossa pesquisa buscando compreender que mudanças sociais 

culminaram com os usos atuais que fazemos das tecnologias. Nos deteremos mais 

aos processos sociais do que às inovações tecnológicas em si. Trilhamos nosso 

caminho, falando um pouco sobre as mudanças ocorridas nas formas de produção e 

passando pelas inovações nas formas de se comunicar. As luzes do século XVIII, o 

desenvolvimento das ciências, a expansão do capitalismo através dos motores 

elétricos e a combustão e o desenvolvimento dos primeiros meios de comunicação 

como o rádio e o telégrafo colocaram o mundo nessa rota. 

Atentamos para o fato de que, nesse processo social amplo, uma forma 

diferente de viver e compreender o mundo foi sendo forjada. Categorias básicas que 

moldam a vida humana como tempo e espaço passaram a ser vivenciadas de forma 

diferentes. Essas mudanças são a base das relações atuais que temos com as 
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tecnologias, sobretudo em relação aos mais jovens, já socializados nesse mundo 

conectado. 

A Sociologia surge como uma tentativa de explicar o advento da modernidade, 

dessa forma, recorreremos a alguns aspectos dos clássicos para tentar caracterizar a 

modernidade nascente. A literatura sociológica, de modo geral, nos faz compreender 

de que forma esse conjunto de transformações, tão marcantes, ainda impactam 

nossas vidas. Assim sendo, na primeira parte deste capítulo, buscamos componentes 

característicos da formação do ambiente da modernidade em Durkheim, Weber, Marx 

e Simmel. 

Avançamos com a nossa análise, tendo como suporte alguns autores da 

sociologia contemporânea, sobretudo Anthony Giddens (1991), Giddens e Turner 

(1999), David Harvey (2014) e Richard Sennett (1995, 2016). Nos chama a atenção, 

na obra de Giddens, a observação de que vivemos atualmente uma radicalização da 

condição moderna. Não pretendemos, neste trabalho, enveredar sobre a discussão 

de que vivemos numa era posterior, que pode ser classificada como pós-

modernidade. Não nos cabe levar adiante essa discussão especificamente, embora 

vez por outra ela possa aparecer de forma implícita no texto, sobretudo à medida que 

avançamos nos próximos capítulos. 

Portanto, neste capítulo inicial, nos propomos a discutir algumas destas 

características surgidas no contexto da modernidade que nos trouxeram até a 

sociedade em rede. Transformações na forma de produzir e reproduzir o modo de vida 

impactaram na forma de ser e agir. 

 

2.1 A modernidade que nos trouxe até aqui 

 

Acreditamos que as transformações ocorridas com o advento da modernidade 

constituem a base da sociedade atual e que algumas dessas características ainda 

fazem parte das nossas vidas, mesmo que sejam ou estejam em evidência de serem 

superadas. Um olhar desavisado pode nos indicar que o processo social que tornou 

visível as mudanças disseminadas pelas novas tecnologias de informação no 

cotidiano das pessoas, e que já vem sendo naturalizado pelos mais jovens, passa a 

existir a partir do estabelecimento das redes online e a disseminação dos usos das 
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ferramentas para o seu acesso na década de 1990, crescendo de forma vertiginosa 

em termos de acesso e desenvolvimento de novas tecnologias nas décadas 

seguintes. 

Pensamos que este desenvolvimento tem origens anteriores, embora a relação 

não seja imediata no que diz respeito ao surgimento de inovações, uma vez que a 

velocidade dos acontecimentos era significativamente menor, à medida que nos 

afastamos do tempo presente olhando para o passado. 

 De forma inicial, podemos dizer que a modernidade pode ser compreendida 

como um processo amplo, marcado por descontinuidades, historicamente 

caracterizado pela expansão do domínio europeu pelo mundo. Tem como 

características a colonização, exploração e imposição de uma visão de mundo e uma 

forma de viver, passando a se estabelecer ao tornar suas instituições como padrão 

em nível mundial. 

A partir de então, esse conjunto de instituições passa a ser apropriado, em 

maior ou menor escala, pela maior parte das culturas, que se conectaram com as 

sociedades capitalistas nascentes e fortaleceram sua ligação. O estabelecimento de 

algumas normativas, como o calendário ocidental, à despeito dos locais, é um 

indicativo deste processo. 

Modernidade passou a ser o termo empregado por autores Europeus a partir 

do século XVII para opor as sociedades comerciais e nacionais que surgiam no velho 

mundo ao mundo medieval e as instituições decadentes do feudalismo. “A palavra 

‘moderno’ foi usada para descrever as condições sociais específicas da Europa pós-

medieval”. A utilização do termo serve para designar o conjunto de instituições que 

surgem e têm por base a racionalização do modo de viver e produzir. A condição 

social moderna se caracteriza pelas instituições do Estado-Nação e do industrialismo 

e o seu conjunto de práticas políticas e econômicas que passam a moldar todos as 

demais áreas da vida social. (SCOTT, 2010). 

Uma de suas características mais fortes foi a industrialização e o 

desenvolvimento das ciências, que introduz constantemente inovações tecnológicas 

no meio produtivo e, consequentemente, na vida das pessoas. O mundo vive, desde 

então, a passos cada vez mais acelerados, regido pelos relógios das fábricas, 
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expressão da racionalização tipicamente moderna, tanto quanto pelo controle 

burocrático que despersonaliza e transforma as relações em números. 

De forma geral, costuma-se caracterizar o advento da modernidade a partir de 

alguns eventos históricos que concorreram à sua existência tal qual a conhecemos. 

Dentre eles a Reforma protestante, o iluminismo, a Revolução francesa e as 

revoluções industriais. E no conjunto de ideias que o circundam desenvolvem-se de 

forma mais ampla as ciências, a democracia liberal representativa, a cultura 

humanista e se consolida o capitalismo, como sistema econômico vigente. 

Na modernidade, os indivíduos experimentam mudanças consideráveis na 

forma de ser, de compreender e de vivenciar o mundo à sua volta. Muito embora o 

fenômeno da individualidade como o compreendemos hoje tenha raízes históricas 

mais antigas, podemos afirmar que é a partir dela que esta caracterização se torna 

mais visível. 

Desde então, se consolida a ideia de indivíduo portador de direitos, que aspira 

à liberdade, à justiça. Cada vez mais se consolida a ideia de autonomia e 

singularidade. Uma das consequências desse processo que destacamos é a 

reflexividade, a capacidade de escolha e a possibilidade de criar projetos para o futuro. 

De acordo com Giddens (1991), estas são características dos indivíduos neste 

período. 

Iniciamos nossa jornada tentando compreender, através do olhar dos autores 

considerados clássicos da sociologia, aspectos característicos da transição para a 

modernidade e que se tornaram a sua base institucional no decorrer dos séculos 

seguintes. 

 

2.2 A modernidade e os clássicos da Sociologia 

 

Como resultado do processo social que surge com o advento da modernidade, 

a ciência emerge e se torna a forma explicativa da realidade por excelência. Na Idade 

Média, a igreja católica detinha o monopólio da interpretação da realidade. Seu 

declínio ocorre no período de ascensão da burguesia, fortalecimento do Estado 

moderno e desenvolvimento das ciências. A Sociologia surge nesse movimento como 
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uma tentativa científica de explicar as transformações radicais pelas quais a 

sociedade passava naquele período. 

Os autores clássicos da Sociologia, Émile Durkheim14, Max Weber e Karl 

Marx15, dão formato a esta disciplina, interpretando, cada um sob um ponto de vista 

teórico, esse conjunto de transformações. Suas interpretações, que analisam o 

processo dessas transformações por diferentes ângulos, nos possibilitam 

compreender as mudanças ocorridas no modo de vida que emergiu com a 

modernidade. 

A sociedade industrial nascente trouxe um conjunto de problemas sociais, que 

se tornaram cada vez mais visíveis a partir do surgimento dos aglomerados urbanos. 

Afugentados dos campos e da condição servil para as cidades, onde venderiam 

livremente a sua força de trabalho, os indivíduos se depararam com uma realidade 

ainda não experimentada historicamente. 

A Inglaterra talvez seja o maior exemplo deste momento histórico: o país pedia 

lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira 

lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua 

ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos-

fornos eram como Pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu 

poder. (DEANE, 1979). 

As cidades industriais nascentes não tinham uma estrutura capaz de oferecer 

à classe trabalhadora uma vida digna. A inexistência de planejamento Urbano fazia 

da vida naquele ambiente um verdadeiro inferno na terra. Os danos causados à saúde 

física e mental ocasionados pelas infestações de doenças, causadas pela ausência 

de descarte de lixo e dejetos, o aumento da criminalidade e prostituição, a exploração 

do trabalho nas fábricas nascentes, de forma extenuante e inédita levaram a 

sociedade a um caos que merecia explicações, que fossem além das explicações 

existentes então. 

Émile Durkheim era um entusiasta do mundo industrial nascente, seguindo a 

linha dos positivistas franceses, da qual a Sociologia surge enquanto disciplina 

                                                           
14 O critério adotado para a sequência da apresentação não obedece a cronologia de suas obras ou 
período de vida. 
15 Muito embora Marx nunca tenha se considerado sociólogo, é considerado um dos fundadores da 
sociologia pelo caráter da sua obra, que faz uma profunda análise social do seu tempo.  
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acadêmica e cujos pensadores viam na ciência o ápice do processo de evolução 

humana. Para os Positivistas, a sociedade industrial, amparada na ciência, seria o 

caminho pleno para o desenvolvimento da humanidade. 

Uma de suas preocupações centrais foi entender coesão social. Sua obra se 

desenvolve na tentativa de explicar como seria possível que o tecido social não se 

esgarce simplesmente, tendo em vista as diferenças existentes entre os indivíduos, 

sobretudo nas sociedades modernas, nas quais a individualidade é muito mais forte 

que nas sociedades mais antigas e simples. 

A sociedade industrial nascente é marcada pelas diferenças, no sentido que 

não existe mais uma força única capaz de explicar a realidade. Aliado a isso, o fato 

de que a divisão do trabalho especializa os indivíduos que perdem a visão de todo o 

processo produtivo, fato que representa uma grande mudança na forma de perceber 

a realidade e conviver com os outros. 

Para distinguir a forma de viver dos indivíduos nas sociedades antigas (ditas 

simples) daquela das sociedades industriais (ditas modernas) e tentar explicar o que 

mantinha a coesão nos dois modelos, o autor cria os conceitos de solidariedade 

mecânica e solidariedade orgânica. 

O primeiro se remete às sociedades mais antigas, nas quais a individualidade 

era mais fraca e os indivíduos tinham uma ligação muito mais forte com o grupo. Não 

havia espaço para propor ou viver diferentes modos de vida. Nestas sociedades não 

havia uma instituição encarregada somente de repassar os valores da sociedade para 

as novas gerações. Os indivíduos aprendiam o modo de viver com os membros da 

família e do clã e aqueles conhecimentos seriam repassados às gerações posteriores 

por meio dos rituais, do trabalho e demais práticas socializadoras. 

Nas sociedades modernas, ou complexas, marcadas pela divisão do trabalho, 

há, consequentemente, uma gama de valores muito maior. Nessa perspectiva, a 

individualidade é muito mais acentuada. Os indivíduos convivem numa mesma 

sociedade podendo e, frequentemente, tendo funções, crenças e visões de mundo 

diferentes, sem que isso implique no esgarçamento do tecido social. Na visão do autor, 

a sociedade funcionaria como um grande organismo, no qual cada indivíduo ou grupo 

assumiria uma determinada função, contribuindo assim para o todo social. 
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Nessas sociedades marcadas pela solidariedade orgânica, a escola surge 

como a instituição social responsável por transmitir, em grande medida, e de forma 

sistemática, os valores para as gerações futuras, tornando-se central no sentido de 

formar os indivíduos que irão ocupar as mais variadas funções típicas das sociedades 

industriais. Este fato é muito importante para que possamos pensar a condição juvenil, 

no decorrer do nosso trabalho. 

A questão dos valores, e da forma como são transmitidos de uma geração para 

a outra na sociedade, é central na obra de Durkheim. Nesse sentido, o principal 

conceito desenvolvido na sua obra seja o de fato social. O autor define fato social 

como: 

 
 

[...] toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre 
o indivíduo uma coerção exterior: ou então, que é geral no âmbito de 
uma dada sociedade tendo, ao mesmo tempo, uma existência própria, 
independente das manifestações individuais. (DURKHEIM, 2004, p. 
40). 

 
 

Nesse sentido, poderíamos dizer que os fatos sociais seriam as maneiras 

capazes de pensar e agir e de sentir que exercem determinada força sobre os 

indivíduos. Para que algum fato seja considerado um fato social deve atender a três 

requisitos:  generalidade, exterioridade e coercitividade.  

Seguindo seu raciocínio, podemos afirmar que quando os indivíduos chegam 

ao mundo encontram uma realidade formada da qual passam a tomar parte através 

do processo de socialização. Essa força que tende a conservar a sociedade é 

veiculada por meio das instituições sociais. Assim, esse processo seria a forma como 

as gerações mais antigas, a partir das instituições sociais, formam a visão de mundo 

daquelas que chegam ao mundo. 

Por tudo isso, a Educação constitui parte importante da obra de Durkheim, uma 

vez que, nas sociedades complexas, a instituição escolar tem um papel fundamental 

na construção dos indivíduos, dando-lhes uma formação de caráter geral inicialmente, 

indispensável para todos aqueles que convivem na mesma sociedade e, 

posteriormente, com essa formação direciona cada um para suas funções, 

diferenciando-os. 
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Em suas palavras: 

 
 
A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas 
que ainda não estão maturas para a vida social. Ela tem como objetivo 
suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, 
intelectuais e morais exigidos tanto pelo conjunto da sociedade política 
quanto pelo meio específico ao qual ela está destinada em particular. 
(DURKHEIM, 2011, p. 53-54). 

 
 

A educação consistiria assim num processo metódico de socialização. Para o 

autor, pode-se dizer que existe em todos os indivíduos dois seres. Um formado pelos 

estados mentais que se relacionam apenas consigo mesmo. E um segundo, que seria 

o sistema de ideias, hábitos, que exprimem o grupo ou os grupos dos quais o indivíduo 

participa. Neste ganham vida as crenças religiosas, as práticas morais, as tradições, 

as opiniões coletivas de toda espécie, etc. Este conjunto forma o ser social e a 

educação visa a constituição deste ser. (DURKHEIM, 2012). 

 Não há sociedade em que não exista um conjunto de práticas, ideias e 

sentimentos a serem inculcadas nas novas gerações. Diferentemente dos animais, 

não nascemos com um conjunto de instintos que nos indiquem um modo de viver 

humano. Cabe à geração atual transmitir, de alguma forma, estes valores para as 

gerações que chegam ao mundo. 

Entretanto, em uma sociedade complexa, evidentemente, os grupos não 

compartilham totalmente dos mesmos valores. Se pensarmos numa sociedade 

caracterizada pela solidariedade orgânica, indivíduos e grupos diferentes formam o 

todo social como um conjunto harmônico constituído por diversas partes. 

No trecho a seguir, Durkheim explica como a educação funciona de modo a 

garantir que, de forma geral, todos sigam um mesmo conjunto de valores e ao mesmo 

tempo se diferenciem, constituindo partes do todo. 

 
 
[...] cada sociedade elabora um certo ideal do homem, ou seja, daquilo 
que ele deve ser tanto do ponto de vista intelectual, quanto do físico e 
moral; que este ideal é, em certa medida, o mesmo para todos os 
cidadãos; que a partir de certo ponto ele se diferencia de acordo com 
os meios singulares que toda sociedade compreende em seu seio. É 
este ideal, único e diverso ao mesmo tempo, que é o polo da 
educação. Portanto, a função desta última é suscitar na criança: 1º) 
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um certo número de estados físicos e mentais que a sociedade à qual 
ela pertence exige de todos os seus membros; 2º) certos estados 
físicos e mentais, que o grupo social específico (casta, classe, família, 
profissão) também considera como obrigatórios em todos aqueles que 
o formam. Assim, é o conjunto da sociedade e cada meio social 
específico que determinam este ideal que a educação realiza. 
(DURKHEIM, 2011, p. 52-53). 

 
 

Todo este processo contribui para a coesão social. A reprodução dos valores 

tende à conservação da sociedade. Sem isso, cada nova geração teria que partir do 

zero reinventado todas as práticas, valores, instituições, etc. Trata-se de um exercício 

intelectual muito interessante, sobretudo porque é válido para esclarecer, em parte, a 

realidade social que nos propomos a estudar. 

Os valores existem anteriormente aos indivíduos, exercem coerção sobre eles 

e tem caráter de generalidade. Os fatos sociais são implacáveis. Entretanto, quando 

pensamos na educação e na instituição escolar, não podemos dar conta da sua 

dinâmica somente a partir deste ponto de vista. Aos títulos escolares se agregam 

outros valores, a dinâmica das ações sociais conta muito no processo de formação 

escolar e na inserção dos indivíduos nas instituições. 

Como bem sabemos, as instituições, ao contribuírem para a reprodução social, 

tendem a perpetuar as relações desiguais. Objetivamente, Durkheim nos ajuda a 

compreender a lógica de organização das instituições e como, através dos fatos 

sociais, elas tendem a se reproduzir e como a instituição escolar tem um papel central 

nesse processo. 

Sua visão do processo de formação do que chama de sociedades modernas 

nos ajuda a compreender de que forma os valores são transmitidos na sociedade 

industrial nascente e como, em consequência disso, se desenvolve no ambiente da 

modernidade. 

Max Weber interpretou o contexto da modernidade sob um ponto de vista 

diferente. O autor nos diz que somente na Europa e num determinado período 

histórico ocorreu um processo de racionalização que envolveu completamente a 

sociedade sob todos os seus aspectos. Weber nos chama a atenção para esse fato, 

na tentativa de compreender as relações sociais estabelecidas no mundo capitalista 

moderno. 
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Na sua visão, na transição para o capitalismo moderno há uma crescente 

racionalização das práticas sociais que abrangem as mais diversas instituições. Na 

tentativa de compreender este quadro, Weber lança seu olhar para as ações dos 

indivíduos. Entretanto, as ações que lhe interessam são as ações sociais. O autor 

define o conceito de ação social da seguinte forma: 

 
 

A Ação social (incluindo omissão ou tolerância) orienta-se pelo 
comportamento dos outros, seja este passado, presente ou esperado 
como futuro (vingança por ataques anteriores, defesa contra ataques 
presentes ou medidas de defesa para enfrentar ataques futuros). Os 
outros podem ser indivíduos e conhecidos ou uma multiplicidade 
indeterminada de pessoas completamente desconhecidas (WEBER, 
2012, p.13-14). 
 
 

Weber tenta compreender o sentido das ações sociais e de como estas 

influenciam na sociedade de forma ampla. Sua intenção é perceber como a sociedade 

se estabelece entre os indivíduos a partir destas ações. 

A Sociologia de Weber se desenvolve, então, enquanto uma tentativa de 

compreender a realidade social. Um conceito chave na sua obra é o de tipos ideais. 

No texto sobre a objetividade do conhecimento nas ciências sociais o autor nos fala 

da seguinte maneira sobre os tipos ideais: 

 
 

No que se refere à investigação, o conceito do tipo ideal propõe-se 
formar o juízo de atribuição. Não é uma “hipótese”, mas pretende 
apontar o caminho para a formação de hipóteses. Embora não 
constitua uma exposição da realidade, pretende conferir a ela meios 
expressivos unívocos. É, portanto, a “ideia” da organização, moderna 
e historicamente dada da sociedade numa economia de mercado, 
ideia essa que evolui de acordo com os mesmos princípios lógicos que 
serviram, por exemplo, para formar a da “economia urbana” da idade 
média à ideia de conceito “genético”. Não é pelo estabelecimento de 
uma média dos princípios econômicos que realmente existiram em 
todas as cidades examinadas, mas antes, pela construção de um tipo 
ideal, que neste último caso se forma o conceito de “economia urbana” 
(WEBER, 1979, p.106). 
 
 

Assim, nessa tentativa de compreender a realidade social, o autor cria modelos, 

nos quais exagera determinadas características da realidade. Em seguida, faz uma 

comparação entre a realidade e os tipos ideais criados. 
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Partindo desta metodologia, que aqui citamos apenas de forma muito breve, 

Weber desenvolve um dos seus estudos mais conhecidos: “A ética protestante e o 

espírito do capitalismo”. Esta obra é considerada um dos clássicos da sociologia 

moderna por ter dado subsídios para a compreensão da ascensão capitalista, bem 

como todo o contexto que o permitiu existir no ambiente da modernidade. 

Não é nossa intenção comentar o livro, nem nos aprofundarmos na metodologia 

desenvolvida pelo autor, apenas apontamos algumas características como modo de 

contextualização das formas como a Sociologia desenvolve seu olhar sobre o 

ambiente moderno que se formava. 

Dito isto, seguimos afirmando que o desenvolvimento do cálculo, a separação 

da casa do local de trabalho, o aperfeiçoamento das técnicas e das ciências, o 

desenvolvimento da burocracia, levaram a humanidade para um crescente processo 

de racionalização da vida, que progressivamente substitui as explicações mágicas da 

realidade. O autor chama este processo de desencantamento do mundo, ele estaria 

por trás das transformações em larga escala ocorridas no período de constituição da 

modernidade. (WEBER, 2007). 

Neste cenário de progressiva racionalização da vida, desenvolve-se a 

burocracia como forma de organização do Estado. Burocracia, então, tem um 

significado diferente do que estamos acostumados a lidar no senso comum. Sem ela, 

na perspectiva desenvolvida por Weber, não seria possível a organização da 

sociedade capitalista moderna. O controle do Estado sobre as instituições e os 

indivíduos e a manutenção da hierarquia do poder político administrativo dependem 

do registro burocrático para existir. O mesmo ocorre com a empresa capitalista 

moderna que depende do cálculo e do registro para ter o controle das suas ações. 

Desde então, é necessário formar técnicos para gerenciar as empresas 

capitalistas, burocratas para gerenciar a organização estatal. A ciência se torna a 

forma de explicar a realidade e a técnica passa a imperar sobre as tradições, 

permeando a maior parte da vida social, sobretudo aquelas das quais dependem cada 

vez mais o destino da humanidade. Vale ressaltar que o desencantamento do mundo 

não representa o fim de outras formas de explicar a realidade. Entretanto, elas perdem 

o poder de forma progressiva, enquanto a ciência é alçada.  
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Nessa nova configuração, as universidades e demais instituições de ensino, 

que já existiam obviamente antes deste processo, passam a ter um papel central na 

vida social, se tornando o espaço legítimo para certificação do aprendizado dos 

indivíduos. Com isso, elas ascendem enquanto espaço de poder e diferenciação 

social. 

Os títulos escolares passam a ser valorizados e, em torno deles, cresce a ideia 

de status, uma vez que é necessário tê-los para que se possa ocupar cargos nesta 

forma de organização social. Quanto mais valorizados são estes títulos, melhores 

seriam os lugares sociais ocupados. 

Essa relação dos títulos escolares com a posição dos indivíduos nos lugares 

sociais mais disputados se ampliou desde então. No século XX, a universidade passa, 

cada vez mais, seguindo um processo iniciado nos séculos anteriores, a constituir um 

importante campo de poder. A partir de suas teorias, desenvolve-se o discurso das 

classes dirigentes nas democracias modernas. Aliado a isso o fato de que o capital 

cultural passou a ser um elemento forte de distinção social. Tal raciocínio foi 

desenvolvido, sobretudo por, Pierre Bourdieu na segunda da metade do século XX. 

Dando continuidade à nossa leitura sobre a modernidade, acreditamos que, 

nesse processo, também deve-se levar em consideração a perspectiva da exploração 

do trabalho e a constituição de classes sociais, enquanto variáveis importantes da 

constituição do ambiente da modernidade. A obra de Karl Marx nos dá uma dimensão 

humanística – uma vez que engloba diversas áreas das ciências humanas como as 

conhecemos atualmente: economia, história, sociologia, etc. – ampla que engloba o 

período das revoluções industriais e o desenvolvimento das instituições do mundo 

moderno. 

Fundamentalmente, atentamos, neste momento da nossa análise, para a 

divisão por classes sociais constitutiva da sociedade capitalista e as consequências 

surgidas das formas de exploração do trabalho. Uma das características marcantes 

da transição do modo de produção feudal para o modo capitalista de produção é a 

divisão do trabalho. 
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Tentando compreender estas transformações sob a ótica do nosso trabalho, a 

partir da leitura de “O Capital” (2012)16, sistematizamos e comentamos algumas das 

características do mundo moderno que, de acordo com a nossa interpretação, 

contribuem para o entendimento das relações sociais no mundo moderno: 

a) o fato dos trabalhadores não mais possuírem os meios de produção nem 

vinculação com a terra: Ao serem expulsos do campo pelos cercamentos na 

Inglaterra, por exemplo, aqueles que agora iriam compor a classe trabalhadora 

passaram a povoar as cidades despossuídos de tudo, a não ser da própria força de 

trabalho que vendiam para os donos das fábricas; 

b) A obediência ao relógio no ambiente das fábricas. Na lógica pré-moderna, o 

tempo era majoritariamente compreendido com base em outros elementos, como as 

estações do ano, a época das colheitas, a religiosidade e outras práticas culturais; 

c) Os indivíduos se alienam cada vez mais do produto do seu trabalho. Se antes 

tinham uma dimensão maior dos resultados do seu trabalho, após a industrialização 

e sobretudo a partir do advento das linhas de produção, a noção do processo daquilo 

que se produz, bem como dos impactos dos produtos na sociedade, se perde cada 

vez mais rapidamente. 

No processo de transição entre a sociedade pré-moderna e a moderna, a 

população vinda do campo passa necessária, ou forçadamente, a se adequar a um 

novo conjunto de valores que guia a administração do ambiente fabril nascente. Essas 

mudanças custaram muito caro àqueles que, de forma abrupta, tiveram que modificar 

suas vidas de modo tão profundo. 

Para o camponês que estava ligado à instituição feudal da servidão, o estilo de 

vida que se apresentava, a partir de então, modificava não apenas o lugar geográfico, 

uma vez que saem dos campos para as cidades e deixam o trabalho agrícola para 

assumirem lugar nas indústrias nascentes. Esse processo, como vamos discutir de 

forma mais detalhada adiante, modificou a forma de percepção dos indivíduos sobre 

a realidade. Sobretudo no que diz respeito às categorias de tempo e espaço. 

                                                           
16 Aqui nos referimos, em geral, ao livro I, publicado em 1867. Sendo 2012 o ano da publicação que 
utilizamos. 
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Com a ascensão da burguesia, que se torna a classe dominante, as obrigações 

da servidão são abandonadas e o trabalhador está “livre” para vender a sua força de 

trabalho. Nesse processo da sociedade industrial nascente, surge a divisão entre 

classes que Marx tão bem analisou. A sociedade passa a se dividir entre aqueles que 

detêm os meios de produção, chamados de burgueses, e aqueles que vendem a força 

de trabalho, os proletários. 

Nesta sociedade, caracterizada pela dominação de uma classe sobre a outra, 

o domínio gradualmente deixa de ser exercido pela força física e cada vez mais se dá 

pelo convencimento. Esta transformação está diretamente ligada à lógica do processo 

de produção das mercadorias. 

Anteriormente, pela lógica de organização do sistema produtivo, ligado à terra 

e à produção artesanal, o processo de criação de produtos necessários à existência 

era, de forma geral, completamente dominado pelos indivíduos. Com o 

desenvolvimento das fábricas e o aumento da complexidade do processo produtivo, 

bem como dos produtos, as tarefas vão sendo gradualmente divididas. Um indivíduo 

que antes fazia um produto completo passa a produzir apenas uma pequena parte 

deste. 

À medida que a especialização avançou no ambiente produtivo, o trabalhador 

perdeu não apenas a capacidade de compreender o seu papel nas relações de 

produção como um todo, mas também passou cada vez menos a compreender o 

processo social do qual fazia parte. Esse contexto nos leva a discutir, ainda que de 

forma superficial, a questão da alienação e da ideologia na sociedade capitalista. 

Na concepção de Marx, as condições materiais determinam a consciência do 

homem. É a partir das relações estabelecidas no processo de produção da vida 

material que os indivíduos formam a sua visão de mundo. Alienado, seria aquele que 

não tem noção do processo como um todo. Logo, todos os que vivem nessa lógica se 

alienam de alguma forma em relação ao todo social. 

Nessa sociedade que não tem mais uma única fonte de saber legítimo, como 

nos tempos medievais, os indivíduos passam a formar suas ideias no ambiente 

complexo que é a sociedade moderna nascente, que de acordo com o que estamos 

discutindo, favorece a alienação em relação ao todo. 
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A classe dominante consegue impor a sua ideologia às demais classes. No 

sentido que Marx dá ao termo, na sua obra “Ideologia alemã” (2007), ideologia 

representaria uma falsa consciência da realidade. Marx compreende a sociedade 

como sendo dividida em duas esferas: 

• Infraestrutura, que é a base da produção e das relações materiais, e 

• Superestrutura, que representa o conjunto de ideias que daí emergem e 

formam a moral, as religiões, as leis, as correntes políticas, etc. 

Essas duas esferas se relacionam mutuamente, compondo um todo 

estruturado. Entretanto, é a partir das relações estabelecidas na estrutura, ou seja, no 

mundo concreto, que surgem as ideias que compõe a ideologia. Na relação de 

dominação existente entre burguesia, detentora dos meios de produção, e 

proletariado, que apenas tem a sua força de trabalho para vender, há uma grande 

desigualdade de poder, sendo a visão de mundo da burguesia difundida e aceita como 

“realidade” inclusive pelos dominados. Nesse cenário, os dominados reproduzem os 

valores dos dominadores, o que acaba por replicar a dominação. 

Dessa forma, a obra de Marx (2007, 2012) nos chama a atenção para a questão 

da dominação de classe na sociedade moderna nascente. O conceito de alienação é 

fundamental para que possamos entender o indivíduo moderno. O fato de 

compreender a realidade de forma invertida leva os sujeitos a tomarem como suas 

uma visão de mundo de outrem. Esse é um ponto chave para que possamos 

compreender a dominação de classes no mundo capitalista moderno. A dominação é 

mais do que simplesmente econômica, ela se dá de forma subjetiva, sendo 

incorporada e passando a ser reproduzida pelos indivíduos. 

Na perspectiva clássica, quando nos remetemos a indivíduo, nos referimos à 

obra de Georg Simmel (1967, 2006, 2014). De acordo com este autor, é consenso 

entre os europeus que a Renascença italiana produziu o que se chama de 

individualidade. Neste momento histórico, houve a superação interna e externa por 

parte do indivíduo das formas comunitárias medievais que conformavam o modo de 

viver, a forma de produzir, bem como os traços de caráter, dentro de uma estrutura 

niveladora, que fazia desaparecer traços pessoais, o que impossibilitava o 

desenvolvimento da liberdade pessoal, da singularidade própria de cada um e da auto 

responsabilidade. (SIMMEL, 2014). 



51 
 

As instituições medievais tinham o poder de anular a capacidade dos indivíduos 

de desenvolverem traços peculiares. O modelo social estamental, com papeis sociais 

bem definidos e praticamente imutáveis, com valores religiosos muito fortes, que 

ditavam o comportamento geral, não dava alternativas para a expansão das 

individualidades, como a conhecemos no mundo moderno. Interessante notar que, a 

partir das referências culturais que vivemos atualmente, o fato da individualidade 

surgir com tanto vigor, causou espanto, merecendo reflexões filosóficas por parte das 

ciências humanas nascentes. 

A partir da Renascença, há o surgimento consciente de determinados tipos de 

comportamento que privilegiariam a condição de autonomia dos indivíduos: vontade 

de poder, fama, prestígio e distinção social passaram a ser vistos em uma escala 

ignorada até então. A distinção por meio das vestimentas foi, segundo o autor, uma 

forma de se diferenciar socialmente, característica daquele momento. 

Essa forma de reafirmação da individualidade segue até meados do século 

XVIII. Neste momento, a liberdade torna-se a bandeira universal pela qual os 

indivíduos passam a lutar e pela qual suportam os maiores desconfortos e 

necessidades de toda espécie. A precariedade com a qual levavam a vida neste 

período contrastava com a capacidade produtiva e espiritual da sociedade. Essas 

limitações eram percebidas cotidianamente nos privilégios que tinham algumas 

classes e instituições. 

 
 
Na opressão exercida por meio dessas instituições, que perderam 
todo o conteúdo jurídico, nasceu o ideal de mera liberdade individual: 
quando apenas essas instituições, que constrangíamos potenciais da 
personalidade de maneira não-natural, desaparecessem, teríamos o 
desenvolvimento de todos os valores internos e externos para os quais 
o potencial já existia, apenas estavam paralisados por forças políticas, 
religiosas e econômicas. Essa passagem equivaleria à transição da 
desrazão histórica à razão natural. (SIMMEL, 2014, p. 109). 
 

 

Com a revolução francesa, ganha força a luta por liberdade e o ideal de 

indivíduo enquanto portador de direitos. A consolidação da burguesia enquanto classe 

dominante torna o discurso liberal hegemônico. Na esteira da liberdade para vender a 

força de trabalho, torna-se comum um conjunto de direitos civis, como o direito à vida, 

o direito de ir e vir, etc. e também de direitos políticos, como o direito de participar de 
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reuniões políticas, de associação, de escolher representantes por meio do voto 

popular. 

Essas mudanças obviamente não acontecem de forma simples. Vão surgindo 

e ganham força a partir de ações e contextos que se ampliam como uma onda e 

perpassam fronteiras até se estabelecerem de forma mais ou menos inquestionável 

em um conjunto de países. Entretanto, a vida em sociedade não pode ser vista por 

um viés evolucionista. Embora se desenrole enquanto um processo que tende a ter 

continuidade permanente, até os dias atuais muitos ainda não tem acesso aos direitos 

básicos que descrevemos acima.  

Entretanto, historicamente, a partir da ascensão dos ideais revolucionários e da 

classe burguesa enquanto representante dos ideais liberais, em tese, os homens 

tomam as rédeas de seu próprio destino enquanto sociedade. Cai o teocentrismo, e 

as luzes do século XVIII chamam a razão para guiar a forma de vida e a cultura 

humana na terra 

Então, indivíduos passam a discutir os limites aceitáveis de suas ações, criam 

leis que regulam a vida coletiva, com base em princípios liberais e republicanos. Sem 

dúvida há nesse momento um fortalecimento e a base do indivíduo moderno como o 

conhecemos até os dias atuais. Desde então um conjunto de princípios ligados à 

individualidade e à sua proteção são estabelecidos. 

Após a libertação dos grilhões do estamento, da opressão religiosa e de um 

conjunto de relações sociais que impossibilitavam a mudança e a autonomia, o 

processo de fortalecimento da individualidade dá um novo passo: uma vez 

autônomos, os indivíduos querem distinguir-se. 

 
 
A procura moderna pela diferenciação ganha com isso uma 
intensificação que desmente a forma imediatamente anterior, sem que 
essa contradição permita enganos quanto à identidade do impulso 
primordial. Durante toda a época moderna, temos a busca do indivíduo 
por si mesmo, por um ponto de solidez e ausência de dúvidas, o qual 
se torna tanto mais necessário quanto mais o horizonte prático e 
teórico e a complexidade da vida aumentam aceleradamente, 
tornando ainda mais urgente essa necessidade, a qual não pode ser 
encontrada em instâncias externas à própria alma. (SIMMEL, 2014, p. 
110). 
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Nessa fase, todas as relações sociais estabelecidas constituem uma busca de 

si mesmo, por dois motivos: a) seja porque o indivíduo se sente igual aos demais e 

sozinho com as suas forças ou b) seja porque, com a capacidade de encarar a solidão 

de frente, os outros existem para permitir a cada indivíduo a comparação e a visão da 

própria singularidade (SIMMEL, 2014). 

À medida que desenvolve sua análise, percebemos que há um direcionamento 

cada vez maior do indivíduo em busca do que é peculiar em si. Embora o discurso 

liberal pregue a igualdade, isso não implica que os indivíduos partindo desse 

pressuposto busquem formas de diferenciação que os façam únicos, quando 

comparados aos outros. O princípio da igualdade não feriria a subjetividade de cada 

indivíduo. 

Já finalizando o texto, que resumimos e nos atrevemos a interpretar como parte 

da nossa análise, Simmel (2014) diz que o individualismo do simplesmente livre, das 

personalidades pensadas em princípio como iguais, é um produto do liberalismo 

racional da Inglaterra e da França, enquanto a singularidade qualitativa e única seria 

uma influência do pensamento alemão. E que a constituição dos princípios 

econômicos do século XIX uniu os dois princípios. (SIMMEL, 2014). 

A noção de diferenciação dos indivíduos com bases na renascença, cujo 

processo de acentuação só aumentou, desde então, tomou contornos muito mais 

amplos com o desenvolvimento das grandes cidades e das redes de comunicação. A 

luta pela autoafirmação e pela diferenciação, através da qual o indivíduo faz-se 

perceber socialmente é uma luta extenuante para o indivíduo nos dias atuais. 

À medida que o capitalismo se expande, que se desenvolvem e disseminam as 

tecnologias de informação e comunicação, meios mais poderosos de dominação 

ideológica foram criados e continuam a ser plenamente desenvolvidos atualmente. No 

ambiente da cibercultura, que discutiremos no próximo capítulo, o controle sobre que 

tipo de publicidade o indivíduo vai receber revela uma realidade digna das melhores 

narrativas distópicas e de ficção científica de algumas décadas atrás. 

Os teóricos da Sociologia nascente, observadores privilegiados, tendiam a 

acreditar que este processo de transformação social desencadeado pela modernidade 

seria de longo prazo. Aparentemente havia nos três autores citados um viés 

evolucionista, no sentido de que a modernidade, enquanto processo, tinha uma 



54 
 

direção. Durkheim no sentido da coesão, Marx na superação da exploração através 

do desenvolvimento pleno das forças capitalistas com o socialismo e Weber, talvez o 

mais pessimista, com a ideia da racionalização e da burocracia como uma jaula de 

aço da qual não conseguiríamos escapar. 

Sem que seja necessária uma incursão demorada por suas obras, que não é o 

nosso objetivo aqui, é possível perceber que o quadro teórico que os três autores nos 

fornecem nos dá uma ideia do que foi a transição para o período moderno. O que nos 

interessa é chamar a atenção para as características que mudaram a forma de ser e 

compreender o mundo por parte do indivíduo moderno. Nesse sentido, destacamos a 

seguir um ponto que consideramos chave na condição da modernidade: o surgimento 

do indivíduo como o conhecemos atualmente. 

 

2.3 Uma visão contemporânea da modernidade na teoria sociológica 

 

Ao avançarmos em nossa análise, nos aparamos em autores que deram 

prosseguimento à tentativa de compreender a modernidade. A Sociologia segue, 

enquanto ciência, produzindo interpretações sobre a ampliação deste vasto processo 

social. Até aqui, discutimos brevemente a questão da coesão, reprodução dos valores 

entre gerações, a racionalização, a burocracia, a exploração do trabalho e o 

surgimento de uma sociedade de classes e de um indivíduo moderno. 

Essas características constituem pilares das instituições modernas que 

moldaram nossa sociedade e a configuraram como a conhecemos nos dias atuais. Ao 

citá-las, queremos apenas desenvolver raciocínio que nos permitam compreender o 

ambiente no qual se estabelecem as relações sociais na modernidade. 

Anthony Giddens, um dos teóricos sociais mais conhecidos do século XX, 

avança de forma considerável no entendimento da condição moderna com a sua obra. 

No livro “As consequências da modernidade”, o autor - que defende a teoria de que 

vivemos no momento atual uma intensificação das características iniciais da 

modernidade - nos fornece conceitos que permitem ampliar a nossa compreensão 

deste fenômeno. 
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Avançamos na nossa pesquisa, discutindo alguns dos seus conceitos com o 

objetivo de ampliarmos nossa análise sobre a constituição do ambiente da 

modernidade, que nos trouxe até aqui a partir de uma verdadeira radicalização das 

características que se desenharam no período de transição entre o declínio do período 

medieval e o mundo moderno 

Apesar de algumas práticas e instituições terem continuidade entre os modos 

de vida tradicionais e modernos, surgem instituições e formas de percepção que 

passam a modificar estruturalmente a sociedade. De acordo com Giddens (1991), a 

transição para a modernidade é marcada por um conjunto de descontinuidades. 

Embora elas existam em todos os períodos históricos, o autor detém sua análise 

naquelas específicas do período moderno. Estas desvencilharam a humanidade dos 

modos de vida tradicionais de uma forma até então não vista.  As descontinuidades 

que separam as instituições sociais modernas das ordens sociais tradicionais podem 

ser identificadas de três formas: 

a) a primeira delas diz respeito ao ritmo de mudança que a modernidade 

coloca em movimento. Mudanças sociais ocorrem em todas as sociedades. 

Entretanto, a velocidade das mudanças na modernidade é extrema. Muito 

embora sejam mais perceptíveis em relação às tecnologias, elas também 

ocorrem em todas as outras esferas da vida. Nos dias atuais, a velocidade 

das mudanças em praticamente todas as esferas da vida são perceptíveis 

de forma quase vertiginosa.  

b) O escopo da mudança. À medida que as mais diversas partes do globo 

entram em interconexão, ondas de transformação social se espalham por 

todo o planeta. A ampliação dos mercados no mundo capitalista, aliada ao 

desenvolvimento constante dos meios de comunicação e o surgimento de 

uma mídia de massas em escala planetária, conectou sociedades de todo 

o mundo através dessas ondas que chegam com mais ou menos 

intensidade a depender do contexto econômico e cultural. 

c) A natureza intrínseca das instituições modernas. De acordo com o autor, 

algumas formas sociais modernas simplesmente não existiam em períodos 

históricos anteriores. Outras mantem apenas uma continuidade aparente 

com a ordem social anterior. Um exemplo citado é o da cidade. Embora 

pareça que existe uma continuação, ou expansão das cidades modernas a 
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partir das cidades medievais, a lógica da urbanização é completamente 

diferente. 

Essa desconexão entre o local e o global é um elemento muito importante para 

a compreensão do que representa viver na modernidade. Nos dias atuais, utilizando 

a internet é fácil imaginar esse contexto. Entretanto, a difusão da escrita e, adiante, a 

disseminação dos textos impressos permitem ampliar de forma nunca vista essa 

descontinuidade entre o local e o global. 

A escrita dispensa a necessidade de alguém que transmita pessoalmente as 

informações. As formas de pensar passam a se relacionar de forma diferente com o 

passado e o futuro. Posso hoje, aqui no sertão nordestino, ler um autor Europeu do 

século XVI, essa leitura pode influenciar meu ponto de vista e ser importante na forma 

como penso o futuro. Nesse sentido, a escrita quebra barreiras de tempo e espaço e 

a lógica da relação entre local e global. A interação face a face também é dispensada 

a partir do momento que as informações passam a ser gravadas no papel. 

Na concepção de Giddens, elementos de desencaixe referem-se ao 

deslocamento das relações sociais do seu contexto local de interações através de 

extensões indefinidas de tempo e espaço (GIDDENS, 1991). 

O autor define dois tipos de desencaixe: as fichas simbólicas e os sistemas 

peritos. Fichas simbólicas são meios de intercâmbio que podem ser “circulados”. 

(GIDDENS, 1991) Embora seja possível distinguir vários tipos de fichas simbólicas, o 

dinheiro é o tipo mais explorado pelo autor na obra: 

 
 
O dinheiro é um modo de adiantamento, proporcionando os meios de 
conectar crédito e dívida em circunstâncias em que a troca imediata 
de produtos é impossível. O dinheiro, pode-se dizer, é um meio de 
retardar o tempo e assim separar as transações de um local particular 
de troca, posto com mais acurácia, nos termos anteriormente 
introduzidos, o dinheiro é um meio de distanciamento tempo-espaço. 
O dinheiro possibilita a realização de transações entre agentes 
amplamente separados no tempo e no espaço. (GIDDENS, 1991, p. 
32). 
 

 

Mais adiante, o autor diz: “O dinheiro não se relaciona ao tempo (ou, mais 

precisamente, ao tempo-espaço) como fluxo, mas exatamente como um meio de 
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vincular tempo e espaço associando instantaneidade e adiamento, presença e 

ausência”. (GIDDENS, 1991, p. 33). 

O dinheiro se torna o equivalente universal. No mundo moderno, passa a 

vigorar cada vez mais a despersonalização das relações sociais. Não conhecemos 

quem produz nossa comida, nossas roupas, nossos bens. De forma geral, apenas 

trocamos aquilo que precisamos por dinheiro, sem que haja a necessidade do 

estabelecimento de laços sociais mais aprofundados. 

Em uma sociedade complexa, baseada na divisão do trabalho, o dinheiro 

funciona como o elemento de desencaixe por excelência. O indivíduo livre que vende 

a força de trabalho e aparentemente é independente, nem sempre percebe o seu lugar 

social na produção dos bens, nem a cadeia de interdependência que o liga a milhões 

de outros indivíduos em condições similares de alienação mundo afora. 

O indivíduo moderno, inserido nas relações de produção, a partir da perspectiva 

descrita acima, tem como característica a confiança nos bens e instituições modernas. 

Não temos conhecimento técnico sobre todas as áreas, no entanto acreditamos na 

forma como o processo de produção daquilo que utilizamos e consumimos no dia a 

dia é seguro. Esse fenômeno moderno pode ser explicado a partir da perspectiva do 

desencantamento do mundo, analisada por Max Weber. Com o declínio da 

religiosidade enquanto forma explicativa principal da realidade social, a ciência passa 

a ocupar o seu lugar. 

Como discutimos anteriormente, as universidades passam a ser o lugar de 

certificação do saber no mundo moderno. A indústria passa a desenvolver produtos 

que inundam nosso cotidiano, desde clipes de papel até obras monumentais da 

engenharia civil e mecânica. A racionalização se amplia e com ela a crença no saber 

científico. Passamos na modernidade a conviver e confiar cegamente nos sistemas 

peritos.  

Por sistemas peritos, Giddens (1991, p. 35) entende “sistemas de excelência 

técnica ou competência profissional que organizam grandes áreas dos ambientes 

material e social em que vivemos”. 

Na prática, os sistemas peritos dizem respeito ao conjunto de conhecimentos 

científicos utilizados para a elaboração de praticamente tudo que conhecemos e nos 
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relacionamos atualmente no mundo material. Não conheço o engenheiro que projetou 

meu prédio, o meu carro, nem o avião que viajei da última vez. Também não tenho 

conhecimento técnico em nenhuma área da engenharia, no entanto, utilizo todos 

esses produtos por confiar na lógica de sua produção. 

Nesse sentido, um dos pontos chave das relações sociais estabelecidas no 

mundo moderno é a confiança. Giddens (1991) diferencia confiança de crença. 

Crença estaria ligada a fé, enquanto confiança envolve risco e a consciência dele. 

Sendo assim, mesmo tendo consciência de que realizar determinadas ações 

utilizando produtos desenvolvidos pela indústria, por exemplo, há a confiança de que 

o processo é seguro. Sabemos que aviões podem cair, mas também sabemos que é, 

estatisticamente, o meio de transporte mais seguro que existe. 

Em uma sociedade complexa, caracterizada pela especialização e divisão do 

trabalho, o número de contatos pessoais diários é infinitamente maior do que podemos 

supor seriam em uma sociedade “simples”. Saio de casa pela manhã e encontro o 

atendente da padaria, o frentista do posto de gasolina, o vigilante do banco, o porteiro 

do prédio onde trabalho e em geral não tenho qualquer informação sobre as vidas 

particulares daquelas pessoas. Entretanto, geralmente confio no trabalho dessas 

pessoas. Se continuássemos com o exemplo do avião, não sei quem é o piloto nem 

quem são os membros da tripulação. Mas sei que são qualificados para 

desenvolverem aquela tarefa. Logo, tenho confiança que tudo dará certo e chegarei 

com segurança ao meu destino. 

Um vínculo social aprofundado não é necessário para que se estabeleça uma 

relação de trabalho ao acesso ao serviço desejado. No mundo atual, isso seria 

impossível ou até mesmo indesejável, como poderíamos constatar a partir de uma 

leitura de Simmel.17  

Outra condição da vida no ambiente da modernidade seria a Reflexividade. De 

acordo com Giddens (1991, p. 32): 

 
 
A reflexividade da vida social moderna consiste no fato de que as 
práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à luz 

                                                           
17 George Simmel, “A metrópole e a vida mental”. Discutiremos essa questão mais adiante ao falamos 
da ressignificação dos usos dos espaços públicos. 
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de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando 
assim, constitutivamente seu caráter. 
 
 

À medida que a ciência passa a ser a forma de explicação da realidade por 

excelência, esse desencantamento do mundo - como bem descreveu Max Weber - 

não implica no fim de outras formas de compreender e explicar a realidade. Entretanto, 

na modernidade a ciência se torna central. O cotidiano passa a ser colonizado pelo 

discurso científico. Em geral, quando se questiona uma solução técnica, se tem por 

base outra solução técnica mais adequada para a explicação de um fenômeno, para 

a resolução de um problema. 

Uma orientação dogmática da realidade, comum às sociedades pré-modernas, 

fundada nos mitos e na religiosidade, vai dando lugar, paulatinamente, a uma nova 

forma de compreender a realidade. Talvez fosse muito angustiante para alguém que 

viveu em uma época pré-moderna viver em um ambiente tão cheio de incertezas e 

explicações válidas por tão pouco tempo. 

A vida passa a ser questionada frequentemente com base nas informações 

disponibilizas de forma constante. À medida que essas informações se renovam, as 

práticas são reavaliadas. Conceitos da psicologia, da sociologia, da nutrição, etc., por 

exemplo, são contrabandeados para o senso comum, ressignificados e aplicados ao 

cotidiano das pessoas. 

A dieta da moda, o tratamento médico do momento. A corrente teórica da 

psicologia, os conceitos da política. Todos são apropriados no cotidiano e todos têm 

um valor explicativo datado. O ovo representa um bom exemplo: em determinado 

momento especialistas podem dizer que faz mal para a saúde. Tempo depois 

descobrem que pode ser benéfico sob certos aspectos. Adiante se descobre que não 

era bem assim. E, dessa forma, os dias vão passando na modernidade. 

A disseminação das tecnologias de informação e comunicação tem 

potencializado esse processo de apropriação e reapropriação nos dias atuais, 

elevando de certo modo o nível de incertezas e, não raramente, fazendo com que as 

pessoas busquem explicações dogmáticas para os seus problemas. Muito embora o 

modelo de reflexividade, apontado por Giddens, aparentemente se acentue cada vez 

mais e ainda tenha vida longa. 
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2.4 Trabalho e disciplina 

 

Uma característica marcante da modernidade é a forma como se estabelecem 

as relações de trabalho. Elas têm um papel importante nesse processo de apropriação 

da realidade. Cada indivíduo funciona como uma pequena peça em uma grande 

engrenagem, acreditando ser livre e independente. Em um mundo classificado e 

remediado pela ciência, controlado pela burocracia, tende a não perceber – e 

lamentamos não ter espaço para uma discussão mais ampla sobre ideologia – as 

relações que o prendem e controlam. 

A especialização das tarefas é um fenômeno que remonta às origens da 

sociedade industrial moderna. Observando por uma ótica marxista essa questão, 

podemos afirmar que ao operário moderno não foi concedido o direito de compreender 

todo o processo de produção das mercadorias que ajuda a produzir na fábrica. A 

especialização das tarefas fez com que o indivíduo perdesse a visão de todo o 

processo produtivo e, aos poucos, do todo social no qual convive.  

Se pensarmos no modelo funcionalista Durkheimeano, a sociedade industrial 

poderia ser comparada a um grande organismo, no qual cada um teria funções 

específicas. O modelo é passível de críticas, muito embora a ilustração ainda nos 

sirva, atualmente, para explicar as relações de interdependência que existem e 

parecem cada vez mais se acentuar entre os indivíduos. 

O formato subjacente às formas de trabalho pode ser interpretado como uma 

das grandes descontinuidades entre o período pré-moderno e o moderno. Embora 

ainda se trate de ganhar a vida, há uma completa reconfiguração das formas de 

produzir o necessário para se viver. 

Trabalho na idade média era visto como uma verdadeira tortura. Culturalmente, 

a visão negativa do trabalho muda somente após a Reforma Protestante, quando o 

trabalho passa a ser valorizado, como bem mostrou Max Weber na sua obra: “A Ética 

protestante e o espírito do capitalismo”. Entretanto, essa mudança não foi 

homogênea, nem apenas do ponto de vista da ressignificação a partir dos dogmas 

religiosos. Não raramente, aqueles que não se adaptavam às novas condições 

impostas para o trabalho eram punidos fisicamente, presos e até mesmo enforcados. 
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A forma naturalizada com a qual se encara as relações de trabalho e consumo 

atualmente não nos dá pistas do elaborado processo social existente para adestrar os 

corpos com tamanho refinamento rumo a uma sociedade de trabalhadores 

disciplinados e consumidores convictos. Apesar da rapidez das mudanças causadas 

pela revolução industrial no decorrer dos últimos séculos, este processo tem se 

desenrolado em constantes mutações no decorrer dos últimos dois séculos. 

O caos inicial da formação da sociedade capitalista foi arrefecendo devido às 

lutas dos trabalhadores, que tiveram um papel fundamental na conquista de melhores 

condições de vida, redução das jornadas extenuantes de trabalho, bem como na 

regulamentação de direitos relacionados ao trabalho que até hoje representam um 

marco, a partir do qual se constituíram as legislações trabalhistas nas democracias 

modernas. 

Por outro lado, visando ampliar os lucros, os capitalistas perceberam que seria 

necessário aprimorar o sistema. Passaram a pensar em técnicas de racionalização 

cada vez mais elaboradas para tirar o máximo do processo produtivo e dos 

trabalhadores. Nesse sentido, surge uma gama de teorias que posteriormente se 

organizam na forma de uma ciência da administração. 

Com o taylorismo, conjunto de ideias voltadas para a administração científica, 

desenvolvido pelo engenheiro americano Frederick Taylor, várias medidas passam a 

ser adotadas nas fábricas, com vistas a racionalizar o processo produtivo. O 

Taylorismo, bem como o Fordismo, sua vertente prática, podem ser definidos como: 

 
 

De maneira sintética, podemos afirmar que o binômio 
taylorismo/fordismo, expressão dominante do sistema produtivo e de 
seu respectivo processo de trabalho, que vigorou na grande indústria, 
ao longo praticamente de todo o século XX, sobretudo a partir da 
segunda década, baseava-se na produção em massa de mercadorias, 
que se estruturava a partir de uma produção mais homogeneizada e 
enormemente verticalizada. [...] Esse padrão produtivo estruturou-se 
com base no trabalho parcelar e fragmentado, na decomposição de 
tarefas, que reduzia a ação operária a um conjunto repetitivo de 
atividades, cuja somatória resultava no trabalho coletivo do produtor 
de veículos. (ANTUNES, 2010, p.38-39). 
 
 

A popularização dessas ideias levou a uma reconfiguração do trabalho nas 

fábricas dos países de grande economia capitalista. Essa forma de organização foi 
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criticada de forma magistral no filme “Tempos modernos” de Charles Chaplin. Na 

prática talvez tenha sido aplicado com maior desenvoltura na produção 

automobilística, especificamente nas linhas de montagem da fábrica da Ford. 

Geralmente o termo taylorismo é relacionado ao fordismo como formas 

complementares. O primeiro relacionado ao campo das ideias, o segundo a suas 

aplicações. 

David Harvey (2014), ao discorrer sobre o fordismo, na sua discussão sobre a 

modernidade, nos dá a ideia de como é complexa a questão da disciplina da força de 

trabalho. Como podemos ver: 

 
 
A disciplinação da força de trabalho para os propósitos de acumulação 
de capital – um processo a que vou me referir, de modo geral, como 
“controle do trabalho” – é uma questão muito complicada. Ela envolve, 
em primeiro lugar, alguma mistura de repressão, familiarização, 
cooptação e cooperação, elementos que têm que ser organizados não 
somente no local de trabalho como  na sociedade como um todo. A 
socialização do trabalhador nas condições de produção capitalista 
envolve o controle social bem amplo das capacidades físicas e 
mentais. (HARVEY, 2014, p.119). 
 
 

A partir das transformações que se sucedem no ambiente produtivo, o indivíduo 

moderno vai sendo condicionado a um modo de viver cada vez mais disciplinado pelo 

relógio. Isso tem implicações físicas e psicológicas que cada vez mais o diferencia do 

indivíduo pré-moderno. Embora estejamos elencando um conjunto de mudanças 

vivenciadas na modernidade, acreditamos que o trabalho é uma das principais delas. 

A libertação das relações estamentais e a promessa de liberdade de venda da força 

do trabalho em troca do equivalente universal: o dinheiro impulsionam cada vez mais 

esse processo. 

No decorrer do século 20, o trabalho passa a ser estudado cientificamente. A 

ciência da administração, dando ênfase à racionalização do processo produtivo, se 

desenvolve com o taylorismo/fordismo. Seus princípios predominaram na indústria 

pelo menos até a década de 1980. Uma observação mais atenta nos permite ver essas 

ainda em pleno uso nas mais diversas instituições. 

No mundo guiado pelo taylorismo/fordismo, os trabalhadores passavam por 

uma seleção antes de serem admitidos nas fábricas. Havia uma triagem daqueles que 
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potencialmente se ajustariam ao ambiente. Informações sobre a vida privada 

relacionada a família e hábitos sociais em geral eram levantados. No filme “tempos 

modernos”, Charles Chaplin (1936) faz uma grande crítica ao mostrar um personagem 

“desajustado” que não se enquadrava no modelo produtivo vigente, passando por um 

conjunto de instituições que tentavam corrigir o seu comportamento: da fábrica para o 

hospício, de volta para o trabalho, depois a cadeia. 

Com a crise do sistema capitalista e um aparente esgotamento do modelo de 

produção vigente, surge a partir da década de 1970, uma importante reconfiguração 

das relações de trabalho. Neste momento, entra em cena o Toyotismo que tem por 

base a flexibilização do trabalho. 

David Harvey, na sua obra “A condição pós-moderna”, chama a fase posterior 

à década de 1970 de pós-fordista. Para o autor, a principal característica desse 

contexto é a flexibilização cada vez maior nas formas e nos locais de trabalho. Em 

suas palavras: 

 
 
A acumulação flexível como vou chamá-la, é marcada por um 
confronto direto com a rigidez do fordismo. [...] Caracteriza-se pelo 
surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas 
maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, 
sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, 
tecnológica e organizacional. A acumulação flexível envolve rápidas 
mudanças dos padrões do desenvolvimento desigual, tanto entre 
setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um 
vasto movimento no emprego chamado ‘setor de serviços’, bem como 
conjuntos industriais completamente novos em regiões até então 
subdesenvolvidas (HARVEY, 2014, p.140/148). 
 
 

Se no modelo anterior os trabalhadores eram extremamente especializados, 

no modelo flexível os trabalhadores podem desempenhar tarefas diferentes 

atendendo ao fluxo de produção. O termo flexibilidade é muito ilustrativo do ambiente 

social que passa a existir de forma gradual em todo o mundo a partir da década de 

1970. Não se aplica apenas ao trabalho no chão da fábrica, mas a todo o contexto 

relacionado à produção, à questão da formalização dos empregos, a localização das 

fábricas, etc. Trata-se de um grande movimento que surge no ambiente produtivo e 

consegue ultrapassar suas barreiras, reconfigurando, de forma ampla, a forma de 

viver das pessoas. 
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Nos dias atuais, o processo se acentua com a chamada nova economia de 

plataforma, que tende a flexibilizar ainda mais as relações de trabalho. Autointitulada 

economia de compartilhamento, funciona por meio de aplicativos em grandes redes 

ligando prestadores de serviços autônomos a usuários. Um exemplo muito ilustrativo 

dessa nova fase é o uso dos aplicativos de transporte. 

Do fordismo, passando pelo taylorismo, chegando aos dias atuais de uma 

economia de plataforma, observamos, que de forma continua, o trabalho passa a ser 

racionalizado, as distâncias geográficas são praticamente anuladas e o tempo vem 

sendo expandido de forma vertiginosa. Atualmente, vivenciamos a lógica do 24/7. 

Conectados, e, portanto, ativos em todos os sentidos que as interações sociais 

permitam, 24 horas por dia, nos sete dias da semana. No capítulo II, nos detemos 

nessa questão de forma ampliada, ao discutirmos a redefinição do espaço através da 

lógica da sociedade em rede. 

O que tentamos demonstrar aqui é que não chegamos a esse ponto somente 

devido ao uso das tecnologias. Todo esse processo tem origens sociais mais antigas. 

As transformações que vemos atualmente no mundo do trabalho ultrapassam os 

limites das fábricas e demais ambientes de produção e moldam as nossas vidas 

sobretudo pelas alterações, que visando a racionalização dos processos produtivos, 

têm modificado a nossa compreensão e relação de duas categorias básicas, sob as 

quais organizamos nossas vidas: o espaço e o tempo. 

 

2.5 Tempo e espaço na modernidade 

 

Uma das descontinuidades mais marcantes da transição para a condição 

moderna seja o surgimento de uma nova relação com o tempo e espaço. Tempo e 

espaço são categorias básicas do cotidiano das pessoas. Tempo e espaço tendem a 

serem tratados como certezas absolutas, imutáveis, sob as quais ordenamos as 

nossas vidas. Entretanto, prestando um pouco de atenção, podemos perceber que 

tempo e espaço podem nos pregar peças, nos iludir dependendo da perspectiva 

adotada para a sua observação. 

Talvez ficássemos ainda mais espantados se parássemos para pensar como 

sociedades diferentes, ou mesmo como gerações um pouco mais antigas da nossa 
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sociedade, encaram a relação tempo e espaço. Grandes distâncias geográficas hoje 

são cobertas em questão de horas quando viajamos de avião. Uma mensagem que 

poderia levar meses há duas ou três gerações atrás, atualmente é recebida em tempo 

real em qualquer parte do planeta. 

À medida que as inovações tecnológicas nos apresentam soluções que 

praticamente fazem desaparecer as distâncias geográficas e mantêm o planeta 

conectado 24 horas por dia, sete dias da semana, nos adaptamos a elas 

confortavelmente e tendemos a esquecer do passado. Para as novas gerações, até 

mesmo imaginar certas dificuldades de locomoção e comunicação é difícil. Isso 

significa que rupturas na forma como percebemos a relação tempo e espaço podem, 

em certa medida, ser traumáticas para uma sociedade.  

Viver os tempos da modernidade nascente exigia antes de tudo um 

aprendizado forçado e doloroso. Uma ressocialização completa envolvendo as 

categorias mais profundas que os indivíduos utilizavam para entender e agir no 

mundo. Nesse quadro, percebemos a maior parte dos indivíduos despossuída dos 

meios de produzir a própria existência, inseridos em um contexto espaço-temporal 

diferente do que vivenciaram até então, com uma rígida separação entre moradia e 

local de trabalho18, com horários rígidos marcados pelo relógio, guiados pelo tempo 

da produção das fábricas. 

Desde que se firma enquanto processo social de larga amplitude, a 

modernidade impõe uma aceleração cada vez maior do tempo, superando-se 

constantemente, desde então, em proporções ainda não experimentadas pela 

humanidade. A popularização da eletricidade alongando o período de vigília das 

pessoas, a disseminação da comunicação por meio do telégrafo inicialmente e 

posteriormente do telefone, ferramenta que a partir da sua criação amplia suas 

capacidades constantemente, facilitaram o acesso entre as pessoas, o que 

proporcionou ganho de tempo em larga escala. 

A humanidade vivenciou uma brusca e profunda reconfiguração da sua 

relação com o tempo. Se antes a produção era configurada pela natureza, tendo por 

base as estações do ano determinando o momento de plantar, colher, vender, etc., 

                                                           
18 No Capítulo II, discutimos como, por caminhos diferentes, possibilitados pelo uso das redes, local 
de moradia e local de trabalho estão voltando a se fundir. 
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com a modernidade, o relógio e as máquinas passam a dominar essa relação. A 

disseminação do uso dos relógios, que passaram a dividir o tempo em unidades cada 

vez menores, deram maior precisão e ampliaram, de forma ainda não vista, as 

dimensões do tempo. 

David Harvey, discorrendo sobre a experiência do tempo e espaço na 

sociedade capitalista sob a ótica materialista, diz: 

 
 
[...] podemos afirmar que as concepções do tempo e do espaço são 
criadas necessariamente através de práticas e processos materiais 
que servem à reprodução da vida social. Os índios das planícies ou os 
nueres africanos objetificam qualidades de tempo e de espaço tão 
distintas entre si quanto distantes das arraigadas num modo capitalista 
de produção. A objetividade do tempo e do espaço advém, em ambos 
os casos, de práticas materiais de reprodução social; e, na medida em 
que estas podem variar geográfica e historicamente, verifica-se que o 
tempo social e o espaço social são construídos diferencialmente. Em 
suma, cada modo distinto de produção ou formação social incorpora 
um agregado particular de práticas e conceitos de tempo e espaço. 
(HARVEY, 2014, p.189). 
 
 

A sociedade industrial constrói, baseada nas suas necessidades, uma 

experiência peculiar na forma como os indivíduos experimentam a relação 

tempo/espaço. Há uma mudança brusca na forma como os indivíduos compreendiam 

a sua relação com estas categorias anteriormente.  

De acordo com Giddens (1991), uma das características da modernidade é a 

desconexão entre tempo e lugar. Quando um indivíduo pré-moderno ia dizer a hora 

do dia, muito provavelmente, utilizaria outros marcadores sócio espaciais. “Quando” 

era, quase sempre, conectado a “onde”, mas a invenção do relógio e a sua difusão 

entre a população significaram a separação entre tempo e espaço. Esse momento 

coincidiu com a expansão das instituições modernas. 

 
 
O ‘esvaziamento do tempo’ é em grande parte a pré-condição para o 
‘esvaziamento do espaço’ e tem assim prioridade causal sobre ele. 
Pois, como devo argumentar adiante, a coordenação através do tempo 
é a base do controle do espaço. O desenvolvimento de espaço vazio 
pode ser compreendido em termos da separação entre espaço e lugar. 
É importante enfatizar a distinção entre estas duas noções, pois elas 
são frequentemente usadas mais ou menos como sinônimos. Lugar é 
melhor conceitualizado por meio da ideia de localidade, que se refere 
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ao cenário físico da atividade social como situado geograficamente. 
(GIDDENS, 1991, p. 32). 
 
 

O surgimento da modernidade retira em grande parcela o espaço do tempo, 

possibilitando um frequente encontro com aqueles que fisicamente estavam ausentes, 

em locais distantes, o que dispensa um encontro face a face. Na modernidade, o lugar 

se torna, nas palavras de Giddens (1991), “fantasmagórico”, uma vez que é moldado 

por influências sociais que estão muito distantes dele. O contexto social que estrutura 

o local depende de relações distanciadas, que são ocultadas. 

A exploração de todas as áreas do globo, a criação de mapas, a localização 

por sistemas GPS, o desenvolvimento dos transportes e dos meios de comunicação 

que alcançaram todo o planeta por meio de satélites e cabos de fibra ótica, o 

surgimento das redes de informação, e no momento atual, a disseminação do uso das 

redes sociais e todos os gadgets de compartilhamento de arquivos e informações, 

esvaziaram o local. 

Essa reconfiguração do tempo gerou mudanças significativas na forma de ser 

e agir dos indivíduos. Os esquemas de percepção e compressão das categorias 

tempo e espaço foram sendo transformados continuamente desde o início da 

modernidade. Se observarmos o período compreendido entre o início do século XIX e 

a primeira metade do século XX, podemos perceber grandes mudanças de 

comportamento possibilitadas pelo uso das tecnologias. Se comparado a outros, o 

século XX, por ter sido marcado por tantas inovações tecnológicas, nos dá a 

impressão de ser um período histórico muito superior a 100 anos. 

Neste período, diversos equipamentos elétricos se popularizam, inicialmente 

nos países mais ricos do hemisfério norte e posteriormente para os demais países do 

globo. A introdução de um eletrodoméstico como a geladeira, por exemplo, modificou 

a vida familiar de forma profunda. A capacidade de conservar alimentos, possibilitada 

pelo uso da eletricidade, é um exemplo dessa reconfiguração do tempo no ambiente 

familiar. Pensando que a geladeira é apenas um dos diversos eletrodomésticos 

possíveis de existir em uma casa desde meados do século XX, podemos ter uma 

dimensão do que representa a disseminação dessas tecnologias no comportamento 

humano desde a industrialização. 



68 
 

No período compreendido entre o fim do século XX e as primeiras décadas 

do século XXI, tornaram-se comuns mudanças sociais decorridas do surgimento (e 

diferentes usos) das tecnologias de informação. Essas ferramentas passaram a fazer 

parte de nossas vidas em um processo aparentemente irreversível. O uso do 

compartilhamento de arquivos na nuvem constitui um exemplo da ideia do 

esvaziamento do local. Se a utilização da escrita e a disseminação de documentos 

impressos possibilitou uma descontinuidade, driblando o tempo, uma vez que a 

mensagem não dependia mais de um interlocutor vivo para disseminá-la, o 

compartilhamento na nuvem exclui o local. Não preciso mais de um papel, um disco 

rígido ou qualquer forma de memória para salvar informações. Uma vez na nuvem, 

posso acessá-las de qualquer terminal conectado à internet. 

Entretanto, não temos a possibilidade de julgar os impactos dessas 

transformações em nossas vidas de forma imediata, e bem como para onde essa onda 

com proporções revolucionárias pode nos levar no futuro. Estamos todos aprendendo 

a lidar com as tecnologias, sobretudo sob o ponto de vista do seu uso social. Nesse 

cenário, surgem duvidas que vão da etiqueta do convívio diário a questões legais que 

colocam em xeque a soberania do Estado-Nação. 

Das atividades mais corriqueiras, como a forma de dialogar, ou ter acesso às 

notícias, até os procedimentos mais complexos, como a utilização de bancos ou 

tratamentos médicos, ocorreram mudanças profundas em pouco tempo. Embora seus 

benefícios sejam apropriados e louvados por todos rapidamente, é claramente 

perceptível que nem todas as mudanças proporcionadas pelos diferentes usos das 

tecnologias sejam positivas. 

Como todas as ferramentas criadas pela humanidade, as tecnologias de 

informação têm sido usadas para o bem e para o mal. Até os mais desatentos já 

ouviram falar em vírus de computador, por exemplo. Nos dias atuais, algumas 

discussões, antes classificadas como teoria da conspiração, passaram a fazer parte 

do nosso cotidiano. Na mídia tradicional e nas redes sociais, vemos cada vez mais 

referências a preocupações sobre que informações os governos, as empresas ou 

mesmo qualquer indivíduo isolado possa ter sobre cada um de nós. 

Nesse admirável mundo conectado, já nos parece existir de forma 

disseminada a ideia de que precisamos aprender ou reaprender a lidar, não somente 
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com as novas ferramentas, mas através delas com as instituições e pessoas de forma 

geral. Nosso cotidiano mudou radicalmente, se comparado à vida que levávamos há 

alguns anos atrás.  Essa pode ser a visão daqueles que foram socializados no mundo 

analógico e que rapidamente foram inseridos no mundo digital, como pegos de 

surpresa e sem alternativas ou meios de fugir à nova realidade. 

Entretanto, ela não é menos impactante na vida dos jovens. Mesmo para 

aqueles que nasceram no ambiente conectado e que, cada vez mais cedo têm acesso 

às novas tecnologias, por meio de tablets e celulares, esse processo também é 

impactante. Talvez um olhar atento à forma como os mais jovens, já socializados em 

uma sociedade baseada na lógica das redes, possa ser a chave para uma 

compreensão das transformações que estamos todos vivenciando no mundo atual. 

Atualmente, mães e pais têm se esforçado para tentar compreender os usos 

e limites dos usos das novas tecnologias por parte dos filhos. Na verdade, ainda 

reaprendem em relação a si próprios. É imperativo, por parte de todos, pensar sobre 

a questão dos usos da tecnologia sob a pena de perdas e danos irreparáveis em suas 

próprias vidas. O tempo cada vez mais acelerado, aliado à quantidade de dados, pode 

simplesmente nos atropelar, antes que tenhamos tempo de reagir aos 

acontecimentos. Os linchamentos virtuais, que destroem reputações diariamente, 

constituem um exemplo disso. 

Nesse trabalho, nosso objetivo é compreender de que forma os jovens se 

apropriam dessas novas tecnologias de informação. De que forma aprendem e 

reaprendem seus usos e limites e se, e como, desenvolvem uma sociabilidade própria 

para lidar com o processo de informatização da vida que vivenciamos atualmente. 

A utilização das tecnologias está diretamente ligada à essa ressignificação 

das categorias tempo e espaço. Falamos pela primeira vez neste capítulo em 

juventude, cujas relações nesta sociedade em rede constituem nosso objeto de 

estudo, porque talvez nos dias atuais, provavelmente desde o século passado, cabe 

a ela questionar os limites, desbravar o desconhecido e, sobretudo, porque são os 

jovens que se apropriam com mais rapidez de todas as tecnologias que surgem. 

Atualmente, não apenas se apropriam, como também produzem inovação 

tecnológica. O desenvolvimento constante e a popularização das ferramentas de 

informática tendem a acelerar cada vez mais esse processo. 
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Pensando em todo o contexto que descrevemos até aqui, podemos sim falar 

em uma radicalização da forma como compreendemos a relação espaço-tempo. Se 

pensarmos no trabalho, não estamos mais presos à lógica fordista. Vivemos tempos 

de economia flexível, de descentralização da produção. Um mundo cada vez mais 

apressado que se intitula sociedade 24/7, no qual todos estão disponíveis 24 horas 

por dia nos 7 dias da semana, através dos dispositivos conectados à rede. 

Muito embora pareça ser um mundo bem diferente, contém características 

semelhantes daquelas percebidas quando analisamos os momentos iniciais da era 

moderna.  Esses fatores implicam em mudanças na sociabilidade. A relação espaço-

temporal é o gatilho para o desenvolvimento de novos esquemas de percepção da 

realidade e, consequentemente, de práticas sociais peculiares, até então, mas 

disseminadas e naturalizadas desde então. 

Antes de passarmos a uma análise de como essas transformações e, 

sobretudo, o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação 

transformaram profundamente a cultura a partir do fluxo das redes, a ponto de 

começarmos a utilizar um novo termo para designá-la, a cibercultura, precisamos falar 

de mais uma característica da modernidade: uma reconfiguração dos usos dos 

espaços públicos. 

A forma como passamos a utilizar os espaços públicos não é fruto somente 

do desenvolvimento das tecnologias, o esvaziamento atual que percebemos nos 

espaços públicos e a redução das interações face a face, têm a ver com os estímulos 

próprios do mundo moderno e de uma privatização do que era a esfera pública. 

2.6 A reconfiguração dos usos dos espaços públicos 

 

A modernidade que nos trouxe até aqui também foi palco da reconfiguração 

dos usos dos espaços públicos. Essa transformação implicou em mudanças na 

sociabilidade, formas de ser e interagir socialmente. Consideramos ser de grande 

valia uma breve reflexão sobre algumas mudanças na forma como passamos a utilizar 

esses espaços nos dias atuais, sobretudo se pensarmos nos mais jovens que têm no 

espaço virtual um dos espaços mais importantes de sua sociabilidade. 

Muitas variáveis concorrem para essa reconfiguração dos usos dos espaços 

públicos. Não vamos adentrar em todas elas, o que seria aqui impossível. 
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Pretendemos discutir como o excesso de estímulos característico do ambiente 

moderno a reconfigurou. Entretanto, inicialmente, não poderíamos deixar de citar a 

questão da segurança pública, tão cara a todos nos dias atuais e que, mais à frente, 

pretendemos acrescentar sobre tal variável a questão da segurança virtual. 

Atualmente, observamos um esvaziamento dos espaços públicos. Em geral, 

as grandes cidades têm concentrado as áreas comerciais em shopping centers. As 

pessoas têm se refugiado nesses espaços de consumo em detrimento de praças, 

avenidas comerciais e mesmo as próprias ruas, que, para além dos muros dos 

condomínios, se tornaram desertas. 

Falando especificamente do Brasil, a explicação imediata para um possível 

abandono dos espaços públicos, e que faz muito sentido, é de que falta segurança. 

Não podemos andar livremente pelas ruas com uma taxa de homicídios de 30,5 para 

100 mil habitantes no ano de 2015, muitas vezes acima do que é comum para os 

países desenvolvidos, de acordo com relatório da ONU19. Essa realidade não é 

completamente distante das cidades pequenas. Entretanto, essa não é a única 

explicação. Ainda que vivêssemos em um ambiente social com baixa criminalidade, é 

possível afirmar que os locais públicos ainda estariam, mesmo assim, se esvaziando. 

Nosso objeto de estudo e, portanto, nossas reflexões nos guiam por outra 

perspectiva, diversa do problema da questão da segurança pública. Buscamos causas 

mais antigas para a transformação da nossa relação com os usos dos espaços 

públicos. Para tanto, buscamos apoio nas teorias sociais de dois sociólogos do século 

XX: George Simmel (1967, 2006, 2014) e Richard Sennett (1995). 

As cidades que, em um mundo pré-moderno, funcionavam, de forma geral, 

como fortalezas fechadas, com a ascensão da burguesia se tornam espaços amplos 

de trocas comerciais, locais de trânsito de pessoas, mercadorias e informações, 

crescendo rapidamente em tamanho a partir do processo de industrialização. O meio 

urbano, nessa fase, se torna o centro da vida capitalista, em contraposição ao período 

pré-moderno, que tinha no campo o centro da nobreza, e, portanto, de lá irradiava o 

modelo de vida. 

                                                           
19 Informações obtidas em: <https://nacoesunidas.org/brasil-tem-nona-maior-taxa-de-homicidio-das-
americas-diz-oms/>. Acesso em: 4 jan. 2018. 
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Nesse novo cenário urbano que passa a se formar, o uso das tecnologias de 

informação e comunicação, que se desenvolvem com a expansão do capitalismo, 

passam a desempenhar um papel gradativamente mais importante. Esse processo se 

desenvolve de forma crescente e tem se acentuado de forma vertiginosa nos últimos 

anos. Da invenção do telégrafo, à disseminação do uso dos telefones, tivemos um 

percurso de tempo considerado rápido à época. Do telefone fixo para o móvel, um 

tempo menor. Deste para o e-mail ainda menos e desde então não nos cabe ficar 

espantados com as novidades que aparecem. Baixamos as últimas novidades em 

comunicações em nossos smartphones, e rapidamente aprendemos usar como todos 

fazem. 

O esvaziamento do espaço – que ocorre a partir da redução e mesmo 

eliminação das distâncias geográficas, através do desenvolvimento dos meios de 

transporte e, nesse caso específico, pelo desenvolvimento das ferramentas de 

comunicação, possibilitado pelo uso das redes de informação – libera os indivíduos 

da interação face a face com aqueles que fisicamente estão próximos. Essas 

ferramentas permitem que as relações sociais se estabeleçam por critérios variados, 

como os gostos e afinidades pessoais, com pessoas em locais geográficos diversos. 

O processo social que deu origem a esse quadro remete à forma como os indivíduos 

passam a interagir nas sociedades industriais. 

A questão dos usos dos espaços públicos está diretamente relacionada às 

formas de sociabilidade. De acordo com Simmel, é possível diferenciar em todas as 

sociedades forma e conteúdo. Sociedade, em termos gerais, significa interação entre 

os indivíduos, uma vez que todos têm necessidade e desejos e que tomam ações para 

satisfazê-los, essas ações têm efeitos sobre os demais e as ações dos outros têm 

efeito sobre ele. 

O autor nomeia esse conjunto de interações de sociação. O conteúdo e matéria 

da sociação seria tudo que está no indivíduo e que seja capaz de produzir ou mediar 

efeitos sobre os outros ou a receber esse efeito dos outros (SIMMEL, 2006). 

A sociabilidade, dessa forma, pode ser pensada como forma autônoma, ou 

lúdica, da sociação, se comportando da mesma maneira como a arte se comporta 

com a realidade. Nessa perspectiva, passam a existir códigos de convivência em 

grupo. Na esfera das relações mútuas estabelecidas no âmbito da sociabilidade, há 
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um refreamento da personalidade, das singularidades pessoais em prol do 

estabelecimento da comunhão entre iguais. 

Há um forte elemento de superficialidade nas interações sociais no ambiente 

da sociabilidade, sob o qual se erigem as “máscaras da liberdade impessoal”. Esta 

expressão, sobretudo, nos fez compreender melhor o universo dos jovens cuja 

sociabilidade pretendemos analisar com o desenvolvimento deste estudo. 

Em uma das nossas entrevistas, que analisamos detidamente no quarto 

capítulo, um dos jovens ao falar do ambiente de sociabilidade, caracterizado pelas 

redes sociais, afirma que vivemos em uma sociedade de máscaras. Imediatamente 

estabelecemos um paralelo entre sua análise e a discussão de Simmel. 

Na leitura de Simmel, o ser humano como um todo é um complexo ainda 

uniforme de conteúdos, formas e possibilidades que se configura em uma imagem 

diferente e delimitada a depender das motivações e relações da existência, sempre 

em mudança. O indivíduo enquanto ser sociável é uma figura muito singular. Livra-se 

por um lado de todos os significados materiais de sua personalidade, entrando na 

sociabilidade apenas com a sua humanidade pura. Por outro lado, ele se depara com 

o que é puramente subjetivo e individual na personalidade. (SIMMEL, 2006). 

A sociabilidade tem uma natureza democrática (SIMMEL, 2006), uma vez que 

os indivíduos em contato se despem do conteúdo material, tentando um nivelamento 

subjetivo, para que, na medida do possível, possam garantir ao outro o máximo de 

valores sociáveis, como a alegria, a vaidade, a vivacidade, etc., numa relação 

compatível com os valores recebidos. 

Esse caráter democrático da sociabilidade só ocorre entre indivíduos do mesmo 

estrato social. Uma sociabilidade estabelecida entre indivíduos de estratos sociais 

diferentes gera algo contraditório e constrangedor. As diferenças existentes na forma 

que assumem as interações, advindas de bases materiais diferentes, impediriam um 

nivelamento subjetivo pleno (SIMMEL, 2006). 

O caráter democrático da sociabilidade é um “jogo de cena”. Nela, é criado um 

mundo ideal, a alegria do indivíduo está totalmente ligada à felicidade dos outros. 

“Aqui, ninguém pode em princípio encontrar sua satisfação à custa de sentimentos 

alheios totalmente opostos aos seus” (SIMMEL, 2006, p. 69). 
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O jogo de mostrar e esconder das interações sociais, estabelecido entre 

indivíduos do mesmo estrato social, nos permite ampliar a compreensão do indivíduo 

moderno que nos propomos a aqui problematizar.  

A sociabilidade analisada por Simmel, no começo do século XX, certamente se 

diferencia da que vivenciamos no ambiente de aguçamento das características da 

modernidade que vivemos atualmente. Nos espaços de fluxo, que permitiram o 

surgimento da cibercultura, acreditamos que a sociabilidade, embora mantenha em 

grande parte sua validade conceitual como formulada por Simmel, se modifica. 

O desenvolvimento da vida urbana, a partir da industrialização e utilização das 

tecnologias, molda a sociabilidade e dá a ela a forma como a conhecemos atualmente. 

No texto “A metrópole e vida mental”, Simmel nos fala das consequências do excesso 

de estímulos que passam a fazer parte da vida moderna. 

Seria impossível viver na lógica antiga do período pré-moderno, marcado pela 

pessoalidade das relações nas grandes cidades, com seus milhares, atualmente 

milhões, de habitantes. No mundo moderno, os estímulos visuais e sonoros são 

infinitamente superiores em quantidade se comparados ao período pré-moderno. O 

indivíduo passou a ser - e, nos dias atuais, é cada vez mais - bombardeado com 

imagens, textos e sons, estímulos dos mais variados tipos. A maior parte desses 

estímulos é meramente comercial. 

Nesse contexto, o indivíduo passou a desenvolver uma espécie de proteção 

contra o excesso de estímulos. Simmel (1967) chama esse escudo de atitude blasé. 

A atitude blasé seria o mecanismo de defesa atuando como uma barreira. 

Basicamente se trata de uma defesa inconsciente que permite ao indivíduo sobreviver, 

ao elevado número de estímulos disparados constantemente contra ele, nos grandes 

centros urbanos.  

Seria impossível processar todos os estímulos visuais e sonoros que 

recebemos, bem como conhecer todas as pessoas com as quais cruzamos na rua 

diariamente, tomarmos parte nas suas vidas ou sequer decorar seus nomes. Nesse 

sentido, a lógica da modernidade despersonaliza as relações.  

De acordo do Simmel (1967, p. 17):  
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Com a atitude blasé a concentração de homens e coisas estimula o 
sistema nervoso do indivíduo até seu mais alto ponto de realização, 
de modo que ele atinge seu ápice. Através da mera intensificação 
quantitativa dos mesmos fatores condicionantes, essa realização é 
transformada em seu contrário e aparece sob a adaptação peculiar da 
atitude blasé. Nesse fenômeno, os nervos encontram na recusa a 
reagir a seus estímulos a última possibilidade de acomodar-se ao 
conteúdo e à forma da vida metropolitana. A autopreservação de 
certas personalidades é comprada ao preço da desvalorização de todo 
o mundo objetivo, uma desvalorização que, no final, arrasta 
inevitavelmente a personalidade da própria pessoa para uma 
sensação de inutilidade. 

 
 

Os estímulos mentais recebidos pelos indivíduos na modernidade também 

podem ser interpretados como uma descontinuidade com o mundo pré-moderno. 

Desde a formação do espaço urbano industrial, esses estímulos crescem de forma 

constante, sobretudo a partir de meados do século XX por meio do marketing. As 

placas nas ruas e os folders, inicialmente, e posteriormente os comerciais de rádio e 

televisão, as revistas e toda sorte de anúncios que vemos todos os dias também 

seriam impossíveis de assimilar.  

É sabido que assimilamos apenas uma ínfima parte destes estímulos, o que 

atualmente tem modificado os planos de negócios das empresas de mídia, sobretudo 

das grandes empresas de internet, que atualmente controlam o setor no mundo 

inteiro. Essas empresas coletam informações e, a partir delas, direcionam 

propagandas de forma “mais eficaz” para cada indivíduo. Nesse caso, as chances de 

que os anúncios sejam assimilados aumentam consideravelmente. 

A atitude blasé, caracterizada pelo que Simmel chamou de postura de 

“reserva”, que torna o indivíduo indiferente ao próximo, é típica daqueles que vivem 

na metrópole, em contraposição àquele que vive nas pequenas cidades. Nesse 

contexto, baseado em um conjunto de elementos que favorecem a despersonalização 

das relações interpessoais, talvez o mais importante seja o estabelecimento do uso 

do dinheiro como equivalente universal, traria implicações importantes para as formas 

de sociabilidade no mundo moderno se comparada a outras eras e períodos 

históricos. 

Uma das consequências do desenvolvimento desse escudo protetor que nos 

resguarda, tanto de pessoas como dos mais variados estímulos, é a tendência para 

uma supervalorização da vida privada em detrimento da participação na vida pública 
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em todas as suas dimensões. Se pararmos para pensar nisso, percebemos que a 

história, sobretudo do último século, é a história do declínio dos espaços públicos. 

Cada vez mais as ruas se tornaram lugares de passagem. As praças, o comercio de 

rua e os espaços abertos são preteridos nas últimas décadas em favor dos shoppings. 

Os espaços de sociabilidade mudam, as ruas e praças ficam despovoadas 

em detrimento dos espaços de consumo mediados pelo equivalente universal, o 

dinheiro. Além disso, pelo crescente interesse que passa a existir sobre a vida privada 

das pessoas, não apenas o espaço físico se transforma, mas o tipo de relações 

estabelecidas também se modifica. O entendimento das noções do que é público e do 

que é privado também sofre profundas modificações no que diz respeito à 

sociabilidade do indivíduo moderno. 

Richard Sennett, na sua obra “O declínio do homem público: as tiranias da 

intimidade”, nos dá uma dimensão histórica e sociológica bastante ilustrativa dessa 

relação. Para o autor, a sociedade contemporânea tem um duplo problema: as 

soluções impessoais não despertam muita paixão. Apenas começam a suscitar 

interesse quando as pessoas os tratam, falsamente, como se fossem questões de 

personalidade. (SENNET, 1995). 

Sennett argumenta que a vida pública se tornou um fardo, uma questão de 

obrigação formal. A maior parte dos cidadãos tratam a sua relação com o Estado de 

forma resignada. Esta apatia em relação ao que não é privado também se apresenta 

nos demais domínios da vida. Qualquer tipo de interação com uma pessoa, da qual 

não se tenha intimidade, torna-se indesejável. O estranho, ou seja, aquele sobre o 

qual se tem pouca informação a respeito de sua vida privada, se torna ameaçador. 

Este fator inviabiliza a cooperação livre entre os indivíduos, o que seria um dos fatores 

que gera a tal atitude resignada em relação aos assuntos públicos, que tem 

perpassado as relações sociais nos dias atuais. 

De forma geral, passa a existir uma obsessão para com as pessoas, em 

detrimento das relações sociais mais impessoais. Cada vez mais os indivíduos 

tendem a se preocupar apenas com as histórias das suas vidas privadas. O que 

vemos publicamente é a externalização da vida privada, mesmo quando estamos 

discutindo questões gerais de interesse de toda a sociedade. Ainda assim, tendemos 
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a ter confiança quando lidamos com atores sociais, sobre os quais criamos empatia, 

a partir do conhecimento de informações sobre a sua vida privada. 

Nesse cenário, é como se as sociedades ocidentais estivessem voltando 

apenas para a sua interioridade, como se as pessoas estivessem preocupadas 

apenas consigo mesmas, em uma busca de autossatisfação que ignora a coletividade. 

O fato de abandonarem as questões da vida pública à resignação, entretanto, pode 

ter consequências negativas no modo privado de viver. 

O resultado imediato disso é o estabelecimento de uma confusão entre a vida 

pública e a vida íntima. As pessoas passam a tratar temas públicos, que em tese 

deveriam ser tratados de forma impessoal, sob a ótica dos sentimentos individuais. 

Atualmente, a política tem nos mostrado alguns exemplos interessantes de como esse 

fenômeno ocorre. 

O descrédito nos partidos políticos – que em sua origem representam parte, 

grupo social com ideais próprias, lutando por espaço no governo e, portanto, nas 

decisões públicas – em favor de políticos outsiders, de pequenos partidos, com 

discursos raivosos e forte apelo sentimental, se apresentando como apolíticos ou 

como praticantes da nova política, sem que se saiba ou se deixe muito bem claro o 

que caracteriza essa nova política. 

Entretanto, o que se experimenta atualmente não é um individualismo 

inflexível. Trata-se de uma ansiedade em relação ao sentimento individual, que os 

indivíduos atestam de forma bastante acentuada em termos do funcionamento do 

mundo. Essa ansiedade pode ser compreendida como a difusão e vulgarização da 

“busca da personalidade” romântica. Essa busca, no entanto, não tem ocorrido sem 

uma causa aparente. Ela deriva das condições de vida cotidiana, que têm impelido as 

pessoas a uma busca romântica da autorrealização (SENNETT, 1995). 

Essa busca, que aparentemente aponta para objetos inalcançáveis, leva a 

uma insatisfação constante por um lado e, por outro, o indivíduo tende a pensar que 

o mundo o está decepcionando frequentemente. 

Sennett utiliza o conceito de narcisismo, emprestado da psicologia para 

explicar este processo: 
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O narcisismo, no sentido clínico, diverge da ideia popular, do amor de 
alguém por sua própria beleza; num aspecto mais estrito e como um 
distúrbio de caráter, é a preocupação consigo mesmo que impede 
alguém de entender aquilo que é inerente ao domínio do eu e da 
autogratificação e aquilo que não lhe é inerente. Assim, o narcisismo 
é uma obsessão com ‘aquilo que esta pessoa, este acontecimento 
significam pra mim’. Esse questionamento sobre a relevância pessoal 
das outras pessoas e de atos exteriores é feita de modo tão repetitivo 
que uma percepção clara dessas pessoas e desses acontecimentos 
em si mesmos fica obscurecida. Essa introjeção do eu, por estranho 
que possa parecer, impede a satisfação das necessidades do eu; faz 
com que, no momento de se atingir um objetivo, ou se ligar a outrem, 
a pessoa sinta que ‘não é isto que eu queria’. Assim, o narcisismo tem 
a dupla qualidade de ser uma voraz introjeção nas necessidades do 
eu e o bloqueio de sua satisfação. (SENNETT, 1995, p. 21). 
 
 

Nesse sentido, reforçamos a ideia de que há um esvaziamento do espaço 

público, caracterizado pelo afastamento ou uma atitude de resignação em relação aos 

assuntos de ordem pública e uma valorização dos aspectos puramente pessoais das 

relações sociais. O conceito de narcisismo utilizado pelo autor, se aplicado a essa 

realidade, pode ser válido para que possamos compreender as ações do indivíduo 

moderno, sobretudo o dos dias atuais. 

A busca interminável por autossatisfação, ao mesmo tempo que não se 

permite que essa gratificação ocorra, nos parece condizente com os dias atuais, nos 

quais, os indivíduos vivem em conexão permanente, recebendo estímulos, buscando 

satisfação, mas nunca estando satisfeitos com o feedback que recebem de forma 

permanente. A maior parte desses estímulos dizem respeito a vida privada 

disponibilizada por quase todos por meio das redes digitais. 

A leitura de Simmel, aliada à leitura de Sennett, nos esclarece sobre a 

sociabilidade no mundo moderno, sobretudo nos dias atuais. As questões colocadas 

pelos dois autores, ainda no século XX, demonstram que as causas dessa valorização 

da vida privada estão atreladas aos usos dos espaços públicos. Cada vez mais 

recebemos estímulos comerciais por meio da conexão com a rede e cada vez mais 

nos conectamos a mais e mais pessoas. Duvidamos seriamente se podemos chamar 

de amigos mil ou mais pessoas que adicionamos às nossas redes sociais, uma vez 

que o espaço no qual se estabelecem essas relações deixou de ser o espaço físico e 

as interações deixaram de ser predominantemente face a face. 
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O surgimento dos espaços abertos para discussão na internet poderia nos 

levar a crer que presenciaríamos um reavivamento da esfera pública. Em alguma 

medida isso até acontece, mas a fórmula de Sennett nos faz refletir. Com o culto 

narcísico típico das redes sociais, um problema público aparentemente ganha 

repercussão quando é, falsamente, tratado como algo relativo à personalidade. 

A utilização das novas tecnologias por si só não garante que as pessoas 

participem da vida pública ou que saiam da condição blasé. A disseminação do uso 

da internet deu asas à imaginação coletiva, muitos depositaram esperanças de que a 

sua utilização poderia tornar a humanidade melhor em muito pouco tempo. 

Atualmente, com as notícias mais recentes sobre o modelo de negócios adotado pelas 

grandes empresas de internet, os escândalos de vazamento de dados e até mesmo 

as suspeitas de manipulações de eleições, nos parece precipitado dizer que a internet 

constitui um ambiente livre e neutro, mas que, por si só, não garante uma volta dos 

indivíduos à participação coletiva. 

No decorrer deste trabalho, pretendemos compreender como a juventude se 

apropria das novas tecnologias de informação. Para tanto, saber como os jovens 

pensam seus usos e limites é fundamental. Aqueles que podemos chamar de jovens, 

atualmente, nasceram no período de popularização da internet. Para muitos desses 

sujeitos, a conexão com a internet foi algo naturalizado. Não nos espanta o fato de 

que muitos deles não consigam imaginar uma vida off-line. 

Até aqui, tratamos de discutir a formação do ambiente social que possibilitou 

o surgimento das tecnologias, das redes e da cibercultura. Tentamos demonstrar que 

o processo que nos trouxe a este momento do século XXI tem origens históricas e 

sociais mais antigas, que remontam ao contexto do surgimento da modernidade. 

Nas páginas que seguem, trataremos do processo que deu origem à lógica 

das redes que vivenciamos atualmente. Do surgimento da internet à utilização plena 

dos ambientes virtuais, que têm caracterizado as interações sociais estabelecidas 

neste primeiro quarto de século XXI. 
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3 O VIRTUAL COMO ESPAÇO DE SOCIABILIDADE 

 

Antes da constituição do que chamamos de ciberespaço, o espaço das 

relações sociais era o espaço físico. Nossa forma básica de contato com os outros 

era o contato face a face. Aos poucos, o desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação foram modificando essa realidade. A interação social dos indivíduos foi 

ampliando seu círculo e ficando cada vez mais independente do espaço físico e, em 

muitos casos, tornando desnecessário o contato face a face. Em algumas situações, 

atualmente, esse contato chega a ser evitado. 

Neste capítulo, direcionamos nosso olhar para o ambiente no qual já se 

desenvolve parte considerável das nossas interações sociais nos dias atuais: o 

ciberespaço. Tentaremos contextualizar este ambiente, que surge com a criação das 

redes de computadores e que, aos poucos, transformou a lógica de organização da 

sociedade moderna, mudando de forma considerável a sociabilidade humana. 

Iniciaremos pelo surgimento da internet, que deu suporte físico à existência do mundo 

virtual, e seguiremos nossa reflexão sobre os usos das novas tecnologias de 

informação e comunicação no cotidiano das interações sociais, dando ênfase a forma 

como os mais jovens vivenciam este espaço. 

 

3.1 Alguns apontamentos sobre a invenção da internet 
 

A história da criação da internet é a história de uma aventura humana 

extraordinária. Ela põe em relevo a capacidade das pessoas em transcender metas 

institucionais, superar barreiras burocráticas e subverter valores estabelecidos no 

processo de inaugurar um mundo novo. Reforça também a ideia de que a cooperação 

e a liberdade de informação podem ser mais propicias à inovação que a competição 

e os direitos de propriedade. (CASTELLS, 2003). 

Na década de 1960, o mundo vivia um período de bipolarização entre 

capitalistas e socialistas, condição advinda do fim da Segunda Guerra Mundial. À 

frente desses dois blocos, estavam os Estados Unidos da América e a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essas duas superpotências militares disputavam 

acirradamente, no que ficou conhecido como Guerra Fria, o domínio ideológico e 

geopolítico do mundo. 



81 
 

Um dos pontos críticos dessa disputa era o desenvolvimento tecnológico, que 

levava cada um destes países a investir grandes recursos em pesquisa tecnológica, 

visando a manutenção do domínio global. Nesse contexto, a eminência de uma guerra 

nuclear sem precedentes históricos levou a uma grande preocupação quanto à 

integridade de dados. 

Algo semelhante ao que ocorreu no célebre episódio histórico do incêndio da 

biblioteca de Alexandria20, no qual informações acumuladas por séculos se perderam 

após um incêndio, jamais sendo recuperadas. A possibilidade de uma guerra nuclear 

poderia causar uma destruição em escalar infinitamente maior, uma vez que não 

apenas informações militares podiam ser perdidas. Num eventual ataque nuclear toda 

e qualquer estrutura física poderia desaparecer. E, portanto, conhecimentos 

armazenados localmente poderiam se perder para todo o sempre. 

Resolver o problema da segurança dos dados era urgente nesse cenário. A 

solução que começou a ser desenhada pelos militares e pesquisadores americanos 

foi a criação de uma rede de dados compartilhados, baseadas em nós, que 

constituíam um espaço virtual. Assim, mesmo que um ataque nuclear viesse a destruir 

uma das bases onde dados sensíveis estivessem armazenados, as informações não 

seriam perdidas. 

Para compreender a importância da criação de um dispositivo como esses, 

podemos fazer uma analogia com o uso do nosso e-mail nos dias atuais. Mesmo que 

o nosso computador pessoal seja roubado ou acidentalmente destruído, nossas 

informações continuam disponíveis a partir de qualquer outro dispositivo, uma vez que 

os dados se encontram na nuvem de dados proporcionadas por servidores 

espalhados mundo afora, os quais, em geral, se quer sabemos onde se encontram21. 

Resumidamente, com base em informações de diversas fontes, reforçadas 

por Castells (2003), podemos afirmar que a internet surgiu mais precisamente em 

1969 com a criação da ARPAnet, uma rede criada pelo Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos, montada com o objetivo de manter conectados centros de pesquisas 

que trabalhavam para a agência de forma on-line. 

                                                           
20  A “Antiga Biblioteca de Alexandria foi uma das maiores bibliotecas do mundo antigo. Floresceu sob o 
patrocínio da dinastia ptolemaica e existiu até a Idade Média, quando supostamente foi totalmente destruída 
por um incêndio cujas causas são controversas”. (WIKIPÉDIA, 2018a, extraído da Internet). 
21 Tentamos fazer uma ligação a respeito deste ponto na parte final do texto. 



82 
 

Num segundo momento, o objetivo foi colocar essa rede em contato com 

outras redes de computadores que se desenvolviam no mesmo período. Aos poucos, 

a rede se desenvolve e mais computadores são conectados a ela. Além de institutos 

de pesquisa ao redor do mundo, pesquisadores que contribuíam de forma individual 

também estavam conectados por meio de linhas telefônicas. Devido a essa expansão, 

em 1983, o Departamento de Defesa dos EUA cria a MILNET, uma rede exclusiva 

para fins militares. 

Nesse período, a ARPA-Internet já se desenvolve e em 1990 a maioria dos 

computadores dos EUA já tinham capacidade de se conectarem à rede. Nesta 

década, muitos provedores de internet montaram redes próprias e estabeleceram 

suas próprias portas de comunicação. Daí em diante a rede, já privatizada, com 

finalidades civis e aberta a todos, cresce em amplitude até os níveis observados nos 

dias atuais. 

De acordo com Castells (2003), a internet surge sobre uma base improvável, 

a saber: a big science22, a pesquisa militar e a cultura Hacker23, surgindo assim em um 

ambiente de liberdade e estimulo à criatividade. Apesar de ser criada com finalidades 

militares, no contexto de disputa tecnológica do período da Guerra Fria, a política de 

flexibilidade e liberdade acadêmica que vigorou no contexto de criação da ARPA, 

possibilitou aos acadêmicos envolvidos no projeto um alto grau de liberdade, o que 

por sua vez propiciou a criatividade para transformarem ideias em projetos e 

pesquisas em tecnologias viáveis. 

Com o avanço da pesquisa, o barateamento da comunicação e o 

compartilhamento de dados, a colaboração entre pesquisadores se amplia, a rede 

aumenta e isso gera um ciclo virtuoso que torna a internet um ambiente cada vez mais 

livre. Disso fica claro que a internet inicialmente não se desenvolve com finalidades 

mercadológicas. Isso é verdade até que, décadas mais tarde, grandes empresas de 

telecomunicações invistam na área através da criação dos seus provedores de acesso 

e na criação de produtos. 

A iniciativa privada provavelmente não teria interesse em investir altos 

recursos, muito menos em dar liberdade aos pesquisadores sem garantias mínimas 

                                                           
22 Projetos de alto custo financeiro geralmente financiados pelo governo (CASTELLS, 2003). 
23 Hacker pode ser traduzido como decifrador. Pode ser chamado de Hacker aquele indivíduo com intensidade 
incomum, a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computadores.  
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de retorno. Esse ambiente inicial de liberdade de criação e comunicação que existiu 

para pesquisadores, em grande parte, se desenvolve de forma aparentemente 

espontânea e foi o precursor da cultura de liberdade na internet. Ele subsiste até os 

dias atuais e tem sido fundamental para combater iniciativas que firam as liberdades 

individuais e a privacidade. Isso ocorre sobretudo através do desenvolvimento de 

tecnologias que neutralizem aquelas que, visando lucros, atentam contra a 

privacidade e outras garantias individuais e coletivas. 

Seria impossível, dadas as limitações existentes na elaboração desse texto, 

fazer uma análise de conjuntura profunda do surgimento da internet. Tentamos 

pontuar alguns acontecimentos importantes de um contexto amplo, na tentativa de 

compreender o processo social que elevou a internet ao patamar de interatividade e 

organização atual. 

Ela surge, sim, no seio de uma grande potência como iniciativa militar, mas 

ela não é o que foi imaginada no início, justamente devido às iniciativas e contribuições 

de pessoas com interesses diversos ao redor do mundo, que foram construindo-a 

lentamente. Levar isso em consideração nos permite compreender que a internet nem 

sempre foi como a vemos atualmente. Ela não surgiu no formato atual. Foi um 

processo de construção coletiva, criado por diferentes grupos de interesse e que não 

tem, e provavelmente não terá, um formato definido devido as suas características. 

Esse processo implicou em mudanças na forma de organização institucional, 

mas também pessoal, como tentaremos demonstrar a seguir. Cada vez mais, o uso 

da rede e o desenvolvimento de tecnologias de armazenamento e transmissão de 

dados alteram a forma de organização do cotidiano. 

 

3.2 A internet como uma ferramenta do cotidiano 
 

A rede mundial aos poucos passa a ser um ambiente comercial. Com a 

entrada dos grandes provedores oferecendo conexões a preços acessíveis, aliada ao 

desenvolvimento dos computadores pessoais das grandes marcas, também a baixo 

custo, aos poucos, a internet passa a ser uma ferramenta de uso corriqueiro das 

pessoas. Se inicialmente estava restrita ao universo dos pesquisadores e amantes da 
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cultura hacker, o espaço virtual, ou ciberespaço, gradativamente engloba aspectos 

cada vez mais importantes de nossas vidas. 

A autonomia gerada e a crescente ampliação da rede contribuíram para a 

entrada de empresas de telecomunicações nesse ambiente. No vale do Silício na 

Califórnia, surgiram centenas de empresas voltadas para o desenvolvimento de 

tecnologias, para as redes e a computação pessoal. Dentre elas, empresas que são 

determinantes na forma como interagimos e organizamos nosso trabalho bem como 

outras esferas de nossas vidas: Google, Facebook, Microsoft, Apple, adobe, etc. 

Em termos históricos, isso gerou uma rápida mudança na forma como as 

pessoas organizavam sua forma de viver. A relação tempo/espaço se reconfigurou, 

como vimos anteriormente, acelerando um processo inerente à modernidade. As 

barreiras físicas praticamente deixam de existir para a informação em um mundo 

conectado por satélites e cabos de fibra ótica. 

Escrever este texto sem o auxílio da internet e os produtos oferecidos por 

essas empresas ainda seria possível, mas somente em uma configuração muito 

diversa e sobretudo de forma muito mais complicada. Isso vale para quase todas as 

formas de trabalho hoje em dia. Ao entrar em uma loja de carros, por exemplo, e me 

informar sobre alguns de seus produtos, uma das primeiras perguntas que o vendedor 

me fez foi: “podemos adicioná-lo ao Whatsapp para que possamos fornecer mais 

informações sobre o produto? ” 

Um detalhe interessante deste contexto: se alguém vier a ler esse trabalho 

daqui a poucos anos, provavelmente não saberá, ou apenas terá ouvido falar, muito 

evasivamente, no aplicativo Whatsapp como uma ferramenta utilizada no passado 

para comunicação interpessoal. As ferramentas surgem e desaparecem com uma 

velocidade estonteante, uma vez que, além das suas funcionalidades, sua utilização 

depende da adesão da ferramenta por um grande número de pessoas. 

 Esses e outros exemplos tão comuns do uso da rede, nos mostram um 

processo de mudança social rápido em nível de reorganização da informação. A 

interação entre pessoas, empresas e de ambos com o Estado, que posteriormente 

passou a se apropriar dessas informações para manter o controle sobre as pessoas, 

se modificou de forma ampla 
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Nesta seção, abordaremos rapidamente como essas modificações geraram 

uma necessidade de adaptação dos indivíduos em relação ao tempo, ao uso das 

ferramentas e a própria imagem, que, em tempos de internet, se torna a cada dia que 

se passa cada vez mais pública. 

Assim como o uso do motor a vapor e da eletricidade no contexto da revolução 

industrial, o advento do ciberespaço representa uma mudança da qual não podemos 

escapar no momento atual.  A forma de armazenar e transmitir dados e a facilidade 

de comunicação nos condicionam a abordar a nossa realidade sob uma nova ótica. 

Uma vertente importante desse processo diz respeito ao aprendizado de um 

conjunto considerável de procedimentos que se reinventam a todo instante. Aprender 

constantemente é um atributo fundamental da condição humana. Não vivemos um dia 

sequer, do nosso nascimento até a nossa morte, sem que tenhamos aprendido 

alguma coisa. O que nos chama a atenção para o atual processo de desenvolvimento 

tecnológico é a velocidade e expansão que parecem não ter limites. O aplicativo 

indispensável para o trabalho e a comunicação com os amigos de hoje não é o mesmo 

de ontem e não será o de amanhã. 

Não compreender essa lógica é estar “por fora” e significa perder contato com 

os amigos. Pode ser um problema no mundo do trabalho. As redes de contato são 

ferramentas essenciais, não apenas para não se perder de quem gostamos, mas 

sobretudo no ambiente de trabalho. 

Essa situação é ainda mais complexa se pensarmos que, nesse contexto, o 

nosso cotidiano passar a ser colonizado pela velocidade da inovação tecnológica e 

que, em muitos aspectos da nossa vida, passam a ser colonizados por esse processo. 

A ficção tão bem elaborada na Trilogia cinematográfica Matrix parece mais e 

mais com a realidade que vivemos. Os softwares, espíritos das máquinas, continuam 

em rápido processo de aperfeiçoamento. Continuam cada vez mais colonizando 

aspectos de nossas vidas. Ficar alguns meses sem atualizar a suíte de programas de 

escritório do nosso computador pode nos colocar fora de compatibilidade com os 

novos padrões. Pode ser impossível enviar um artigo para uma revista, ou 

simplesmente preparar uma série de slides para uma aula. 

Atualmente, já ouvimos falar em Internet das coisas ou IoT (Internet of Things). 

Impressoras 3D, carros controlados por dispositivos pessoais conectados à rede; 
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casas com todas as funções também controladas diretamente por aplicativos que 

rodam diretamente na internet: 

 
 
A IoT abrange bilhões de objetos do dia a dia que estão equipados 
com identificadores únicos e capacidade de gravar, relatar e receber 
dados automaticamente ¬ um sensor no sapato controlando a 
velocidade de sua corrida ou uma ponte controlando os padrões de 
tráfego.  
Segundo o IDC, o número de dispositivos ou coisas que podem ser 
conectados à IoT está se aproximando de 200 bilhões, com 7% (ou 14 
bilhões) já conectados à Internet e se comunicando por meio dela. 
(INTERNET..., 2014, extraído da Internet). 
 

 

Bauman e May (2002) analisam a questão da expertise necessária para a vida 

na sociedade atual. De acordo com os autores, atividades simples do cotidiano 

passaram a depender de um conjunto de técnicas: 

 
 
O aumento da expertise, na especialidade, parece preencher o hiato 
entre a expectativa e a realidade no emprego das promessas surgidas 
na era da informação. As habilidades cotidianas, que outrora se 
consideravam razoavelmente difundidas, ou pelo menos disponíveis, 
com o passar do tempo ficaram sujeitas a minuciosos estudos 
científicos. (BAUMAN; MAY, 2002, p. 239). 

 
 

Ainda de acordo com os autores, as novas tecnologias não são mera resposta 

a uma necessidade. O seu surgimento não foi determinado pela demanda popular. 

Nesse caso, a demanda por produtos é superior à sua produção. A internet que, 

apesar das origens militares, se desenvolve como ambiente livre de criação, a partir 

das contribuições do ambiente universitário, é apropriada pelo mercado em poucas 

décadas como um grande meio de captar, mas também de criar demandas para novos 

produtos. 

Não necessariamente precisamos desses recursos, mesmo vivendo em um 

mundo conectado. Entretanto, somo obrigados a um aprendizado que não obedece a 

uma melhor forma de trabalho ou para que possamos ter ganhos significativos em 

relação ao lazer ou outras áreas de nossas vidas. Em geral, o aumento do ritmo 

obedece à lógica dual da obsolescência programada e da obsolescência perceptiva. 
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Os produtos são produzidos de forma que, após um determinado tempo, seu 

uso seja praticamente inviável. Seja por falta de memória física, seja por falta de peças 

de reposição. Caso ele persista insistentemente por mais tempo que o previsto, com 

certeza nós o jogaremos fora. Existirão outros com design tão bonito que vamos 

parecer dinossauros se utilizarmos um celular ou comutador de um ano e meio atrás. 

Além dos aparelhos físicos, os aplicativos que acessamos pela internet têm 

aspectos semelhantes. Estes, por sua vez, nos prendem pelos benefícios que nos 

oferecem de forma supostamente gratuita. Supostamente porque, para acessar 

qualquer serviço oferecido na internet, é preciso aceitar um termo de serviço no qual 

abrimos mão de uma série de direitos relacionados à privacidade e autoria daquilo 

que por ventura viermos a criar em tais ambientes. 

Ao observarmos a questão por esse ângulo, consideramos pertinente 

assinalar que em grande parte a aceleração no ritmo do aprendizado na chamada era 

da informação é direcionado para o consumo. Está longe de uma conduta reflexiva 

dos sujeitos, que na maior parte de suas ações abrem mão efetivamente da 

capacidade de escolha. 

A rapidez de uso e aprendizado de técnicas necessárias para tais finalidades 

não favorece a reflexão. Enquanto desempenhamos dez tarefas em dez diferentes 

abas dos nossos navegadores de internet, não conseguimos refletir muito bem sobre 

nenhuma delas. Vamos clicando, avançando, sem ler efetivamente o que está escrito 

e as implicações, ainda que mínimas, que aqueles cliques significam. 

Percebemos duas implicações nesse processo. O primeiro deles referente a 

uma crescente perda de privacidade, uma vez que sem ter muito tempo para pensar 

sobre as implicações das ferramentas que estamos usando, simplesmente aceitamos 

seus termos de serviço. Uma segunda implicação diz respeito à facilidade que esta 

lógica propicia às grandes corporações e governos em ampliar o controle sobre as 

pessoas e grupos. 

Acreditamos que, por este ponto de vista, os desdobramentos do uso da rede 

e suas tecnologias nos transformaram em habitantes de uma enorme casa de vidro, 

na qual os rastros que deixamos pelo caminho são capturados e constituem um perfil 

de nós mesmos que, por sua meticulosidade, talvez nos fosse irreconhecível. 
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3.3 O que é o virtual? 

 

Embora tenha sido criada algumas décadas atrás, é a partir da década de 

1990 que a internet começa a se popularizar como um meio de comunicação entre as 

pessoas. Ainda assim, era usada por poucas pessoas de segmentos sociais bem 

delimitados. O meio básico para ter acesso à grande rede era o desktop, computador 

de mesa. Os softwares ainda não tinham uma interface amigável, em geral, para 

acessá-los, era necessário executar alguns comandos em uma tela preta. 

Se pensarmos no contexto internacional, a primeira linha de computadores 

pessoais que se popularizou foi o da empresa apple, nos Estados unidos. No Brasil, 

essa popularização inicia-se a partir de 1995, com a chegada do sistema operacional 

Windows 95, que possuía uma interface gráfica para o sistema operacional e que 

possibilitava a instalação de um conjunto de aplicações que, por sua vez, também 

tinham uma interface de fácil manuseio, incluindo ferramentas básicas de escritório 

como editores de texto, planilhas e apresentações bem como um navegador de 

internet. 

Aos poucos, a internet se torna um ambiente amigável. Entretanto, o 

computador ainda era visto basicamente de dois modos: a) uma ferramenta de 

trabalho altamente sofisticada; e b) uma ferramenta utilizada por jovens, que 

desbravavam a rede em busca de conhecimento acadêmico e pessoal, e também para 

ter acesso a jogos. Nos anos 1990, a figura do nerd era emblemática quando se 

pensava em quem utilizava computadores. 

Obviamente, havia também a questão da renda econômica. Ter acesso a um 

computador custava muito caro. Se atualmente, para a maior parte da população, 

adquirir um computador representa um sacrifício financeiro, nos idos de 1990, apenas 

um círculo muito restrito de pessoas podia pagar por ele. No Brasil, o acesso vai se 

intensificando a partir da metade da década de 2000, com o surgimento dos chats, 

dos aplicativos de mensagens, com destaque para o MSN. 

Nesse contexto, o surgimento das lan-houses teve um papel fundamental para 

a disseminação da rede em larga escala no Brasil. A partir delas, por uma quantia 

relativamente baixa, qualquer pessoa poderia acessar a internet por um determinado 

período de tempo. Era possível encontrar lan-houses em todos os espaços da cidade 
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de forma indiscriminada, das zonas mais abastadas e centrais, até as comunidades 

pobres das periferias. 

O desenrolar desses acontecimentos permitiu a parcelas cada vez maiores da 

população a terem acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. O 

ambiente virtual cresce e se torna, cada vez mais, parte da vida das pessoas. E na 

mesma escala de crescimento um conjunto importante de variáveis em suas vidas 

passa a estar presente na rede mundial de computadores. O mundo virtual começa a 

abrigar serviços essenciais e parte considerável da subjetividade dos indivíduos. 

Essa transformação torna urgente uma reflexão sobre o que significa o virtual 

nesse contexto. Afinal, a oposição entre mundo real e mundo virtual ainda faz sentido 

hoje em dia? Acreditamos que a resposta para esta questão está na forma como 

passamos a encarar o espaço/tempo em condições de modernidade. O uso das redes 

acelera ainda mais o processo de encolhimento do espaço geográfico e de ampliação 

do tempo. 

O acesso às lan-houses, na década de 2000, fez com que milhões de pessoas 

criassem perfis nas primeiras redes sociais, notadamente o Orkut, e conseguissem 

quebrar barreiras geográficas, entrando em contato permanente com parentes e 

amigos que viviam em locais muito distantes. O uso dos aplicativos de mensagens 

instantâneas, mais especificamente o msn, representou o começo do fim das barreiras 

temporais. Entretanto, é valido lembrar que, naquele período, as pessoas estavam 

conectadas apenas por alguns momentos do dia. 

Os exemplos citados nos ajudam a fazer uma ligação deste momento de 

transição na forma de sociabilidade com as transformações advindas com a 

modernidade. Nos interessa compreender de que forma o ambiente virtual funciona 

como um fator de agudização desse processo. 

Pierre Lévy (2011, 2014a, 2014b, 2016), ao longo de suas obras, nos oferece 

um conjunto de reflexões que nos possibilitam ampliar o nosso entendimento dessa 

questão. De acordo com este autor, a palavra virtual tem pelo menos três significados: 

• O primeiro deles é técnico, 

• O segundo deles é o do uso corrente; e 

• O terceiro é de cunho filosófico.  
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No uso corrente do termo, a ideia de virtual está ligada à irrealidade. Para o 

senso comum, é como se real e virtual representassem universos paralelos. Esse 

entendimento tende a gerar uma série de conflitos que influenciam desde os hábitos 

mais simples até condutas que envolvem a criminalidade. À medida que práticas do 

mundo real passaram a ser realizadas no meio virtual, a discussão sobre a validade 

das ações e o tipo de resposta que lhes deveria ser dada abriram essa discussão de 

forma ampla na sociedade. Afinal, um fato ocorrido no mundo virtual tinha validade 

igual a um ocorrido no mundo real?  

Aparentemente, essa diferenciação tende a diminuir ao passo que mais 

variáveis das nossas vidas passam a estar baseadas no mundo virtual. Atualmente, 

temos consciência que algo publicado em uma rede social tem implicações tão ou 

mais significativas do que se fosse dito pessoalmente. Entretanto, ainda é comum que 

pensemos o virtual como algo separado do real. O fato de ainda existir essa separação 

merece uma reflexão quanto ao que é o virtual. 

Na concepção filosófica, é virtual “aquilo que existe apenas em potência e não 

em ato”. Trata-se do campo de forças e de problemas que se resolvem a partir de uma 

atualização. Nesse sentido, o que é virtual encontra-se antes da concretização efetiva 

ou formal de algo. A rigor, em Filosofia, o virtual existe em oposição ao real, mas ao 

atual. Uma árvore, por exemplo, está contida na sua semente. A produção da árvore 

está na essência da semente. Dessa forma, a virtualidade da árvore é real. Entretanto, 

ela não é ainda atual. (LÉVY, 2011). 

Nesse sentido: 

 
 
É virtual toda entidade “desterritorializada”, capaz de gerar diversas 
manifestações concretas em diferentes momentos e locais 
determinados, sem contudo, estar ela mesma presa a um lugar ou 
tempo em particular. [...] o virtual é uma fonte indefinida de 
atualizações. (LÉVY, 2011, p. 50). 
 
 

Partindo desta concepção, todas as nossas ações, que ocorrem no espaço 

de fluxo das redes de informação, são virtuais. Portanto, são reais. A diferença é que 

estas ações ocorrem de forma desterritorializadas. Elas independem do lugar físico e 

têm como característica a ampliação do leque de ações possíveis bem como a sua 

aceleração. A desterritorialização e a possibilidade de atualização que descarta a 
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interação face a face trazem uma consequência significativa ao processo: uma 

significativa expansão do tempo. 

Posso, por exemplo, acessar minha conta bancária e fazer qualquer tipo de 

transação a partir do aplicativo instalado no meu smartphone, de qualquer lugar. 

Também posso usar qualquer computador com um navegador instalado e acesso à 

internet ou ainda ir a um terminal 24 horas, instalado em qualquer agência ou 

estabelecimento comercial. Embora possa fazer a transação de qualquer lugar, a 

qualquer tempo, a ação é real. 

Sai de cena a necessidade da presença física. Entretanto, as ações 

continuam a existir e até mesmo, como estamos discutindo, tendem a se ampliar. 

Portanto, a virtualidade não é uma irrealidade. Talvez possa ser melhor compreendida 

como uma ampliação da nossa experiência com o real em todos os sentidos. 

 
 
Retenhamos dessa meditação sobre a saída da “presença” que a 
virtualização não se contenta em acelerar processos já conhecidos, 
nem em colocar entre parênteses, e até mesmo aniquilar, o tempo ou 
o espaço [...] Ela inventa no gasto e no risco, velocidades 
qualitativamente novas, espaço-tempos mutantes. (LÉVY, 2014a, p. 
24). 

 
 

Esse processo é permitido devido à base possibilitada pelo surgimento da 

internet. Na prática, o universo virtual se compõe de um conjunto de códigos binários 

representados pelos números 0 e 1, armazenados em servidores em lugares 

dispersos do mundo, que se materializam à medida que precisamos acessar algo. 

Ao enviar um áudio, por meio de um aplicativo de mensagem, minha voz é 

codificada em código binário e enviada por meio de uma rede complexa, passando 

por vários nós da grande rede e, possivelmente, por um servidor, seguindo para o 

meu destinatário. O mesmo acontece com um e-mail ou qualquer outro tipo de arquivo 

que eventualmente estejamos lidando. 

Nos dias atuais, vivemos neste fluxo constante de atualizações, ou seja, em 

um universo de possibilidades que podem se concretizar a um clique ou deslizar de 

dedos por uma tela de smartphone. Essa característica da virtualização gera espaços 

de convivência múltiplos. O simples fato de enviar uma mensagem para um amigo faz 

com que minhas informações peregrinem por distância difíceis de serem assimiladas 
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quando se pensa na simplicidade de uma simples troca de mensagens, até chegar, 

em tempo quase real, a ele, que pode estar na sala ao lado ou no Japão. 

Sem que percebamos, nos tornamos uma espécie de nômades. Entretanto, 

vivemos uma espécie diferente de nomadismo. Estamos a cada dia perdendo a 

referência do lugar, talvez ainda nos acostumando com uma errância infinita por meio 

dos nós da grande rede. Nossas ações se caracterizam pela desterritorialização, pelo 

aumento da velocidade e pelo universo de possibilidades das atualizações 

permanentes que o ambiente virtual nos permite. Saímos, assim, da nossa presença, 

por mais paradoxal que essa sentença possa parecer. 

O conjunto e o nível das ações que podemos tomar, a complexidade das 

relações que podem se estabelecer bem como as suas consequências, ganham uma 

nova significação, à medida que as novas tecnologias de informação e comunicação 

se desenvolvem, ampliando o leque de possibilidades. 

O aumento da nossa capacidade de comunicação aliado ao desenvolvimento 

dos transportes são fatos que participam do mesmo movimento de virtualização da 

sociedade que vivenciamos atualmente e que têm origem com o advento da 

modernidade. O que vivenciamos agora é uma intensificação sem precedentes da 

descontinuidade na forma como passamos a compreender e experimentar as 

categorias de tempo e espaço. 

O espaço virtual, com o conjunto de possibilidades que nos abre, favorece o 

surgimento de práticas culturais diferentes. Pretendemos discutir isso adiante, de 

forma mais detalhada, mas acreditamos ser necessário fazer, desde já, o elo entre 

espaço virtual e cultura. 

Nas palavras de Manuel Castells (2016, p. 455): 

 
 
Culturas consistem em processos de comunicação. E todas as formas 
de comunicação, como Roland Barthes e Jean Baudrillard nos 
ensinaram há muitos anos, são baseadas na produção e consumo de 
sinais. Portanto, não há separação entre ‘realidade’ e representação 
simbólica. Em todas as sociedades, a humanidade tem existido em um 
ambiente simbólico e atuado por meio dele. Portanto, o que é 
historicamente específico ao novo sistema de comunicação 
organizado pela integração eletrônica de todos os modos de 
comunicação, do tipográfico ao sensorial, não é indução à realidade 
virtual, mas a construção da realidade virtual. [...] Portanto a realidade, 
como é vivida, sempre foi virtual porque sempre é percebida por 



93 
 

intermédio de símbolos formadores da prática com algum sentido que 
escapa à sua rigorosa definição semântica. 

 
 

Desse modo, todas as realidades são comunicadas ao indivíduo por meio de 

símbolos e, nas interações humanas, todos os símbolos são deslocados em relação 

ao sentido semântico que lhes são atribuídos. Logo, toda realidade é percebida de 

forma virtual. Assim, as interações humanas que passam a existir no ambiente virtual 

constituem uma cultura tão real quanto àquela que tradicionalmente surge das 

interações face a face. 

 

3.4 O espaço de fluxos: tempo e espaço em Castells 

 

Entre a existência de um conjunto de inovações técnicas, sobretudo a internet 

como a conhecemos nos dias atuais, que possibilitam interações sociais em larga 

escala e o surgimento de uma cultura própria – a cibercultura – que emerge no 

ambiente virtual, há o desenvolvimento de um contexto social amplo que permite o 

seu surgimento.  

Nesta sessão, retomamos rapidamente a discussão sobre a relação 

espaço/tempo na modernidade. Ampliando a análise do capítulo anterior, discutimos 

alguns pontos da obra de Manuel Castells (2016), no que diz respeito às 

consequências do processo de redução do espaço físico e ampliação do tempo. A 

leitura do autor nos permite avançar, percebendo os impactos das novas tecnologias 

de transporte e de comunicação na organização espacial e temporal dos dias atuais. 

No capítulo 6 do volume I do livro “Sociedade em rede”, Castells (2016) inicia 

a sua análise propondo uma inversão sobre a forma como a relação espaço/tempo é 

tratada nas teorias sociais clássicas. Ao contrário destas, que propõem análises, nas 

quais há um predomínio do tempo em relação ao espaço, na sua visão o espaço 

organiza o tempo. No capítulo seguinte da obra, o autor trata especificamente do 

tempo. Não pretendemos fazer um resumo, apenas trazer alguns elementos que 

ampliem a nossa interpretação da realidade que estamos observando em nossa 

pesquisa. 
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Na sua visão, tanto o tempo quanto o espaço passam a ser transformados 

sobre o efeito combinado do paradigma da tecnologia da informação e pelo processo 

atual de transformação histórica, fruto da sua análise na referida obra. Castells 

defende que o perfil dessa transformação é profundamente diverso das “prudentes 

extrapolações do determinismo tecnológico” (CASTELLS, 2016, p. 463). 

Nesse sentido, a sociedade passa a mudar a partir do surgimento das novas 

tecnologias, retratado pelo autor como “paradigma da tecnologia da informação”. 

Entretanto, esse conjunto de transformações não necessariamente segue o 

determinismo tecnológico. As tecnologias maravilham, mas também assustam os 

seres humanos. A ascensão e popularização das ciências no ambiente da 

modernidade deram margem ao surgimento de muitas teorias sobre o papel das 

tecnologias na vida humana. 

Há uma verdadeira cultura em torno do tema. As obras de ficção científica de 

Júlio Verne, a exemplo de “a volta ao mundo em 80 dias” e “viagem ao centro da terra”, 

bem como os filmes de George Lucas e Steven Spielberg, diretores de “Star Wars” e 

“ET, o extraterrestre”, são bastante representativas da forma como a humanidade 

gerou expectativas em torno do papel das tecnologias. Entretanto, as expectativas 

não guiam o desenvolvimento histórico. Castells (2016) nos mostra as causas das 

transformações ao discutir o paradigma da tecnologia, desvelando a sua relação com 

a organização do sistema produtivo e as transformações no espaço. 

A partir da década de 1970, se populariza o modelo flexível de produção que, 

de forma geral, tende a se expandir para os demais domínios da atividade econômica 

e da vida. O desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte permitiram uma 

verdadeira reorganização do sistema produtivo em escala global. Aliado a isto, 

devemos acrescentar a este quadro o movimento do capital especulativo em torno do 

globo. 

Nesse contexto, há um fluxo planetário constante, organizado em torno das 

redes de informação que vão determinar para onde vai o capital. A hierarquia dos 

lugares passa a obedecer à rapidez com que as redes permitem mudar. A 

reestruturação ocorrida a partir da década de 1970 deu exemplo de como a produção 

flexível e o capital especulativo poderiam reorganizar os espaços em questão de 

pouco tempo. 
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A partir de então, vimos a migração de diversas industrias para países 

periféricos, com o objetivo de se obter mão de obra mais barata e consequentemente 

mais lucro. Grandes marcas não estão mais atreladas ao local onde seus produtos 

são produzidos. No mundo globalizado, observar as etiquetas onde consta “Made 

in...”, atualmente, pode não representar muitas surpresas. Em poucas décadas, nos 

acostumamos à globalização e à lógica planetária de trocas de mercadorias de forma 

crescente nos últimos tempos. 

Atualmente, nos acostumamos a comprar em qualquer parte do mundo 

através da internet, utilizando cartões de crédito. O acesso a bens culturais também é 

disseminado de forma instantânea pela rede. Consumimos música, filmes, livros e 

jogos em tempo real e em qualquer lugar, desde que estejamos conectados. Décadas 

atrás, isso era coisa de filme de ficção científica. 

A logística das compras online, dos dias atuais, nos dá uma boa pista do que 

vem se tornando o espaço de relações estabelecidas no capitalismo moderno. O 

dinheiro, equivalente universal, como classificou Simmel, torna as relações cada vez 

mais fluídas. O acesso possibilitado pelas novas tecnologias também torna o acesso 

a bens, e até mesmo a relações, mais fluido. 

Atualmente, a tendência é de que o dinheiro físico desapareça em pouco 

tempo. Em um futuro próximo, todas as transações financeiras deverão ser feitas 

através da internet, por meio dos mais variados gadgets. Hoje em dia, pagamentos e 

transações financeiras diversas já podem ser realizados a partir da utilização de 

aplicativos de celular, relógios conectados, pulseiras e até mesmo por meio de 

aplicativos de mensagens, que permitam fazer transações financeiras como enviar e 

receber dinheiro, inclusive criptomoedas, que representam um novo capítulo da 

história da nossa relação com as moedas. 

Todas essas inovações transformaram os locais. Houve uma reorganização 

hierárquica na escala de poder em ordem planetária. Mesmo que países ricos tenham 

perdido parques industriais para países periféricos, a concentração de poder ficou, em 

geral, nos grandes centros de outrora. Os grandes centros, por onde flui o capital, com 

suas bolsas de valores e instituições financeiras, funcionam como verdadeiros nós de 

uma grande rede planetária. 
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Governos locais e elites empresariais estruturam-se com o objetivo de 

competir na economia global, estabelecendo redes de cooperação institucional entre 

instituições das regiões e empresas que se localizam na área. Assim, as localidades 

não saem do jogo, não desaparecem. Acabam se integrando nas redes internacionais, 

ligando-se a seus setores mais dinâmicos. (CASTELLS, 2016). 

O que vemos nesse contexto é uma grande descontinuidade geográfica. O 

novo espaço industrial se estabelece nos locais de modo a obter mais lucro, 

reorganizando o espeço geográfico em torno do fluxo de informações. O vale do silício, 

localizado no Estado da Califórnia, Estados Unidos, é um caso emblemático deste 

processo. 

Nas últimas décadas, esse espaço tem abrigado as maiores empresas de 

tecnologia do planeta, atraindo investimentos econômicos vultuosos e pesquisadores 

de todo o mundo, funcionando como um grande nó na rede econômica social. 

Impulsionado pelos grandes conglomerados de empresas de tecnologia e pela 

produção de bens culturais, especificamente a indústria do entretenimento, o Estado 

da Califórnia alcançou o posto de sexta economia mundial, se fosse considerado um 

país. Embora o caso das empresas de informática seja o grande representante do que 

estamos falando, todas as grandes indústrias atualmente seguem a mesma linha de 

funcionamento das fábricas, das de automóveis a de camisetas. 

Esse espaço de fluxo que observamos até aqui em uma escala macro, 

também afeta a organização e o modo de vida das pessoas. O desenvolvimento das 

ferramentas de comunicação e os sistemas de informação proporcionam a 

dissociação entre a proximidade geográfica e o desempenho das atividades rotineiras 

em diversos aspectos da vida. Os relacionamentos pessoais se modificaram, a forma 

de estudar, a determinação do lugar de moradia já têm se modificado devido a essas 

transformações e, sobretudo, no aspecto que agora nos detemos a analisar: a forma 

de trabalhar tem se transformado de forma muito rápida. 

Em uma economia que se organiza por meio de um espaço de fluxos 

semelhante ao das redes de informação, observamos um fato curioso: estamos vendo 

mais uma vez, agora no século XXI, a união entre local de trabalho e moradia. A 

separação da casa do lugar de trabalho é um dos ícones da racionalização que 

caracterizou o advento da modernidade séculos atrás. Um símbolo da empresa 

capitalista moderna. 
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Entretanto, esse retorno dos dias atuais pouco tem a ver com a realidade 

daqueles tempos. No momento inicial do capitalismo moderno, foi preciso 

despersonalizar as relações de trabalho para dar ímpeto ao lucro da empresa. Os 

indivíduos, como discutimos anteriormente, tiveram que ser disciplinados à rotina 

nascente das fábricas, ao tempo do relógio, à especialização. Após a década de 1970, 

com o movimento de flexibilização do trabalho e o desenvolvimento das tecnologias 

de comunicação, começou-se a vislumbrar o home-office como uma possibilidade real 

de descentralização do ambiente de trabalho, e uma forma de economia. 

No momento histórico atual, diversas tarefas dispensam a necessidade de 

manter o indivíduo por longas jornadas de trabalho confinado dentro de uma fábrica. 

Os meios de comunicação atuais possibilitam realizar muitas tarefas remotamente, o 

que aparentemente reduziria custos para as empresas e daria mais liberdade para os 

indivíduos.  

Na verdade, isso ocorre porque é possível um controle muito maior dos 

empregados. Táticas de dissimulação podem ser observadas no discurso corrente 

que diz: “ao trabalhar em casa, sem horários fixos você terá mais liberdade”. O 

discurso da liberdade não é usado apenas para liberar totalmente o empregado do 

ambiente da empresa. Existem variantes do tipo: venha trabalhar com as roupas que 

quiser, traga seu animal de estimação. Enfim, sinta-se à vontade para trabalhar mais 

e por mais tempo. 

Muito embora essa ainda não seja a realidade para a maior parte dos 

trabalhadores brasileiros, este discurso da flexibilidade se faz presente no cotidiano 

das pessoas. Sendo, recentemente, encampado pelo governo como motivo para a 

realização da nefasta reforma trabalhista24. Entre os jovens, cuja sociabilidade 

observamos neste estudo, o discurso da flexibilização é muito forte, muitas vezes de 

forma acrítica, no sentido de não perceberem que a aparente liberdade trazida pelos 

usos das tecnologias nas relações de trabalho pode significar um aumento 

significativo do tempo dedicado às tarefas produzidas, uma vez que passam a ser 

realizadas em qualquer lugar. 

                                                           
24 Prometendo a modernização trabalhista, a reforma aprovada pelo Governo retirou direitos e 
precarizou ainda mais as relações de trabalho no Brasil.  



98 
 

Assim como as máquinas não libertaram as pessoas do trabalho pesado, 

dando-lhes mais tempo livre, como prometiam os entusiastas do desenvolvimento 

tecnológico na revolução industrial nascente, a flexibilização do trabalho aliada às 

fermentas tecnológicas que, em muitos casos tornam a presença física dispensável 

para o desenvolvimento do trabalho, não ampliou o tempo livre das pessoas. Ao 

contrário, passamos a ver o surgimento de uma classe extremamente explorada no 

ambiente produtivo através dessas ferramentas: o infoproletariado25. 

Apesar de ser possível trabalhar em qualquer parte, as grandes cidades não 

pararam de crescer. Houve uma reconfiguração dos usos dos espaços públicos, como 

apontamos aparados nas teorias de Simmel (1967) e Sennett (1995). A lógica do 

consumo, baseada em grandes empreendimentos, tem levado as pessoas a adotarem 

os shopping centers, com seus corredores coloridos e com clima agradável e fazerem 

dele, por excelência, o espaço urbano preferido para a interação humana face a face.   

Castells (2016) propõe que o espaço organiza o tempo. Nosso exercício é 

tentar compreender como o espaço que estamos descrevendo, a partir das relações 

sociais, procede com essa organização. A análise do capitulo 6 do volume I da 

Sociedade em rede, da qual extraímos e interpretamos algumas ideias à luz do nosso 

trabalho de pesquisa, termina por concluir o que expomos a seguir, já tentando criar 

uma ponte com a ideia do tempo na lógica do autor. 

O poder na sociedade atual está organizado no espaço de fluxos. A 

dominação estrutural de sua lógica altera o significado e a dinâmica dos lugares. A 

experiência, que é relacionada a lugares, é abstraída do poder e o significado do 

conhecimento (CASTELLS, 2016). A relação dos indivíduos com o local é minimizada 

em relação ao global. Isso ocorre com às relações mais próximas como as amizades, 

relacionamentos afetivos, etc. Mas também com o trabalho e o consumo de bens 

materiais e culturais. Logo, a concepção de mundo passa ser formada, como já 

constatamos atualmente, no interior de grandes bolhas. 

Voltando ao raciocínio de Castells (2016), ele nos alerta para o risco de uma 

esquizofrenia estrutural entre duas lógicas espaciais que tende a romper os canais de 

                                                           
25 Conceito na forma como entende os autores Ricardo Antunes e Ruy Braga, na obra “Infoproletários: 
a degradação real do trabalho virtual”, na qual os autores analisam algumas categorias de 
trabalhadores, como os operadores de telemarketing, que, embora globalizados em sua atividade, 
vivem uma subordinação e um controle ainda maior, devido aos usos da tecnologia, o que amplia de 
forma considerável a alienação e a exploração desses grupos. 
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comunicação da sociedade. Na nossa leitura, a tendência apontada pelo autor é a de 

que haja a disseminação de um fluxo a-histórico em rede, que tentaria impor a sua 

lógica em lugares segmentados geograficamente, cada vez menos relacionados uns 

com os outros. Isso os tornaria cada vez menos propensos a trocas culturais. 

(CASTELLS, 2016). 

Talvez estejamos vivenciando o que o autor previu há quase duas décadas 

quando escreveu a obra. A dinâmica das relações não obedece mais à lógica do lugar. 

As redes possibilitam trocas culturais entre indivíduos e grupos em lugares dispersos. 

Quando acrescentamos a esse cenário o fato de que as relações de poder se 

estabelecem dentro desse espaço de fluxos, o quadro como um todo tende a se 

complicar. Determinadas características podem ser evidenciadas em detrimento de 

outras que podem simplesmente desaparecer, ao sabor dos ventos que manipulam 

as grandes bolhas nas quais se divide a sociedade atualmente em escala planetária. 

Antes de continuarmos com as implicações que enxergamos deste processo 

na formação da cibercultura, julgamos ser necessário fazermos uma breve reflexão 

sobre o tempo nesse contexto. No decorrer deste texto, temos defendido a ideia que 

o tempo vem sendo acelerado e expandido no ambiente da modernidade. 

O tempo é uma das categorias básicas que os indivíduos utilizam para formar 

sua experiência com a realidade. Aqui, não temos interesse em discutir o conceito 

físico de tempo, assim como não o fizemos com o conceito de espaço. Aqui, nos 

interessa compreender como os indivíduos passam a entender essa categoria em um 

ambiente social marcado pelas tecnologias. 

A modernidade e seu conjunto de transformações têm feito com que a 

percepção do tempo se amplie e vários fatores concorrem para isso. Inicialmente, 

podemos dizer que a nossa percepção do tempo muda na modernidade devido a uma 

melhora na qualidade de vida. O desenvolvimento de remédios e técnicas terapêuticas 

fizeram  a expectativa de vida dos indivíduos pular da casa dos 30 anos, no século 

XVII, para quase 80 anos, nas primeiras décadas do século XXI. Por si só, uma 

transformação dessa ordem já mudaria de forma bastante significativa a forma como 

os indivíduos percebem o tempo. 

O desenvolvimento dos transportes também altera essa relação, uma vez que 

o indivíduo passa a poder alcançar maiores distâncias em menor intervalo de tempo. 
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Sua vida se reorganiza em função dessa nova realidade. É possível estabelecer 

relações sociais com pessoas e instituições que estão mais distantes. Por afetar 

variáveis múltiplas de suas vidas, altera também o modo como se pensa a própria 

forma de viver. 

O desenvolvimento dos meios de comunicação amplia ainda mais esse leque 

de possibilidades que se abre ao indivíduo moderno. Do telégrafo às chamadas por 

vídeo conferência dos dias atuais, a presença física foi sendo dispensada de um 

conjunto diversificado de relações sociais. Isso também implicou na forma como o 

tempo é percebido. Não há mais tempo de espera para a resposta. Ao ligar para 

alguém na sala ao lado ou na china, o tempo de estabelecimento do diálogo é 

exatamente o mesmo: agora. 

As relações sociais atingem um novo patamar nessa realidade. O tempo aos 

poucos deixa de ser o tempo cronológico. Agora, o tempo acelera-se constantemente, 

de acordo com as ferramentas tecnológicas que surgem e que ampliam a capacidade 

de comunicação e vai deixando de ter como referência o lugar. O tempo é 

descontextualizado do lugar e passa a se fragmentar. 

Nas palavras de Castells (2016, p. 516): 

 
 
Esse tempo linear, irreversível, mensurável e previsível está sendo 
fragmentado na sociedade em rede, em um movimento de 
extraordinária importância histórica. No entanto, não estamos apenas 
testemunhando uma revitalização do tempo de acordo com contextos 
sociais ou, de forma alternativa, o retorno à reversibilidade temporal, 
como, se a realidade pudesse ser inteiramente captada em mitos 
cíclicos. A transformação é mais profunda: é a mistura de tempos para 
criar um universo eterno que não se expande sozinho, mas que se 
mantêm por si só, não cíclico, mas aleatório, não recursivo, mas 
incursor: tempo intemporal, utilizando a tecnologia para fugir dos 
contextos da sua existência e para apropriar, de maneira seletiva, 
qualquer valor que cada contexto possa oferecer ao presente eterno. 
[...] Comprimir o tempo até o limite equivale a fazer com que a 
sequência temporal, e, por conseguinte, o tempo desapareça.  

 
 

Uma reportagem26 sobre sonambulismo digital, veiculada por um grande 

veículo de mídia há algum tempo, nos fez compreender melhor a relação que 

                                                           
26 Veiculada em 27/04/2014, no programa fantástico da Rede Globo de Televisão. Disponível em: 
<https://globoplay.globo.com/v/3308620/>. Acesso em: 19 abr. 2018. 
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passamos a ter com o tempo no momento atual. Até mesmo o sono passou a ser 

colonizado pela utilização dos aplicativos de mensagens. Passamos a viver em um 

mundo marcado pelo imediatismo. Os mecanismos de confirmação de leitura, tão 

populares nos aplicativos de mensagens, dizem muito a esse respeito. 

Entre os jovens, o tema surge de forma recorrente no ambiente escolar. A 

lógica da conexão 24/07 está colonizando a última barreira, o sono. A necessidade de 

se manter informado reduz o tempo e a qualidade do sono, sobretudo dos mais jovens, 

que não conseguem se afastar da torrente de informações que chegam através dos 

smartphones. 

Podemos afirmar que os fatos têm atropelado as pessoas. Essa é uma boa 

descrição para a dimensão com qual vivenciamos no momento. Se a adaptação para 

o tempo do relógio representou um choque cultural para aqueles que viveram na lógica 

pré-moderna, o momento atual não deixa de ser menos chocante. 

A linearidade à qual obedecia a visão do tempo está deixando de existir em 

todos os aspectos da vida humana. A reintegração entre trabalho e vida pessoal que 

alonga as jornadas de trabalho indefinidamente e a urgência na resposta de todo e 

qualquer tipo de mensagem também agem de forma significativa. Nesse sentido, a 

possibilidade de recuperar textos, falas, imagens e qualquer outra informação pessoal 

a qualquer momento, de forma descontextualizada ou não, quebra a sequência 

cronológica dos acontecimentos, modificando o presente e alterando o futuro. 

Recorremos mais uma vez às palavras de Castells, reforçando a ideia do 

tempo intemporal: 

 
 
Proponho a ideia do tempo intemporal, como chamo a temporalidade 
dominante na nossa sociedade, ocorre quando as características de 
um dado contexto, ou seja, o paradigma informacional e a sociedade 
em rede, causam confusão sistêmica na ordem sequencial dos 
fenômenos sucedidos naquele contexto. Essa confusão pode tomar a 
forma de compreensão da ocorrência dos fenômenos, visando à 
instantaneidade, ou então de introdução de descontinuidade aleatória 
na sequência. A eliminação da sequência cria tempo não diferenciado, 
o que equivale à eternidade. (CASTELLS, 2016, p. 543). 

 
 

Não é possível esgotar, em tão poucas linhas, a relação atual que mantemos 

com as categorias de espaço e tempo. Entretanto, acreditamos que o exposto torna 
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possível uma ligação entre o surgimento da rede enquanto ferramenta tecnológica e 

a cultura que decorre a partir da disseminação da sua utilização em escala planetária. 

Nos ocuparemos agora da cibercultura. 

 

3.5 A cibercultura: ciberespaço e virtualização da cultura 

  

A palavra ciberespaço foi inventada, muito provavelmente, em 1984 por 

William Gibson (2016), publicada em um romance de ficção científica intitulado 

“Neuromancer”. Nesta obra, a humanidade vive uma espécie de delírio coletivo digital, 

no qual todos se conectam virtualmente para saber “tudo sobre tudo”. Algumas obras 

de ficção científica, em particular as distopias sociais, chegam a assustar leitores 

atuais, dada a capacidade de antever algumas características que vivenciamos 

atualmente. 

Na filosofia, Pierre Lévy (2011, p. 94) define ciberespaço como “espaço de 

comunicação aberto, pela interconexão mundial de computadores e das memorias 

dos computadores”. Nessa definição, o autor inclui toda a rede e todos os aparelhos 

capazes de se conectarem a ela. 

É válido registrar que do período de publicação da obra de Lévy (2011) para 

os dias atuais, o universo de aparelhos capazes de se conectarem à internet cresceu 

de forma bastante significativa. Atualmente, vivemos a época da internet das coisas. 

Além dos computadores, tablets e smartphones, vários eletrodomésticos, por 

exemplo, já são conectados à internet. Casas completamente controladas pela rede e 

carros autônomos, embora ainda não estejam completamente regulamentados, já são 

realidade. 

No texto do seu livro “Cibercultura”, Lévy diz que a perspectiva de digitalização 

geral das informações provavelmente tornaria o ciberespaço o principal canal de 

comunicação e suporte à memória humana. Passados alguns anos da publicação, 

podemos afirmar convictamente que sim. Vivenciamos uma grande digitalização dos 

documentos que regem nossa forma de organização social e muitos dos processos 

atualmente já são nativos no ambiente digital. 

Isso acontece em todos os domínios da vida contemporânea. A burocracia 

estatal tem migrado, as empresas privadas e sobretudo as nossas vidas particulares 
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têm sido catalogadas em ambientes virtuais. Obviamente esse processo cria novos 

hábitos e formas de interação social. Não precisamos mais filas, carimbos, ou da 

presença face a face para resolver a maior parte dos nossos assuntos com o Estado. 

Tiramos certidões, declaramos nosso imposto de renda e até emitimos documentos 

pela rede, a partir de qualquer dispositivo. Nossa relação com as empresas privadas 

também mudou. Pela internet, vemos avaliações de produtos, somos influenciados 

pelo marketing direcionado, gerado a partir da coleta constante de nossas 

informações; compramos e avaliamos produtos constantemente sem sair de casa e 

sem interação face a face. 

Pela lógica do ambiente em que surge, o ciberespaço se desenvolve na forma 

de um sistema composto por sistemas. Podemos compreender isso como uma 

espécie de caos. A internet tem essa origem caótica. Pouco tempo depois de ser 

criada, ela não obedecia mais aos objetivos iniciais que a fizeram vir ao mundo. 

Inicialmente, tonou-se um ambiente anárquico e libertário. Palco de inovações e 

experimentações sociais que ficarão marcadas na história. 

Mas desde o começo, a internet e o ciberespaço, enquanto ambiente de 

interações, passam por fases. Surgida como ferramenta militar, transformada depois 

em ambiente libertário, atualmente caracteriza-se como um ambiente de controle, em 

uma verdadeira guinada contrária à sua fase libertária. 

O ciberespaço pode ser compreendido, de forma geral, como um hipertexto 

interativo mundial, no qual cada um pode ver, adicionar, retirar e modificar partes 

dessa grande estrutura como se esse ambiente fosse um grande organismo vivo, um 

organismo capaz de se auto organizar (LEMOS, 2015). 

O ambiente no qual se pode pensar essa forma de cultura é o cenário no qual 

se materializam as relações estabelecidas no que Castells (2016) chamou de espaço 

de fluxos. Espaço de interações sociais virtuais, no qual as distâncias se tornam 

irrelevantes e no qual o tempo passa por uma expansão e fragmentação exacerbadas. 

A internet seria o ambiente físico, no qual se transportam os códigos binários, 

que são na verdade toda a nossa interação por meio da rede. O ciberespaço seria a 

atualização constante, o espaço da virtualização. A cultura gerada a partir das 

relações estabelecidas nesse espaço pode ser compreendida como a cibercultura. 

Nas palavras de Lévy (2011, p. 50): 
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A cibercultura encontra-se ligada ao virtual de duas formas: direta e 
indireta. Diretamente, a digitalização da informação pode ser 
aproximada da virtualização. Os códigos de computador inscritos nos 
disquetes ou discos rígidos dos computadores – invisíveis, facilmente 
copiáveis ou transferíveis de um nó a outro da rede – são quase 
virtuais, visto que são quase independentes de coordenadas espaço 
temporais determinadas. No centro das redes digitais, a informação 
certamente se encontra fisicamente situada em algum lugar, em 
determinado suporte, mas ela também está virtualmente presente em 
cada ponto da rede onde seja pedida.  
 

 

A partir desse conjunto de possibilidades técnicas, se assim podemos chama-

las, práticas sociais começam a se estabelecer. Inicialmente, a internet é utilizada em 

universidades e centros acadêmicos de forma geral. A juventude tem um papel muito 

importante no momento em que a internet deixa de ser uma ferramenta de uso militar 

e passa a ser utilizada nas universidades. Esse período, meados da década de 1970, 

coincidiu com os levantes da juventude no movimento da contracultura. O ciberespaço 

surge como um ambiente anárquico e colaborativo. 

Posteriormente, a internet passa a fazer parte do ambiente de trabalho de 

muitas empresas. Com o desenvolvimento dos primeiros computadores pessoais para 

o mercado, surgem diversas empresas que passam a criar serviços. O uso mais 

corrente, por parte das empresas e usuários domésticos, nesse período, era o das 

ferramentas básicas de escritório (editor de texto, planilhas e bancos de dados 

simples). 

Aos poucos, o ciberespaço passa a ser habitado por páginas de hipertexto, 

músicas e a popularização dos chats. O e-mail, que atualmente anda esquecido, 

funcionando como uma forma de envio de textos puramente formais, era o meio mais 

utilizado de comunicação nos primórdios da internet. 

Entre a década de 1970 até aproximadamente o ano de 1995, período de 

lançamento do sistema operacional Windows 9527, a navegação nos sistemas 

operacionais se dava por meio de comandos de texto em uma tela preta. Após o 

                                                           
27 O sistema operacional Windows 95 tinha como característica uma interface gráfica baseada em 
janelas, o que facilitava a navegação e o acesso a todos os tipos de arquivo 
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lançamento desse sistema que rapidamente se tornou popular o usuário raramente 

precisaria voltar a acessar uma tela preta para executar algum comando28.  

O uso da internet, sobretudo no Brasil, ainda era pouco disseminado. Aos 

poucos, grandes empresas surgem, prestando serviços online. Provedores de e-mail 

gratuitos e motores de busca eram os mais populares. No início dos anos 2000, era 

possível assistir na televisão comerciais sobre a chegada de provedores de e-mail 

gratuitos e motores de busca. 

O uso do ciberespaço nessa época era limitado pelas ferramentas ainda 

incipientes, das quais dispunham o grande público. Nesse período, a navegação era 

algo anárquica. As pessoas não iam à internet para encontra o igual. Elas iam à 

internet para desbravar um mundo desconhecido. Assim, podemos caracterizar os 

usos do ciberespaço até a metade da década de 2000. 

 A presença no ciberespaço poderia se comparada a do flânerie, que 

passeava incógnito na multidão nas cidades industriais do século XIX, como nos diz 

Lemos (2015, p. 123): 

 
 
Nesse hipertexto planetário que é o ciberespaço, a prática do espaço 
também é muito interessante. Nesse sentido, podemos aproximar a 
flânerie pelo espaço urbano da navegação hipertextual. A prática do 
cibernauta é muito próxima da do flânerie descrita por Baudelaire no 
século XIX. Trata-se em ambos os processos, de um rearranjo do 
espaço através de um modelo de conexão generalizada, 
descentralizada e cujo ponto de partida é constantemente deslocado 
e atualizado através de uma atividade de errância.  
 

 

Aqui temos uma boa questão: navegar pelo ciberespaço atualmente ainda 

pode ser considerado uma atitude de flânerie? Nos dias atuais, não navegamos mais 

para encontra o desconhecido, mas o igual, o próximo. Não que seja impossível 

desbravar o desconhecido por meio da internet. É possível e muitos ainda o fazem, 

mas os usos atuais do ciberespaço estão mais voltados para tudo aquilo e todos 

aqueles que estão próximos de nós. 

                                                           
28 Paralelamente à Microsoft a Apple também desenvolvia um sistema “amigável” para os usuários 
finais. 
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Após o surgimento das primeiras redes sociais, por volta da metade da década 

de 2000, no caso do Brasil a mais utilizada foi o Orkut, o ciberespaço entra em uma 

nova fase. Para além do seu amplo leque de formas de utilização, o ciberespaço, por 

meio das redes sociais, se tornou o lugar para que os indivíduos catalogassem suas 

vidas particulares. 

O flânerie ainda navega pelo ciberespaço, mas já não constitui maioria. Outros 

tipos literários e psicológicos poderiam ser utilizados. O ciberespaço poderia ser hoje 

mais habitado pelo Voyeur, pelo narcisista, no termo que empregamos no capítulo 

anterior, utilizado por Richard Sennett (1995). 

Tentar compreender a cibercultura é tentar compreender o momento, um 

momento fugaz, muito mais que qualquer outro que os analistas sociais observaram 

até então. Embora esses usos sejam imprevisíveis, tentamos apontar alguns aspectos 

originários, que em nossa humilde visão, vêm do nascimento da modernidade e se 

acentuam nas últimas décadas. Queremos dar ênfase ao fato de que, na nossa ótica, 

os usos do ciberespaço e a cultura que dele emerge nos últimos anos estão 

intimamente ligados à discussão que estamos desenvolvendo no texto como um todo 

até aqui. 

Nas sessões que seguem, continuamos a tratar da cibercultura, privilegiando 

três aspectos, especificamente: o surgimento de uma inteligência coletiva como 

resultado da colaboração no ciberespaço; algumas palavras sobre educação e 

trabalho e fechamos com a perspectiva sombria, mas real e bastante incômoda, ligada 

à transparência e formas de controle. 

 

3.6 A inteligência coletiva como possibilidade de mudança social 

 

O conjunto de ferramentas tecnológicas que vem sendo desenvolvidas ao 

longo das últimas décadas ampliou de forma impensável a capacidade de 

armazenarmos e transmitirmos informações. Se a invenção e disseminação da 

escrita, e posteriormente da imprensa, possibilitou uma grande descontinuidade às 

sociedades tradicionais, ao eliminarem a necessidade da presença de um interlocutor 

para transmitir o conhecimento, a invenção das ferramentas de tecnologia da 

informação atuais ampliou ainda mais essa quebra no espaço e no tempo. Podemos 
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ter acesso de quaisquer artigos a qualquer momento, a partir de qualquer dispositivo 

conectado, graças à virtualização. 

Essa realidade permitiu um conjunto de ações voltadas para o saber. Um 

exemplo disso é o estabelecimento de comunidades bastante solidas em torno do 

desenvolvimento dos softwares livres ao redor de todo o mundo. Voluntariamente, 

centenas de milhares de pessoas escrevem, leem e revisam códigos de softwares que 

na maior parte dos casos são disponibilizados gratuitamente para quem quiser baixar 

pela internet. 

Atualmente, existem dezenas de sistemas operacionais baseados no sistema 

GNU/Linux, desenvolvidos e disponibilizados de forma gratuita na internet para quem 

tiver interesse. Em geral, cada distribuição, como são conhecidas as versões de cada 

um desses sistemas operacionais, são desenvolvidas, mantidas e atualizadas, 

frequentemente, por uma comunidade de usuários espalhada pelos quatro cantos do 

mundo. Isso acontece com outros tipos de software e diversas outras ferramentas 

tecnológicas. 

A colaboração também ocorre em diversas áreas ligadas ao saber e ao 

aprendizado. Atualmente, existem instituições grandiosas baseadas na colaboração 

intelectual e financeira da comunidade como a Wikipédia, que, no momento em que 

este trabalho é escrito, pode ser considerada a maior e mais popular obra de 

referência geral da internet.  

Mas a colaboração em torno do saber também é capilarizada por ações de 

pequenos grupos e também de indivíduos isolados que publicam páginas com tutoriais 

que versam desde assuntos simples, como configurar um monitor de computador, até 

conhecimentos mais complexos, como manutenção de computadores e mecânica de 

carros. 

Essas ações, que vão do individual à formação de grupos que ultrapassam 

milhões de pessoas no ciberespaço, constituem um sopro de esperança no cenário 

atual de manipulação e vazamento de dados. A internet antes anárquica e livre, 

território de desbravadores, que por ela navegavam, se tornou um espaço de controle 

em nível mundial. 

Entretanto, uma grande mudança pode emergir do próprio ciberespaço. Pierre 

Lévy, na sua obra “As tecnologias da inteligência”, se mostra otimista nesse sentido. 
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Nesse texto, o autor fala sobre o futuro do pensamento na era da informática. Nas 

suas palavras: 

 
 

Na época atual, a técnica é uma das dimensões fundamentais onde 
está em jogo a transformação do mundo humano por ele mesmo. A 
incidência cada vez mais pregnante das realidades tecnoeconômicas 
sobre todos os aspectos da vida social, e também os deslocamentos 
menos visíveis que ocorrem na esfera intelectual obrigam-nos a 
reconhecer a técnica como um dos mais importantes temas filosóficos 
e políticos do nosso tempo. (LÉVY, 2016, p. 7). 
 
 

A partir do surgimento e disseminação de uma nova tecnologia, desenvolvida 

por um grupo ou diversos grupos, o campo de forças pode ser modificado, o equilíbrio 

das imagens e das representações pode ser modificado. A história tem nos 

demonstrado isso. Foi assim com a invenção da escrita, da imprensa e, 

provavelmente, será da mesma forma no momento atual, dada a estrutura das redes 

e a capacidade de colaboração existentes com a constante possibilidade do 

desenvolvimento de tecnologias que busquem a transformação da realidade social 

Particularmente, acreditamos que a modernidade, sem querer entrar no 

debate se estamos ou não vivendo uma mudança paradigmática, nos leva a cada dia 

ao desconhecido, no que diz respeito a práticas sociais, simbólicas e culturais. A 

velocidade das mudanças, a transformação do local, aliada a aceleração e a 

fragmentação do tempo, têm nos colocado, de acordo com a metáfora de Giddens 

(1991), no carro de Jagrená29. 

Mesmo em um suposto descontrole, é possível ver alternativas que minam o 

sistema de poder que se dissemina pelo espaço de fluxos, de forma fluída e quase 

onipresente. Talvez a saída venha por meio da colaboração possibilitada pelas 

ferramentas de comunicação do ciberespaço, que facilitam o acesso à educação e o 

aprendizado. 

 

                                                           
29 Jagrená é uma divindade Hindu que conduz um carro em trajetória desgovernada. Sob suas rodas, 
os devotos são atropelados. Na metáfora de Giddens, vivemos algo semelhante na modernidade, uma 
vez que perdemos o controle e nos tornamos vítimas de nossa própria obra. Nos sujeitamos aos 
caprichos da fortuna e em decorrência disso, não sabemos onde os riscos podem nos levar. 
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3.7 Aprender e ensinar no admirável mundo conectado 
 

Toda sociedade cria formas de passar para as gerações mais novas os 

conhecimentos necessários para a vida. Essa mediação assumiu muitas formas ao 

longo da história. O modelo escolar existente em nossa sociedade também se 

modifica constantemente e, no contexto da modernidade, parece estar em uma eterna 

reformulação. Não há mudanças que não tragam benefícios ou prejuízos, não nos 

cabe aqui fazer julgamentos de valor. Entretanto, o conjunto de transformações 

sociais que temos discutido tem modificado profundamente a forma de aprender e 

ensinar. 

Talvez o que represente a maior descontinuidade, em relação ao passado no 

que diz respeito à educação escolar. seja o fato de que no período atual, marcado 

pela ascensão da cibercultura, da lógica das redes de informação, o conhecimento 

tenha mudado de lugar. Não se encontra mais na cabeça dos professores. O mundo 

está disponível na ponta dos dedos a um toque. 

A internet possibilitou uma verdadeira digitalização do mundo e do saber. Um 

ditado bem popular dos dias atuais pode ilustrar bem a situação: “se não está no 

Google, não existe”. Estudantes e professores sabem que a relação com o saber 

mudou e isso poderia facilitar e muito a relação com o aprendizado, mas tem gerado 

uma séria crise existencial no sistema educacional. 

Vivenciamos no mundo acadêmico um momento de grande discussão sobre 

educação e tecnologias da informação30. Essa discussão também brota diariamente 

no chão da sala de aula. Alunos e professores vivem um embate sobre os usos das 

tecnologias. O tempo da aula, como já afirmamos, não coincide mais com o tempo do 

relógio. Os gadgtes são vistos, por muitos, como forma de substituir os momentos de 

interação face a face das aulas. O papel do professor tende a ser questionado. 

Nosso objetivo aqui não é fazer uma revisão de literatura sobre o tema, trata-

se de algo bem mais modesto nesta sessão do texto. Seguindo a discussão sobre as 

transformações que criaram o ambiente da modernidade, sobretudo sua aceleração 

nos últimos tempos após o advento das novas tecnologias, pretendemos apenas 

                                                           
30 Uma das obras que nos influenciou a desenvolver este estudo, Polegarzinha, de Michel Serres, 
aborda esta questão e nos proporciona um conjunto de reflexões sobre o papel das tecnologias na 
escola atualmente. 
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apontar algumas características que têm modificado as formas de aprender e ensinar, 

nos detendo mais ao ambiente e às formas de lidar com as tecnologias do que com 

teorias educacionais. No quarto capítulo, retomamos essa questão ao analisarmos as 

falas dos jovens. 

Nossa relação com o saber se transforma à medida que desenvolvemos 

técnicas capazes de armazenar e transmitir conhecimentos. Nas sociedades antigas, 

ágrafas, o saber dependia da oralidade e, portanto, da presença viva, de interlocutores 

que transmitissem as informações a serem apreendidas pelos demais. Os mitos e 

outras formas de narrativa contendo a história dos grupos, explicações sobre o seu 

surgimento e modo de viver eram repassadas oralmente. 

A invenção da escrita representa uma descontinuidade com a forma na qual 

os indivíduos lidam com o saber. Ela dispensa a presença face a face, o saber 

armazenado em tábuas, argila e posteriormente em papel, no formato de livro faz 

desvanecer a oralidade enquanto prática central na transmissão do saber. Passamos 

à era dos interpretes. O que foi escrito está acessível a indivíduos que se localizam 

espacial e temporalmente distantes. 

A disseminação do texto pela invenção e posterior popularização da imprensa 

possibilitou o acesso à leitura em larga escala. O poder se reconfigura socialmente, 

em parte, devido à modificação na forma de acesso ao saber. Surgem traduções da 

bíblia, universidades se espalham pelo mundo e, no contexto social descrito por Max 

Weber, tem início o processo de desencantamento do mundo. 

Com o avanço da modernidade, a escola para os mais jovens se torna o 

espaço por excelência no qual as novas gerações passam a serem preparadas para 

a vida adulta e para o mundo do trabalho. 

Aqui precisamos chamar a atenção para dois pontos que são fundamentais 

no desenvolvimento da nossa pesquisa. O primeiro deles é que nesse momento é 

possível perceber o surgimento do que atualmente classificamos como jovens. A 

condição juvenil passa a existir a partir do momento em que as famílias burguesas 

atribuem um tempo para que os filhos se preparem para a vida.  

O segundo diz respeito à lógica do capitalismo nascente, a escola se torna a 

instituição disciplinar, que aos poucos vai se popularizando em todas as classes. 

Lugar de ter acesso aos conhecimentos acadêmicos básicos, mas também de 
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disciplinar o corpo à nova realidade imposta pelo ambiente moderno. Discutiremos 

estes dois pontos de forma mais ampla e com as referências necessárias no próximo 

capítulo. 

Com a invenção da escrita- juntamente com a disseminação das 

universidades e da ciência pelo mundo surge a ideia do sábio enquanto intérprete e 

portador do conhecimento, habilitado a interpreta e transmitir, por meio das 

instituições dedicadas ao saber, o conhecimento acumulado pela humanidade. 

Importante também nesse contexto é a ideia de que o conhecimento poderia ser 

quantificado, dominado e registrado. Há uma visão totalizadora em relação ao saber 

que se caracteriza pelo surgimento das enciclopédias. 

Esse foi o período das luzes, da racionalização e do desenvolvimento da 

burocracia como pilares do mundo moderno. O acesso ao saber, enquanto elemento 

de distinção social, passa a ser medido pelos títulos emitidos através das instituições 

de ensino. As universidades, enquanto centro do saber e da ciência, são as 

instituições que detém a legitimidade de conferir ao indivíduo o título que lhe permitirá 

exercer determinada função na sociedade. 

Esse modelo se constituiu e vigorou sem maiores questionamentos até as 

últimas décadas. Entretanto, o desenvolvimento das novas tecnologias de informação 

e todo o contexto social que se desenham nos espaços de fluxos da sociedade em 

rede começaram a colocar em xeque a forma como nós aprendemos, ensinamos e, 

consequentemente, trabalhamos no momento atual. 

Vivemos um momento de desterritorialização do saber. O desenvolvimento 

das memórias eletrônicas e, sobretudo, a possibilidade de armazenamento na nuvem, 

retiram do papel impresso o poder que lhe foi conferido. Perde o poder também a 

figura do interprete, do sábio enquanto entidade que concentrava e disseminava o 

saber. Essa realidade ainda não foi totalmente superada, mas a reorganização atual 

da maneira como lidamos com a informação indica que aqueles que ainda detém o 

saber estão em vias de terem os seus papeis profundamente reconfigurados. 

Nas palavras de Pierre Lévy (2011, p. 166): 

 
 
A desterritorialização da biblioteca que assistimos hoje talvez não seja 
mais do que o prelúdio para a aparição de um quarto tipo de relação 
com o conhecimento. Por uma espécie de retorno em espiral à 
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oralidade original, o saber poderia ser novamente transmitido pelas 
coletividades humanas vivas, e não mais por suportes separados 
fornecidos por interpretes ou sábios. Apenas, dessa vez, 
contrariamente à oralidade arcaica, o portador direto do saber não 
seria mais a comunidade física e sua memória carnal, mas o 
ciberespaço, a região dos mundos virtuais, por meio da qual as 
comunidades descobrem e constroem seus objetos e conhecem a si 
mesmas como coletivos inteligentes.  
 

 

Os meios não constituem por si só a mudança, entretanto, dão suporte para 

que ela aconteça. O fato de existir um ambiente descentralizado que permite o 

armazenamento e disseminação indefinida de formas de conhecimento possibilitam 

um contexto no qual as relações com o saber passam a se estabelecer. O ciberespaço 

tem funcionado atualmente como esse, quase infinito, repositório de informações. 

De fato, atualmente, se queremos aprender a fazer algo, provavelmente 

vamos encontrar vários vídeos no Youtube, nos quais alguém vai nos ensinar a fazer 

aquilo que queríamos aprender. Em um nível mais básico, e para tarefas de baixa 

complexidade, isso praticamente já foi estabelecido como a forma atual de aprender 

a fazer qualquer coisa. Isso não se restringe ao Youtube nem somente às plataformas 

de vídeo, surgiu na forma de fóruns de grupos de e-mail, passou para os blogs e 

chegou às comunidades e grupos das redes sociais. 

Existem comunidades imensas no ciberespaço organizadas por temas que 

vão desde a curiosidade por temas simples do cotidiano até a complexa elaboração 

de softwares livres. Nessas comunidades, as pessoas tiram dúvidas, postam tutoriais, 

corrigem as informações já existentes e contribuem para o entendimento geral dos 

temas de interesse de cada grupo de forma específica. 

Nesse cenário, obviamente, a relação em sala de aula tende a se reconfigurar. 

O professor não é mais o indivíduo que detém o saber. De forma geral, não existe 

mais o interesse por parte dos alunos em ficar horas sentado em uma cadeira, 

organizados em fileiras, escutando informações que ele facilmente encontra a um 

deslizar de dedos na tela do smartphone que carrega no bolso. 

Embora represente uma mudança significativa, não podemos ser ingênuos 

quanto ao uso das novas tecnologias no processo de construção do conhecimento. 

Se por um lado, temos uma fonte de informações praticamente inesgotável, que 
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praticamente se tornou uma extensão dos nossos corpos, por outro, essa mesma 

fonte de informações é também uma “arma de distração em massa”.  

Vimos esta expressão em uma reportagem na página da versão em português 

do periódico espanhol El País, da qual transcrevemos um trecho: 

 
 
Levamos a vida com uma arma de distração em massa no bolso. Com 
um dispositivo maravilhoso que põe o mundo ao alcance das nossas 
mãos, sim, com um aparelho que é a porta do conhecimento, ou pelo 
menos da informação. Mas, nesse objeto que transformou nossa 
forma de viver abrigam-se, agachados, uma série de aplicativos que 
cobram nossa atenção com homologáveis graus de urgência. E se eu 
perder algo? O medo de perder alguma coisa – em inglês, fomo (fear 
of missing out) – receio, às vezes angústia, que se multiplica nesses 
novos tempos. (ELOLA, 2017, extraído da Internet). 

 
 

Talvez o flânerie31, personagem das cidades industriais nascentes, tenha 

dado lugar em larga escala para o stalker. O termo em língua inglesa vem do verbo 

“to stalk”, que significa perseguir incessantemente. Atualmente, o sentido foi 

suavizado e o stalker pode ser considerado um espreitador, ou aquele que invade a 

privacidade dos outros com certa frequência para obter suas informações pessoais. 

Isso nos remete ao modelo social descrito por Richard Sennett, no qual há um declínio 

do interesse pelo que é público e há uma supervalorização do privado. 

A vida pública é colonizada pela constante exibição da vida privada. A 

personagem atual continua, por uma errância quase infinita, a observar. Mas agora 

tem um interesse bem direcionado para a vida privada dos seus semelhantes. 

Relacionamos esse conjunto de práticas às formas de educar e aprender 

porque, ao mesmo tempo que temos tanta informação disponível, temos um elemento 

fundamental a nos distrair: o interesse no outro. 

Nesse ambiente, manter a concentração, vislumbrar objetivos, ter em mente 

que o aprendizado demanda tempo e esforço, apesar de todas as ferramentas atuais, 

entra em choque com a facilidade da distração e um modelo educacional que ainda 

não superou, em grande parte, o modelo de aulas tradicional. 

                                                           
31 Tipo literário do século XIX. Representava aquele que se perdia na multidão, observando as cidades 
industriais nascentes. O Flâneur era um observador anônimo. 
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O tempo da sala de aula ainda resiste, mas a relação com o conhecimento 

insiste em ignorar o tempo do relógio determinado para as aulas. Muitas vezes, a 

atenção não dada à construção do conhecimento em sala surge entre alunos e 

professoras nos momentos mais distintos por meio das redes sociais. A dispersão em 

sala tende a ser compensada em outros momentos. O hábito recorrente de assistir 

videoaulas, por parte dos alunos, e de comentarem seus conteúdos é um indicativo 

de que a aula não cabe mais no tempo do relógio. 

Aparentemente, para ensinar e aprender nesses tempos, precisamos 

repensar nossa relação com o tempo, os espaços, nossa capacidade, objetivos e 

sobretudo nossas limitações. Não podemos acessar tudo, nem aprender tudo. O fato 

de que temos junto de nós acesso à informação de forma quase infinita pode nos 

enganar em muitos aspectos. 

A imagem de que estamos sendo atropelados pelos fatos mais uma vez pode 

ser utilizada aqui. São muitos dados e não se sabe muito bem ainda como caminhar 

com tanta informação. Nas palavras de Lévy (2011, p. 163):  

 
 
A emergência do ciberespaço não significa de forma alguma que 
“tudo” pode enfim ser acessado, mas antes que o Todo está 
definitivamente fora do alcance. O que salvar do dilúvio? Pensar que 
poderíamos perder a ilusão da totalidade. Todos temos necessidade, 
instituições, comunidades, grupos humanos, indivíduos, de construir 
um sentido, de criar zonas de familiaridade, de aprisionar o caos 
ambiente. Mas, por um lado, cada um deve reconstruir totalidades 
parciais à sua maneira, de acordo com seus próprios critérios de 
pertinência. Por outro lado, essas zonas de significação apropriadas 
deverão necessariamente ser móveis, mutáveis, em devir.  
 

 

Construir um sentido em meio ao tempo intemporal, e encontrando os critérios 

para a reconstrução da totalidade, na qual vamos navegar nesta vida do ciberespaço, 

de fluxo constante e tempo intemporal, talvez seja um bom caminho para repensarmos 

o processo de aprender e ensinar atualmente. 

Essas variáveis antagônicas do processo com o qual lidamos com a 

informação e o conhecimento no momento atual acompanham os jovens quando estes 

saem da escola rumo ao mercado de trabalho. Boa parte das tarefas no mundo do 

trabalho já se desenvolvem utilizando as redes de informação, e até mesmo conseguir 
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o emprego atualmente depende muito do ambiente virtual, como discutimos 

anteriormente ao falarmos da flexibilização do trabalho. 

 

 3.8 Transparência e controle  

 

O gênio da dominação deseja que os dominados façam o trabalho dos 

dominadores – e os presidiários das supermax se apressam em 

obedecer. A “totalidade” desse tipo de instituição total manifesta-se 

precisamente no fato de que a única forma de “autoafirmação” possível 

para os dominados é fazer com que as próprias mãos aquilo que os 

dominadores tanto desejam realizar.  

(BAUMMAN, 2014, p. 59). 

 

A série de televisão Black Mirror32 talvez seja um bom antídoto quanto a todo 

o otimismo e inocência que existiam em relação ao papel da internet enquanto algo 

libertador, que seria capaz de unir os povos fazendo surgir uma nova Ágora, trazendo, 

em grande parte, benefícios para a vida em sociedade. Ao invés disso, nos vemos 

refletidos em uma sociedade controlada, dividida em bolhas e completamente 

asfixiante, justamente devido aos usos das tecnologias. Suas histórias assustam 

porque são simplesmente verossímeis à realidade atual ou simplesmente prováveis 

em um futuro muito próximo. 

No decorrer da elaboração deste texto, nos surgiu uma dúvida quanto ao lugar 

desta sessão. Deveríamos mesmo fechar este capítulo, e, portanto, a caracterização 

que fazemos deste admirável mundo conectado, falando de temas tão sombrios? 

Porque não fecharmos falando da inteligência coletiva e das possibilidades de 

mudança relacionadas à educação? Acreditamos que o momento atual precisa de 

uma grande reflexão sobre os usos das ferramentas tecnológicas e que usos 

irrefletidos podem trazer consequências desastrosas para a humanidade. 

Justificamos assim a nossa escolha. 

Atualmente, existe uma grande discussão sobre transparência e controle na 

internet. Antes visto como teoria da conspiração, o tema se tornou comum entre as 

pessoas após sucessivos escândalos envolvendo governos e grandes empresas do 

                                                           
32 Série de televisão britânica que explora o lado sombrio das novas tecnologias de informação e 
comunicação.  
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setor de tecnologias. Chegou ao cinema e às séries de televisão e se tornou pauta da 

agenda pública em escala mundial, após escândalos envolvendo a espionagem de 

chefes de Estados mundo afora. 

Dada a complexidade do tema, que já vem sendo explorada pela literatura 

científica e, sobretudo, de forma exaustiva, pela mídia, não nos cabe aqui fazer uma 

análise extensa desse contexto. Neste trabalho, abordamos a temática como forma 

de compor o quadro que estamos descrevendo, qual seja, o mundo no qual vivem os 

jovens atualmente. Uma vez que vivem e já foram socializados em um mundo que se 

organiza sob a lógica das redes, essa dimensão torna-se de grande importância no 

seu convívio social. 

Aparentemente, a humanidade parece precisar de um tempo para se adaptar 

às tecnologias, sobretudo, quando elas são colocadas em uso de forma abrupta. Foi 

assim com o automóvel, que gerou e ainda gera muitos acidentes, foi assim com as 

armas nucleares e nos parece que tem sido assim com as novas tecnologias de 

informação. No mundo virtual, a quantidade de ferramentas que nos expõe com 

facilidade só cresce a cada dia. Não é fácil, ou apreciável, para a maior parte das 

pessoas sair falando sobre sua vida íntima para estranhos na rua, mas não é difícil 

postar em redes sociais.  

O desenvolvimento de meios de comunicação tão eficazes, que em menos de 

um século praticamente eliminaram as distâncias geográficas e encantaram o mundo 

com o surgimento das redes, das comunicações por videoconferência e transações 

bancárias em tempo real, escondem um lado aparentemente indesejado: o excesso 

de transparência e o controle social. 

Em nossa concepção, esse controle se dá em três esferas: 

a) Através do Estado, que tradicionalmente é uma instituição de controle, 

que, a partir da incorporação das novas tecnologias de informação, 

ampliou a sua capacidade de obter, armazenar e cruzar as informações de 

todos. Desde que haja transparência sobre os usos feitos a partir dessas 

informações, aparentemente não há problema. Ficando em discussão a 

questão de Estados estrangeiros que coletam dados de indivíduos ao 

redor do mundo. O espaço de fluxos da sociedade em rede mexe com a 

configuração das fronteiras na prática; 
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b) O controle que as empresas passam a ter sobre os consumidores, de 

forma geral. Ao nos cadastramos em uma página para comprarmos um 

produto qualquer, cedemos um número importante de informações 

pessoais de grande valor para nós. E, aparentemente, para o mercado 

também, uma vez que não é raro ouvirmos falar em vazamentos de dados 

de clientes. O simples fato de navegarmos pela internet deixa registros, 

que são utilizadas por empresas que montam um perfil de cada um de nós 

para nos enviar publicidade direcionada. E, por fim, e não menos 

preocupante, temos: 

c) O controle dos nossos semelhantes. Como já discutimos no capítulo I, de 

acordo com Sennett (1995), no mundo moderno as questões públicas 

deixam de mobilizar o interesse dos indivíduos em detrimento do interesse 

do que é privado. Desde então, o que vemos na vida pública é uma 

externalização da vida privada das pessoas. Em nosso entendimento, no 

ambiente da cibercultura, a existência das redes sociais potencializou essa 

relação de externalização da vida privada e abriu a possiblidade para o 

surgimento da prática do Stalker, como visto anteriormente, termo utilizado 

para designar o indivíduo que busca incessantemente informações sobre 

outro ou outros. 

O processo de racionalização operado por meio da burocracia passou 

rapidamente dos arquivos em papel para os arquivos de computador. Com a 

disseminação do uso da internet e a criação de ferramentas online, instituições 

governamentais e empresas privadas tiveram a possibilidade de criar imensos bancos 

de dados sobre todos nós. Essas informações podem ser cruzadas das mais variadas 

maneiras para que se possa obter informações ainda mais precisas sobre os 

indivíduos. 

Atualmente, pode-se considerar que vivemos em um período pós-panóptico, 

se pensarmos na forma do termo adotada na obra de Michel Foucault, comentando o 

conceito desenvolvido por Jeremy Bentham.  O grande irmão não está mais localizado 

em um centro do qual tudo pode ver. Quando George Orwell criou a imagem da tele-

tela, dispositivo que servia como meio de entretenimento, mas que também gravava 

tudo ao seu redor e era utilizada como ferramenta de controle, na sua célebre distopia 
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social “1984”, anteviu uma criação humana não menos espantosa em termos técnicos 

e sociais: os smartphones. 

Nesta sociedade conectada 24h por dia 7 dias por semana, raramente alguém 

se afasta do seu aparelho smartphone por longos períodos. É através dele que se 

torna possível o acesso às redes sociais, palco no qual todos os indivíduos se tornam 

atores de suas próprias vidas, na forma de suas postagens com fotos e textos. A 

mesma rede é utilizada como forma de ver produtos, realizar compras e transações 

financeiras. E, atualmente, com a tendência de misturar vida particular com o trabalho, 

o celular tem servido para ampliar indefinidamente a jornada de trabalho. 

Destacamos um trecho do livro “Vigilância líquida”, de Zygmunt Bauman, no 

qual o autor descreve este processo: 

 
 
A servidão com a vigilância do desempenho 24 horas por dia, sete dias 
por semana, está se tornando plena e verdadeiramente, para os 
subordinados, uma tarefa do tipo “faça você mesmo”. A construção, 
administração e manutenção de pan-ópticos foi transformada de 
passivo em ativo para os chefes, prevista nas letras miúdas de todo 
contrato de emprego. [...] Em suma, tal como os caramujos 
transportam suas casas, os empregados do admirável novo mundo 
líquido moderno precisam crescer e transportar sobre os próprios 
corpos seus pan-ópticos pessoas. (BAUMMAN, 2014, p. 61). 
 

 

No modelo atual de controle, cabe a cada um carregar, zelar e atualizar 

frequentemente – o que implica para parte considerável das pessoas altos custos 

financeiros e pessoais – os seus aparelhos smartphones. Como veremos nos 

resultados de nossa pesquisa, no universo dos jovens que observamos, trocar de 

smartphone e/ou computador tem um custo muito alto para eles e para as suas 

famílias. Em contrapartida, o fato de não ter acesso a essas ferramentas os deixa fora 

de círculos sociais que consideram, e realmente são, muito importantes. 

Não pretendemos levantar um novo ludismo em pleno século XXI para destruir 

as máquinas, entretanto, faz-se necessário compreender de que forma são utilizadas 

e que implicações os usos atuais dessas ferramentas podem ter. Claramente, as 

tecnologias têm sido utilizadas para manter, e quem sabe ampliar, as relações de 

poder nos espaços de fluxo da sociedade atual. 
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Em meados da década de 2000, o surgimento das primeiras redes sociais deu 

início a uma era peculiar da aventura humana. De forma geral, podemos afirmar que 

os seres humanos são seres gregários, gostam e se esforçam para estarem na maior 

parte do tempo em contato com os grupos dos quais fazem parte. As redes sociais 

exploram esse lado bastante primitivo, por assim dizer, do nosso comportamento, 

possibilitando que, independentemente do tempo e do espaço, estejamos em contato 

com todas as pessoas do nosso círculo. 

Desde que surgiram, as redes sociais, em sua grande maioria, são gratuitas. 

Qualquer um que tenha um dispositivo, com navegador instalado e conexão com a 

internet, pode se cadastrar e começar a formar sua rede de amigos. 

Falamos em formar rede de amigos, pois, não necessariamente os amigos 

que teremos nas redes são aqueles que tínhamos antes de nos cadastrarmos. 

Inicialmente, para aqueles que viram o seu surgimento, o primeiro impulso, 

provavelmente, foi o de encontrar os amigos com quem convivia no dia a dia. Em 

seguida, vieram os reencontros de amigos do passado: antigos colegas de escola, 

colegas de trabalhos anteriores, etc. Por fim, novas amizades foram feitas pelo 

ambiente virtual. 

Entre aqueles que nasceram no novo milênio, não é raro encontrar pessoas 

que tenham feito mais amizades pelo meio virtual, como pudemos constatar em nossa 

pesquisa, cujos resultados discutimos nos capítulos que seguem. O lugar geográfico 

deixou de ser um referencial importante no que diz respeito ao surgimento e 

manutenção de relações de amizade entre os jovens. Em nossa pesquisa, 

conhecemos jovens que vivem em pequenas comunidades rurais que têm amigos em 

todas as regiões do país e, também, em outros países. 

Nesse contexto, muita informação passou a ser compartilhada nesses 

ambientes virtuais. Enquanto representavam uma novidade, as pessoas 

simplesmente compartilhavam suas informações sem muita preocupação com quem 

teria acesso a elas. Sobretudo os mais jovens que já foram socializados em um mundo 

com redes sociais. Isso representou, e ainda representa, um sério risco à privacidade. 

Reforçamos a ideia de que: 
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Outro efeito dessa exposição constante é que criamos um panóptico 
digital. Com seu panóptico, Jeremy Bentham propôs um modelo de 
prisão em que o vigilante sempre podia observar todos os detentos. 
Em sua versão digital, todos somos ao mesmo tempo vigilantes e 
vigiados: “O Grande Irmão digital transfere seu trabalho aos reclusos”. 
(HANCOCK, 2018, extraído da Internet). 
 
 

A própria noção de privacidade tem sido questionada. Muitos questionam se 

ainda há algum sentido em se falar sobre privacidade atualmente, sob o ponto de vista 

do século passado. O fato é que, enquanto se buscam respostas, muitas instituições, 

públicas e privadas, têm feito usos seriamente questionáveis dos dados pessoais. De 

fato, o desejo de expor e buscar dados pessoais é um indicativo de que, para muitas 

pessoas, a forma como percebem a privacidade tem se modificado.  

Atualmente, já se sabe publicamente33 que é impossível navegar na internet 

sem deixar rastros. Qualquer atividade online é registada de alguma maneira em 

algum lugar e pode ser usada de formas que nem de longe suspeitamos. Qualquer 

pessoa pode se surpreender ao colocar o nome completo entre aspas em um dos 

motores de busca na internet. 

Outra questão que concorre para formas de controle na sociedade atual é a 

constatação do surgimento de grandes bolhas, nas quais apenas indivíduos que 

pensam de maneira semelhante permanecem. Essa questão se evidencia, sobretudo 

em anos eleitorais. 

 
 

[...] Han recorda que as redes só se dispõem a nos apresentar aquelas 
partes do mundo que nos agradam. Ou seja, essa interconexão digital, 
afinal, não facilita o contato com outros, pois serve apenas “para 
encontrar pessoas iguais e que pensam igual, nos fazendo passar 
longe dos desconhecidos e de quem é diferente de nós”, escreve em 
A Expulsão do Diferente. A consequência é que nosso horizonte de 
experiências “se torna cada vez mais estreito”. (HANCOCK, 2018, 
extraído da Internet). 
 
 

A monitoração constante dos nossos hábitos online ajuda às grandes 

empresas a direcionarem os conteúdos que vemos nas redes sociais e motores de 

                                                           
33 Para mais informações acessar a reportagem da versão em língua portuguesa do jornal El País, da 
Espanha, que trata do tema. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/10/tecnologia/1523373306_036349.html>. Acesso em: 8 abr. 
2018. 
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pesquisa. Isso impossibilita a visão do contraditório e, portanto, o amadurecimento de 

pontos de vista sobre a realidade por parte dos indivíduos. 

O modelo de negócios das grandes redes sociais online oferece seus serviços 

em troca do uso das informações pessoais dos seus membros. Fotos, lugares onde 

esteve, músicas que ouviu, livros que leu, vídeos que assistiu, produtos que pesquisou 

em páginas de compras e quaisquer outras informações, aparentemente irrelevantes, 

são rastreadas e servem para que sejam criados perfis em bancos de dados que serão 

utilizados por empresas para veicular publicidade direcionada. Obviamente, o uso 

dessas informações pode, legal ou ilegalmente, ser feito por terceiros para fins 

diversos34. 

Mais de uma década depois da popularização das redes sociais online, 

surgem publicamente questionamentos mais incisivos sobre privacidade, controle e 

manipulação de dados por parte de grandes empresas e de governos ao redor do 

mundo. Após escândalos que envolvem vazamentos de dados gigantescos e até 

mesmo suspeitas de manipulações de eleições em alguns países com democracias 

solidas, há pelo menos a promessa por parte de alguns desses gigantes da internet 

de correção da forma como utilizam os dados dos seus usuários. 

Aparentemente, tais esclarecimentos públicos indicam que as pessoas, 

apesar da prática ainda recorrente de postarem informações pessoais na rede, 

passaram a se preocupar mais com seus dados privados e com a forma como eles 

são utilizados por terceiros. 

Vivemos atualmente no que o autor Byung-Chul Han, chama de “sociedade 

da transparência”. Na visão deste auto, o excesso de transparência pode ser 

prejudicial aos indivíduos. 

 
 
A sociedade da transparência não é desprovida apenas de verdade, 
mas também de aparência. Nem a verdade nem a aparência são tão 
aparentes. Só o vazio é completamente transparente. É para afastar 
este vazio que uma massa de informação é posta a circular. A massa 
de informação e de imagens é uma plenitude na qual se deixa ainda 

                                                           
34 Escândalos recentes relacionados a usos questionáveis por parte de grandes empresas de internet 
têm colocado na agenda pública a necessidade da criação de leis que regulem os usos destes dados 
por parte das empresas. No Brasil, O Marco Civil da Internet, Lei n° 12.965/14, é a lei que regula o uso 
da Internet. Embora inovador em muitos pontos, necessita, sob nosso ponto de vista, de uma revisão 
e ampliação considerável, sobretudo no que diz respeito aos dados pessoais. 
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apreender o vazio. Um aumento de informação e de comunicação, por 
si só, não esclarece o mundo. A transparência tão pouco assegura 
clarividência. A massa de informação gera qualquer verdade. Quanto 
maior é a informação que se mobiliza, mais intricado se torna o mundo. 
A hiperinformação e a hipercomunicação não injetam luz na 
obscuridade (HAN, 2014, p. 61-62). 
 
 

Embora a visão pareça pessimista, se comparadas às visões de Manuel 

Castells (2003, 2016) e sobretudo perante os escritos de Pierre Lévy, precisamos 

levar em consideração o período no qual os textos foram escritos. Han (2014) escreve 

nos dias atuais, mais ou menos duas décadas após a publicação da sociedade em 

redes de Castells (2003, 2016) e dos escritos que aqui tomamos como referências de 

Lévy (1994, 2011, 2014a, 2014b, 2016). Desde então, vimos uma transformação em 

relação aos usos da internet, que deixou já de ser uma ferramenta libertária para ser 

colonizada pelos grandes conglomerados do Vale do Silício. 

No capitulo atual, tentamos ampliar a discussão inicial sobre as condições de 

modernidade. Nosso objetivo foi descrever brevemente o quadro social legado pela 

modernidade, no qual se inserem a juventude atual, cujo lugar no mundo buscamos 

aqui compreender. Acreditamos que o cenário que evidenciamos é fruto de uma 

agudização dos processos que deram origem à modernidade, que estão em franco 

processo de aceleração e sobre os quais se descortinam um futuro imprevisível. 
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4 JUVENTUDE(S) NO PLURAL: O QUE É SER JOVEM NOS DIAS ATUAIS 

Por uma questão de organização do processo de escrita, antes de falarmos 

sobre a juventude e sociabilidade na internet, objeto principal da nossa pesquisa, seria 

necessário problematizar o contexto social que historicamente se desenvolveu e nos 

trouxe até uma sociedade conectada em redes. Partimos, assim, de um contexto mais 

geral para alcançarmos o contexto local e, com base nessa contextualização, 

empreendemos a discussão sobre juventude, que nessa realidade local interage por 

diversos meios com a realidade global. 

Acreditamos que o processo social que possibilitou o desenvolvimento da 

sociedade em rede tem origens no contexto do surgimento da modernidade, 

sobretudo no que diz respeito à forma como nos relacionamos com o espaço e com o 

tempo. O desenvolvimento tecnológico dos meios de transporte e comunicação, como 

vimos, permitiu o surgimento de uma cultura no espaço virtual: a cibercultura. Nesse 

espaço se desenvolvem as interações sociais dos jovens atualmente. Tendo discutido 

isso, pretendemos caracterizar quem são os jovens cuja sociabilidade pretendemos 

compreender. 

Neste capítulo, partimos de uma problematização geral sobre a juventude, do 

seu surgimento e significado à sua relação com a modernidade. Em seguida, 

problematizamos a juventude enquanto categoria da análise sociológica. Por fim, com 

base na análise dos dados quantitativos da nossa pesquisa, caracterizamos os jovens 

da região do Seridó Potiguar. 

Pretendemos compreender quem são os jovens que vivem no Sertão do 

Seridó Potiguar, região do interior do Estado do Rio Grande do Norte. Começamos a 

perseguir este objetivo caracterizando o que seria a Juventude, de forma geral, 

através da história, compreendendo sua inserção nas estruturas sociais, enfim seu 

lugar ou talvez lugares sociais.  
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4.1 Algumas características da invenção das Juventudes 

 

Escrever sobre a juventude, bem como sobre qualquer outro período da vida 

humana, é colocar-se numa situação difícil. Corre-se o risco de fazer uma confusão 

entre o biológico e o cultural, ou ainda de generalizar, classificando em um grande 

grupo indivíduos com características muito diferentes, o que inviabilizaria as chances 

de realização de qualquer análise com propriedade. 

O fato é que temos uma relação com o tempo que é construída socialmente. 

Decidimos medi-lo e, partir disso, organizarmos a nossa vida coletiva e 

individualmente. Criamos uma escala e a tornamos padrão para todas as relações 

sociais, inclusive para as diversas fases da vida. O tempo do relógio, do calendário, 

seguindo sempre em frente, representa, dentre outras formas, o modelo como 

construímos nosso entendimento sobre a nossa passagem pela vida e sobre as 

gerações passadas e futuras. 

Essa reflexão inicial tem o objetivo de desnaturalizar essa relação, causando 

um estranhamento, através do qual possamos perceber que nem sempre foi ou será 

assim. Em algumas sociedades não há medição dos anos de vida. Pais (2009) dá o 

exemplo da tribo Tuareg, da Nigéria, que não classifica ou conta de acordo com o 

calendário a passagem de momentos da vida e das gerações que se foram e que 

virão. 

Durante o trabalho de campo de outra pesquisa35, há alguns anos, em uma 

comunidade rural, entrevistei um senhor que tinha vários filhos. O questionário pedia 

que se registrasse a idade de todos. Ao ser inquirido sobre quantos anos tinha cada 

filho, o senhor, de forma vaga, associava o nascimento a uma copa do mundo de 

futebol. “O primeiro nasceu perto daquela copa que o Brasil ganhou com o Romário, 

o outro nasceu perto de quando o Brasil perdeu para a França”. O caso não foi único 

em termos de pesquisa e lugar. Lembro de outro caso36, no qual uma entrevistada, 

                                                           
35 Projeto Incra-Ambiental realizados na primeira década do ano 2000, em parceria entre o Instituto de 
Colonização e Reforma Agrária e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, visando o 
licenciamento ambiental para áreas de reforma agrária. Na ocasião, trabalhávamos enquanto bolsistas 
de graduação, aplicando questionários socioeconômicos com as famílias assentadas. 
36 Desta vez, uma pesquisa realizada por nós em áreas de reforma agrária no litoral norte do Estado 
de Alagoas. 



125 
 

dona de casa, mãe de três filhas, me pediu para ver os seus livros escolares, para a 

partir da série que estudavam inferir as suas idades. 

Nos dois exemplos, as pessoas sabiam que, por convenção, era preciso 

calcular a idade em anos de vida, de acordo com o calendário. Entretanto, em seus 

contextos culturais, na prática do dia a dia, isso era irrelevante. Quando, de repente, 

eram questionados sobre a idade dos filhos, ambos associavam o tempo de vida dos 

filhos a acontecimentos ou objetos e não diretamente ao calendário. 

Há também dentro do nosso contexto – e aqui pensamos no ambiente da 

modernidade – quem ressignifique a relação com os marcadores de idade 

estabelecidos. A juventude nos últimos tempos tende a ser estendida. O tempo que 

inicialmente era concedido para que os mais jovens se preparassem para o mundo, e 

então saíssem de casa, tem se alargado. Além de um marcador cronológico, podemos 

inferir, desde já, que a juventude representa um valor. É bom ser jovem e cada vez 

mais as pessoas tentam se associar à juventude de alguma forma. 

De fato, os indicadores que classificam os momentos de vida de cada idade 

dependem do contexto cultural no qual ocorrem. De acordo com Pais (2009, p. 371): 

 
 
Embora socialmente reconhecidos, os marcadores de passagem não 
instituem, porém, uma colagem dos indivíduos à idade induzida por 
efeito desses marcadores (casamento, filhos, reforma do mercado de 
trabalho, etc.). Os indivíduos acabam por recorrer a manipulações da 
representação da idade através de investimentos corporais: cirurgias 
estéticas, vestuário, consumos culturais. Por outro lado, estudos 
recentes sobre as gerações e os ciclos de vida têm mostrado um claro 
esbatimento das fronteiras que separam as diferentes gerações, de tal 
modo que já há referências a gerações de fronteira ou gerações 
sanduíche, como é o caso da que é constituída por jovens adultos. 

 
 

Logo, o entendimento que temos sobre cada uma das fases da vida vai 

mudando de acordo com o contexto cultural. A juventude, como passaremos a discutir, 

é uma construção social relativamente recente, se pensarmos em termos históricos. 

Ainda assim, desde que se torna possível falar na existência de uma juventude 

enquanto fase da vida, o entendimento sobre o que representa essa fase da vida se 

modifica constantemente. 
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A representação ideológica da relação existente entre a juventude e os 

adultos, já estabelecidos na sociedade e, teoricamente de onde emanam as normas, 

está relacionada ao papel que cada um assume no contexto das relações sociais. Aos 

jovens seriam atribuídas algumas atividades, ao passo que muitas outras lhes seriam 

proibidas. Podemos ilustrar essa relação com a imagem de um cabo de guerra. De 

um lado, se estabelece formas de ser e de condutas para os jovens, do outro, os 

jovens tentam quebrar esses limites, desenvolvendo sua identidade, tentando uma 

autoafirmação perante o mundo. 

As definições do papel do jovem e do que lhe é permitido socialmente fazer 

não atendem apenas ao critério da idade ou fase da vida. Se olharmos sob a 

perspectiva da renda, percebemos que a necessidade de trabalhar pode ser 

determinante para o que se compreende por jovem. Alguns grupos sociais 

historicamente tiveram condições de ampliar essa fase da vida aparentemente livre e 

desinteressada para seus filhos, enquanto outras definitivamente não conseguiram 

fazer o mesmo. 

Para melhor compreendermos o que é a juventude no contexto da sociedade 

em redes, precisamos destacar alguns aspectos históricos do seu surgimento. Não 

temos interesse de refazer uma história da juventude, apenas reunimos algumas 

características que acreditamos serem importantes para compreendê-la nos dias 

atuais, sobretudo do ponto de vista das relações sociais que se estabelecem entre 

jovens, famílias e instituições. Nosso olhar se detém sobretudo sobre as 

desigualdades que podem fazer surgir não uma, mas várias juventudes. 

A segmentação da vida humana em diferentes idades é produto de um 

complexo processo de construção social que envolve múltiplas variáveis. De acordo 

com Ariès (1981), as noções de infância e juventude são construídas social e 

historicamente e a ideia de juventude surge na modernidade, com base em dois 

processos que viriam a ser fundamentais para a sua constituição e para a forma como 

se desenvolveu.  

Historicamente, pode-se afirmar que o primeiro deles é representado pelas 

mudanças ocorridas na vida familiar a partir do século XII, quando a família se volta 

mais para si mesma. Em sociedades mais antigas, embora não existisse a 

individualidade como a conhecemos nos dias atuais, os indivíduos estavam mais 
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voltados para o grupo. Muito embora os agrupamentos familiares existissem, o poder 

das instituições permeava todo o grupo. Nesse sentido, tinham muita força a religião, 

os modos de produção e as obrigações de servidão e a questão da defesa dos 

agrupamentos. 

Entretanto, a partir de então, os núcleos familiares passam a se organizar em 

torno da criança, estabelecendo limites entre a vida familiar e social, ampliando, 

assim, a vida privada. No interior da família nuclear, a infância e a juventude passariam 

a uma nova condição, a partir do momento em que se torna responsabilidade dos pais 

propiciarem as condições de existência e o desenvolvimento futuro dos filhos. 

O segundo processo, pelo fato da juventude ter surgido como um fenômeno 

da modernidade, é localizado basicamente em setores da burguesia e da aristocracia 

que dispunham de meios para manter os filhos longe do mundo do trabalho, 

proporcionando-lhes uma vida escolar compatível com o seu estado de formação, 

preparando-os para as suas funções futuras. A partir da institucionalização da 

educação escolar como etapa preparatória das novas gerações para o mundo do 

trabalho, foi se tornando cada vez mais notória a especificidade de uma etapa 

intermediária entre a infância e a idade adulta, configurada pela adolescência e pela 

juventude (ARIÈS, 1981). 

Entretanto, a juventude como a conhecemos atualmente ainda não existia, 

nem era assim chamada. Sua compreensão enquanto fase da vida, bem como a sua 

identificação com setores específicos da população, emerge à medida que surge na 

classe burguesa um tempo livre para que seus filhos se preparassem para a vida 

adulta. Para outras classes sociais, o fenômeno não ocorreu, obviamente, da mesma 

forma, como para os filhos dos operários das fábricas nascentes. Com o passar do 

tempo, a juventude se tornou uma fase da vida estabelecida para todas as classes. 

Como forma de melhor ilustrar nosso pensamento, tendo por base Levi e 

Schmith (1996), vamos subdividir essa fase da vida em três momentos, ou espaços 

sociais nos quais a juventude emerge: a) experiência militar, b) a experiência operária 

e a c) a experiência escolar. 

Nos últimos séculos, a Europa foi palco recorrente de guerras, inclusive das 

duas grandes guerras. Neste contexto bélico estabelecido entre a maior parte dos 

países do continente, se estabelece a figura do jovem enquanto espécie de símbolo 
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do militarismo. A imagem do jovem representava o vigor físico, a saúde e a virilidade, 

símbolos de força e potencial, aos quais os países em clima bélico tinham predileção 

por se associarem. 

Na Europa, a partir do século XVI, passa a vigorar em diversos países o 

alistamento militar obrigatório para os homens. Essa forma de montar seus exércitos 

é associada ao princípio de que todo o cidadão tinha o direito e o dever de defender 

a sua pátria. 

 
 
A conscrição universal obrigatória, que, depois da formação dos 
exércitos napoleônicos, foi adotada em todos os países europeus 
(exceto na Inglaterra), aumentou ainda mais o recrutamento de 
homens: somente na França, durante as guerras revolucionárias 
napoleônicas, foram chamados às armas 4 milhões de jovens. 
(LORIGA, 1996, p. 16). 

 
 

Entretanto, o exército nem sempre usou a juventude como símbolo, nem 

mesmo foi majoritariamente formado por jovens. Isso variou muito, de acordo com o 

contexto específico de cada país. Nos exércitos nacionais deste período, entre os 

jovens se encontravam homens adultos, geralmente em funções mais específicas e 

até mesmo crianças que combatiam em defesa de suas pátrias. 

A entrada no exército nem sempre precedia a escolarização. Entretanto, 

muitos jovens, ao se alistarem, já haviam trabalhado alguns anos nas mais variadas 

tarefas. Desde trabalhos domésticos e agrícolas até o trabalho nas manufaturas e 

posteriormente nas fábricas. 

Contudo, a entrada no exército representava, em muitos casos, uma prova de 

virilidade: “a virilidade era antes de mais nada um traço de caráter, o contrário daquela 

‘recusa da vida’, chamada na Inglaterra de byronismo37, na Alemanha de 

Weterismo”38, (LORIGA, 1996, p. 37). 

Podemos perceber a partir disto que havia um plano dos Estados para com a 

juventude. Algumas características eram exaltadas, estimuladas e utilizadas como 

                                                           
37 O termo byronismo se refere à obra e estilo de vida do poeta inglês Lord Byron (1788-1824), cuja 
obra é um dos ícones do movimento romântico do século XIX.. 
38 Referente à obra “Os sofrimentos do jovem Werther” de Goethe, um dos marcos inicias do 
romantismo. 
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símbolo de patriotismo. Todas elas, não por acaso, contra a onda romântica do século 

XIX, associada ao amor, à vida boêmia e ao desapego ao modo de vida burguês, à 

guerra e causas nacionalistas de forma geral. 

A segunda dimensão que pretendemos destacar diz respeito ao trabalho. Na 

transição entre o modo de vida feudal e o capitalismo nascente, as fronteiras entre a 

infância, a juventude e a vida adulta ainda não estavam bem delimitadas. Os filhos 

das famílias burguesas gozavam do tempo necessário de preparação para os lugares 

sociais mais disputados. Entretanto, para a classe trabalhadora, a realidade era bem 

diferente. Todos os membros da família trabalhavam nas minas e nas fábricas 

nascentes. A falta de regulamentação do trabalho e os baixos salários faziam com que 

jovens e crianças trabalhassem para contribuir com a renda familiar. 

Precisamos fazer menção ao lugar do jovem nas famílias operárias. Havia 

necessidade da sua força de trabalho. A obediência é um ponto chave nessa relação, 

na qual o jovem não tem espaço para fala. Sua voz era silenciada às tentativas de 

participação no diálogo. Nos séculos XVIII e XIX, não apenas o jovem era silenciado. 

Mulheres e crianças também não tinham voz nem vez dentro das famílias. 

Não é à toa que existe um conjunto de regras que tentam ser impostas a partir 

de uma visão “idealizada” de juventude por parte do Estado e demais instituições 

sociais. “O Século XIX tem medo da sua juventude, e particularmente de sua 

juventude operária, da qual se teme a vagabundagem, a libertinagem e o espírito 

contestador.” (PERROT, 1996, p. 85). Compondo este cenário, falando 

especificamente da França, Perrot (1996) comenta três tipos de jovens característicos 

daquele momento: a) o aprendiz, b) o apache e c) a pequena operária de costura. 

O aprendiz seria o equivalente ao colegial burguês que deixa o seu patrão e 

segue em busca de aventuras pelas ruas das grandes cidades. Vive à margem da 

legalidade e frequentemente se envolvem em problemas com as autoridades. Esse 

tipo recusa a autoridade da família, do patrão e do Estado; 

O Apache, por sua vez, é um rapaz com idade em torno de 18 a 20 anos que 

vive em grupo. Gosta de perambular em turmas pela cidade. Tem horror ao trabalho 

e à pobreza. Trata-se de um dândi combativo, sentimental e com desejo de fama. 

Nasce das notícias polícias na imprensa parisiense; 
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As jovens operárias são caracterizadas pela autora como misto de “delicadeza 

e libertinagem”, atiçando os desejos sexuais dos estudantes e adultos. Se 

diferenciavam, no limite dos jovens operários, por geralmente não se envolverem em 

situações que as colocassem nos limites da lei e da delinquência. 

Os tipos descritos demonstram algumas das formas de resistência da 

juventude na sociedade urbana e industrial do século XIX. Além da opressão do patrão 

e do ambiente da fábrica, o jovem é silenciado pela família, que naquele período, tinha 

fortes características patriarcais, esperando deles a contribuição do trabalho e o 

silencio resignado. 

 
 
A relação com o trabalho é certamente o que mais distingue infância 
e juventude no século XIX. A primeira subtrai-se cada vez mais a ele; 
a segunda está destinada a ele. A escola concorre com a fábrica, no 
que concerne à infância. Os menores de doze anos desaparecem da 
mina e da fábrica ao longo do século XIX e se reduzem inclusive na 
oficina familiar, sobretudo em razão da obrigação escolar e da 
conversão das famílias ao projeto educativo. Nada disso ocorre com 
os adolescentes. Passados os treze anos, com restrições que já 
mencionamos, o trabalho é a norma. Após os dezoito, eles são adultos 
em relação aos deveres, não em relação aos direitos que não têm. A 
oficina, a fábrica, o canteiro de obras torna-se assim espaços juvenis, 
pelo menos lugares da juventude operária. (PERROT, 1996, p. 85). 
 

 

Provavelmente a escola seja a instituição social mais associada à juventude. 

Na Europa, centro da modernidade, há muito ela faz parte da vida social. Um símbolo 

do estado laico, vitorioso ante a Igreja, que antes ditava os rumos da educação. O 

processo educacional passa por uma reformulação profunda na modernidade. A 

inspiração das escolas jesuítas, de forte inspiração humanística, que se preocupava 

mais em educar do que em instruir começa a dar espaço a um novo tipo de escola. 

Esse é o momento do surgimento da escola pública. 

A educação que nasce dessa transformação tem objetivos e uma forma 

diferente de compreender e educar. 

 
 

O fim do século XVIII é marcado por uma renovação pedagógica em 
que, ao lado da definição de novas práticas, afirmam-se a ideia da 
onipotência da educação na modelagem do homem (Helvetius: “o 
homem não é de fato mais que o produto de sua educação”) e a 
tomada de consciência da juventude como riqueza social, como objeto 
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e sujeito da renovação política que alguns então desejam. Pensa-se 
naturalmente em Jean-Jacques Rousseau e em Emílio ou Da 
educação (1762). (CARON, 1996, p. 139). 
 
 

A revolução francesa tem um papel fundamental na difusão da ideia de escola 

como um direito. Seus princípios, ainda que não aplicados totalmente, foram 

empregados em diversos sistemas nacionais de ensino. Propagam-se pela Europa e 

em sequência pelo mundo os ideais educacionais rousseaunianos e a nova crença 

nos poderes da instrução. 

Entretanto, a escola é uma das instituições modernas de controle. Podem ser 

interpretadas a partir do esquema pan-óptico criado por Jeremy Bentham e analisado 

por Michel Foucault. Desde a arquitetura até a forma de organização das disciplinas, 

ela é pensada para que os indivíduos fiquem sob controle. Nesse momento, a escola 

toma para si a totalidade da formação dos indivíduos. 

Com a supervalorização da técnica nas sociedades industriais, a escola torna-

se a instituição legítima para certificar o saber. Desde então, a educação se torna um 

campo de poder na sociedade. Os lugares sociais mais desejados em grande parte 

são ocupados a partir da obtenção dos títulos escolares. Aqueles que têm uma boa 

estrutura familiar, acesso ao saber em suas casas, levam grande vantagem no 

ambiente escolar. Aqueles que não têm acesso a bens culturais penam e, quando 

conseguem prosseguir, acabam por ocupar lugares subalternos. 

O processo de ampliação da rede escolar que passou a ser mantida pelo 

Estado acabou por desenvolver um modelo educacional que tende a manter a 

pirâmide da estratificação social muito semelhante ao que era no período pré-

moderno. Falamos de forma geral como o processo educacional se desenvolveu e 

consolidou. 

Aos poucos, o ideal de juventude vai se firmando e no século XIX, é 

consolidado através da literatura. De acordo com Pais (2009), isso ocorre na obra 

“L’Éducation Sentimentale”, de Flaubert, com sua personagem Frédéric Moreau. 

Ainda de acordo com Pais, o próprio Flaubert, enquanto aluno do liceu de Rouen, 

denotava algumas características deste tipo ideal de jovem: meio melancólico e 

sonhador, ao mesmo tempo um tanto extravagante. 
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Mesmo no século XX, ainda era incomum a utilização do termo juventude para 

designar o momento da vida intermediário entre a infância e a idade adulta. Mas entre 

fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX, as fases da vida ganham 

novas classificações. No período entre as duas grandes guerras mundiais, a juventude 

passa a ganhar visibilidade. Como vimos, os dotes físicos da juventude são bastante 

valorizados pelos Estados. O ideal de um jovem são, livre de vícios físicos e morais, 

era importante em um momento no qual os países europeus precisavam de homens 

nos campos de batalhas para resolver os conflitos. Também era fundamental uma 

força de trabalho jovem e sã para as linhas de montagem das industrias. Esse foi o 

ideal e a representação da juventude dos regimes totalitários na Europa no século XX. 

Jon Savage, na sua obra “A criação da juventude”, traz um capítulo no qual 

analisa a relação dos regimes totalitaristas do século XX, sobretudo do nazismo com 

a juventude. Para dar dimensão dessa relação, reproduzimos o texto de um folheto 

emitido por uma divisão de Juventude Hitlerista: 

 
 
Com nossos estandartes hasteados, venha a nós Juventude do 
Operariado Alemão, lutem conosco contra o velho sistema, contra a 
antiga ordem, contra a velha geração. Nós somos os últimos 
combatentes pela independência, lutem conosco pelo socialismo, pela 
liberdade e por pão.  (Folheto emitido pela divisão Kiel da Juventude 
Hitlerista, verão de 1932 apud SAVAGE, 2009, p. 277). 

 
 

O clima do pós-guerra na Europa, principalmente após a grande crise do 

capitalismo de 1929, criou um ambiente explosivo do ponto de vista político. Esse 

contexto socioeconômico conturbado propicia o surgimento de discursos radicais que 

desembocaram no Fascismo italiano, no Nazismo na Alemanha e o Stalinismo na 

União soviética. O pensamento político se polarizou, a luta entre Fascismo e 

Comunismo arregimentou e diluiu os sentimentos individuais na forma de uma grande 

massa que girava em torno da grandeza dos discursos nacionalistas. O mundo, então, 

vivia o totalitarismo. 

Todos esses regimes investiram pesado no sentido de arregimentar a 

juventude para as suas fileiras, ainda no sentido de utilizá-la como símbolo de 

potência. Os regimes idealizaram a juventude e passaram a assediá-la, de forma a 
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envolvê-la nas suas grandes ondas, que então se chocavam na Europa e mundo a 

fora. 

No caso da Alemanha da crise de 1929, as tentativas do nazismo de organizar 

a geração mais jovem não tinham conseguido muito sucesso. A Juventude hitlerista 

instituída nos anos 1920 ainda não havia se integrado ao regime de forma ampla. 

Depois da indicação de Baldur vin Schirach, para líder em 1928, a organização passou 

a atrair a classe média recém-empobrecida, tornando-se uma organização paramilitar, 

com o objetivo de conquistar apoio público. Dentre suas práticas, estava a de realizar 

amplos desfiles pelas grandes cidades, nos quais a violência suscitada nesses 

eventos atraia os jovens e inquietos (SAVAGE, 2009). 

Nesse ponto, podemos perceber como aquela violência juvenil do século XIX, 

antes temida e reprimida pelo Estado, foi canalizada por meio dos regimes totalitários. 

Quando Hitler assume e ganha superpoderes do parlamento, a juventude hitlerista já 

superava os 100 mil membros, sendo a maior organização de Jovens da Alemanha, 

naquele momento, talvez uma das maiores do mundo. 

Nos Estados Unidos, a situação era um tanto diferente. Apesar de terem se 

envolvido de forma fundamental nos conflitos das duas grandes guerras, o território 

americano pouco foi afetado. Assim, no decorrer do século XX, há espaço e certa 

liberdade para que se desenvolva uma cultura juvenil fulgurante em muitos sentidos.  

 
 
No início dos anos 1940, os adolescentes americanos tinham 
conseguido criar um mundo muito distinto tanto dos adultos quando 
das crianças. Apesar da sua aparente falta de política, ele tinha sido 
consideravelmente afetado pelas convulsões da guerra e sua retórica 
patriótica de emancipação. Já definidos como um ideal e um mercado, 
os adolescentes tinham começado a afirmar publicamente sua 
independência, uma conquista que havia apanhado governo e 
indústria de surpresa. Ao mesmo tempo, sua cultura otimista estava 
começando a se espalhar entre os jovens da Grã-Bretanha e do norte 
da Europa dilacerados pela guerra. (SAVAGE, 2009, p. 484). 

 
 

Há o desenvolvimento de uma cultura juvenil que logo é apropriada pelo 

mercado. A partir de então surgem produtos de todas as ordens, desde roupas, 

calçados, brinquedos, revistas de comportamento juvenil até o que, no decorrer do 

século XX, viria a se tornar uma das maiores indústrias: o entretenimento. Filmes, 
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desenhos animados, quadrinhos. Tudo isso passou a retroalimentar o entendimento 

do que seria a própria juventude. 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, sobretudo da televisão, 

o ideal de juventude que se constrói nos Estados Unidos ganha o mundo. Passa a ser 

reproduzido, mas também ressignificado, no decorrer do século XX, principalmente 

do pós-guerra até a década de 1970. Aquilo que até então se entendia por juventude 

se transforma radicalmente, os jovens passam a ser associados aos movimentos de 

contestação e transformação da realidade social. 

Nesse sentido, o ideal de juventude passa a ser explorado pelo cinema, 

literatura, pela música e sobretudo pelo marketing. Diversos movimentos juvenis 

surgem nesse período. A contracultura na América do Norte com os hippies ganha o 

mundo em imagens, músicas e na forma desapegada de viver. A juventude 

contestatória de maio de 1968 surge na França para o mundo. Nas décadas seguintes, 

vão se destacar os Punks posteriormente os ciberpunks. 

Os jovens tiveram um papel fundamental na apropriação da internet enquanto 

esta ainda era uma ferramenta militar e, com ideais libertários e até anarquistas, 

tornaram a internet um ambiente livre, alterando a sua forma. Esse processo foi 

fundamental para a sua popularização em escala planetária, como ocorre nos dias 

atuais. Hoje, quando pensamos na internet, não a associamos a um proprietário ou a 

um lugar físico. Ela simplesmente existe. Embora não seja tão simples assim, pode-

se afirmar que o senso comum pensa dessa forma. 

A ação dos jovens, principalmente a partir do ambiente universitário, permitiu 

o surgimento de verdadeiros coletivos inteligentes, como já citamos no capítulo 

anterior. Nesses espaços, indivíduos de todas as partes do mundo se uniram por 

motivos diversos em fóruns de discussão, listas de e-mail e outros tipos de grupos 

online, que foram ambientes de desenvolvimento de ferramentas que deram vida à 

construção do ambiente virtual das redes, espaço no qual se tornou possível o 

surgimento da cibercultura. 

Nesta primeira sessão do capítulo montar um quadro que nos permitisse 

visualizar a construção das juventudes a partir de suas especificidades, sobretudo em 

relação às desigualdades econômicas e contextos políticos, no contexto do 
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surgimento e ampliação do ambiente da modernidade, uma vez que a partir de então 

se difundem como onda pelo mundo. 

Reforçamos, neste ponto, que o processo social que torna a condição juvenil 

o que ela é na sociedade em redes está ligado a um conjunto de transformações 

sociais surgidas com o advento da modernidade. Essas condições modificaram 

profundamente a lógica de compreensão do mundo, bem como as práticas sociais. 

Portanto, ao falarmos de juventude enquanto ideia, conceito e elemento de auto 

identificação, nos referimos a um estrato social com características únicas do ponto 

de vista histórico e social. 

Assim, como surgiu e se desenvolveu, podemos afirmar, inicialmente, que a 

juventude tem como característica mais ampla ser um momento de autoafirmação no 

mundo, de criação de sonhos, projeção de futuro. Esse processo tomou contornos 

dramáticos na forma como se construiu a juventude na sua interação com outros 

grupos sociais. Governos e mídia, ao longo do período moderno, tentaram controlar e 

impor uma visão de juventude.  

Os jovens, em muitos momentos, se rebelaram contra essas visões 

estabelecendo uma forma de ser no mundo.  Reivindicaram independência em relação 

à família e às demais instituições. Em alguns períodos, se deixaram manipular por 

governos totalitários. Adiante, a partir do seu modo de vida, foram descobertos pela 

indústria do entretenimento e pela mídia, que ao exaltarem sua forma de ser também 

idealizaram um modelo de juventude baseada no consumo, que influenciou a forma 

como os jovens se viam e veem até os dias atuais. 

Antes de prosseguirmos, faz-se necessário afirmar que entendemos a 

juventude, enquanto uma categoria construída social e culturalmente. 

Compartilhamos o entendimento de que não há uma juventude, mas várias, como 

vamos discutir adiante.  Sendo assim, a condição de jovem pode variar a depender 

da cultura, do período histórico observado ou das diferenças sociais existentes, como 

classe social, religião ou etnia. 

 

4.2 Juventude enquanto categoria de análise sociológica 
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A questão geracional sempre foi um tema importante para a Sociologia. A 

reprodução dos valores, a continuidade da vida social e a diferenciação dos momentos 

da vida foram objeto de reflexões desde os clássicos. Não pretendemos ir tão longe 

aqui, remontando toda essa trajetória intelectual. 

Nesta sessão, pretendemos evidenciar como a juventude é compreendida 

enquanto categoria de análise sociológica, trazendo como referencial alguns autores 

da disciplina. A partir disso, pretendemos partir para uma interpretação a respeito da 

condição juvenil no Sertão do Seridó potiguar, nosso campo de estudo. 

A juventude tem como característica uma condição relativa em relação à 

conduta esperada no que concerne ao respeito aos direitos e deveres, 

responsabilidade e independência, mais amplos que aqueles esperados das crianças 

e em grau menor que o exigido para os adultos. 

Na sociedade moderna, é na juventude o momento de definir uma identidade 

própria perante o mundo e de construir projetos para o futuro (NOVAES, 2007). Os 

jovens representam a continuidade da geração atual, carregando, dessa forma, a 

responsabilidade de prosseguir com um projeto de vida consolidado. Uma das 

consequências dessa responsabilidade são as expectativas geradas em torno do seu 

comportamento e das suas aspirações, algo como um “receio” de que, em virtude de 

suas atitudes, o futuro possa ser comprometido de alguma maneira. 

De acordo com Carneiro e Castro (2007), basicamente são considerados dois 

critérios para definir quem é jovem: a) estar se preparando para o ingresso no mercado 

de trabalho e b) ainda não ter constituído uma unidade familiar autônoma. Entretanto, 

para a autora, esses argumentos são frágeis, pois ser jovem corresponde também a 

uma questão de autorrepresentação que tende a enquadrar uma grande faixa etária, 

ainda mais se levarmos em consideração as dificuldades existentes no acesso ao 

mercado de trabalho. A título de definição, a autora defende que são considerados 

jovens aqueles indivíduos que se encontram em uma fase da vida na qual há uma 

discrepância entre seus projetos de vida almejados e as atividades que estão sendo 

concretizadas para a realização desses projetos. 

Pais (1990), ao discutir a juventude enquanto categoria de análise sociológica, 

afirma que na sociologia da juventude existem duas tendências. 
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Na primeira delas, a juventude é tida como um conjunto social cujo a principal 

característica é ser constituída por indivíduos pertencentes a uma determinada “fase 

da vida”. Nessa linha, prevalece a busca por aspectos mais uniformes e homogêneos 

que caracterizariam este momento da vida. Características que, de forma geral, fariam 

parte de uma cultura juvenil, o que definiria esta categoria preferencialmente através 

de termos etários. 

Na segunda tendência, a juventude é tida como um conjunto socialmente 

diversificado, no qual existiriam diferentes culturas juvenis, em função de diferentes 

classes, diferentes condições de renda, ocupações, etc. De acordo com esta segunda 

tendência, realmente seria um abuso de linguagem, como disse Bourdieu (1983), unir 

sob o mesmo conceito de juventude universos sociais tão distintos, tendo muito pouco, 

praticamente nada em comum entre si. 

Você sempre será o velho ou o jovem de alguém (BOURDIEU, 1983). Essa 

frase representa em grande parte os escritos de Bourdieu sobre a juventude. O autor 

lança um olhar relacional sobre a condição de jovem. Depende do olhar, e como 

discutiremos a seguir, do lugar social observado, a inclusão de alguém ou de algum 

grupo na categoria de jovem. 

Posso ser o velho do meu filho que tem 14 anos de idade ou o jovem para 

minha mãe com 61. Essa comparação dá uma dimensão das dificuldades de 

classificar aqueles que nomeamos como jovens. Além da compressão do tempo e da 

autopercepção dos indivíduos, existem outras variáveis que fazem da fronteira entre 

a juventude e a velhice um objeto de disputa comum em praticamente todas as 

sociedades, sobretudo na nossa. 

Podemos afirmar que o lugar social ocupado pelo indivíduo é determinado por 

um conjunto de variáveis, tendo como as principais a renda, os títulos escolares, os 

gostos pessoais, a visão política e, em decorrência disso, as relações sociais que 

estabelece no contexto em que vive. 

De acordo com Bourdieu (1983, p. 3): 

 
 
Um dos fatores desta confusão das oposições entre as juventudes de 
diferentes classes é o fato de diferentes classes sociais terem tido 
acesso de forma proporcionalmente maior ao ensino secundário e de, 
ao mesmo tempo, uma parte dos jovens (biologicamente) que até 
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então não tinham acesso à adolescência, terem descoberto este 
status temporário, "meio-criança, meio-adulto"; "nem criança, nem 
adulto". Acho que é um fato social muito importante.  
 

 

A questão do acesso a bens materiais e simbólicos, dessa forma, é 

fundamental para que se determine o lugar social do indivíduo. E esse acesso se dá 

desde a primeira infância, no seio familiar. A forma como se tem acesso a estes bens 

diz muito sobre o tipo de juventude que estamos observando. 

Na perspectiva que Bourdieu desenvolve não há sentido em tratar a juventude 

no singular, mas no plural. Existem juventudes tão variadas quanto são as 

experiências de acesso aos lugares sociais, que são definidos pela questão da 

reprodução dos meios de existência. Embora a sociedade tenha a tendência à 

reprodução, a perspectiva desenvolvida por Bourdieu nos permite compreender que, 

no interior dos diferentes campos, se desenvolvem estratégias nas disputas pelos 

lugares sociais privilegiados. 

No decorrer do nosso trabalho, discutiremos como o acesso aos bens 

tecnológicos também são desejados como forma de acessar determinados contextos 

sociais. E que algumas famílias têm consciência disso e desenvolvem estratégias 

familiares de alocação e realocação de recursos que permitam o acesso dos filhos a 

tecnologias de informação para que estes consigam estudar. 

Desenvolvemos a nossa análise com base nessa perspectiva de 

compreensão dos espaços sociais e de que as juventudes devem ser classificadas de 

acordo com o seu contexto e experiências sociais. Ao olharmos para as interações 

sociais dos jovens nos espaços de fluxos do mundo virtual, estaremos amparados na 

perspectiva de que cada um destes jovens está situado em determinado lugar social 

e que o ambiente escolar é um espaço no qual se possibilita colocar em prática 

estratégias que permitam manter ou alcançar outros lugares sociais. 

Buscamos até aqui, compreender como a juventude se consolidou, tornando-

se uma das fases da vida humana reconhecida. Partindo destes referenciais, 

acreditamos se possível localizarmos os jovens aos quais nos referimos neste estudo. 

Para tanto, começamos por uma breve caracterização da Região do Seridó, onde se 

localizam suas cidades de origem. Em seguida, continuamos com a caracterização, 

apresentando os dados quantitativos da pesquisa. 
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4.3 Breve caracterização da região do Seridó Potiguar 

 

Após a contextualização elaborada até aqui, chegamos propriamente ao 

campo da nossa pesquisa. Nesta sessão, caracterizamos a região na qual está 

localizada o campus IFRN Parelhas, onde vivem todos os jovens cujas interações 

sociais analisamos nesta pesquisa. 

O Seridó é uma região geográfica com traços culturais bastante 

característicos, localizada no semiárido nordestino. Divide-se entre os Estados do Rio 

Grande do Norte e da Paraíba. O Seridó potiguar localiza-se na região central do 

estado do Rio Grande do Norte. É uma região composta por 24 municípios, somando 

uma área total de 9.374,063 Km², cuja população é estimada em 291.685 habitantes, 

de acordo com Dados do IBGE39. 

 

Figura 1 – Região do Seridó Potiguar 

 

Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Serid%C3%B3_(Rio_Grande_do_Norte)#/media/File:%C3%81r
ea_da_Diocese_de_Caic%C3%B3,_RN.svg>. Acesso em: 24 mar. 2018. 

 

O Seridó caracteriza-se pelo clima semiárido e pela vegetação caatinga. 

Economicamente, a região se desenvolveu pela agropecuária, com destaque inicial 

para a criação de gado e posteriormente o plantio de algodão no século XIX. O 

                                                           
39 População estimada para o ano de 2013 
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algodão Mocó ou Seridó, como também era conhecido, variedade que resistia a seca 

e era conhecida por sua qualidade e brancura, chegou a ser exportado para as 

indústrias têxteis da Inglaterra, no período da independência americana. No período 

de maior produção, o algodão ficou conhecido como ouro branco, pela importância 

adquirida na composição da economia local. 

À exceção destes breves períodos de maior crescimento econômico, as 

atividades se desenvolviam de forma extensiva e predominantemente estavam 

ligadas à subsistência, principalmente a pecuária. 

A mineração que se consolidou a partir das décadas de 1930 e 1940 também 

impulsionou a economia da região. A partir da década de 1980 a economia local entrou 

em declínio. Hoje, a economia do Seridó passa por um momento de reestruturação, 

com o ressurgimento de algumas atividades econômicas historicamente 

desenvolvidas na região, como a produção de leite e o incremento de novas 

atividades, como o setor de confecção e o artesanato. 

Nos últimos anos, a mineração ressurgiu com força e atualmente é uma das 

atividades econômicas de maior destaque. As cidades da região abrigam diversas 

empresas do ramo. Essa vocação econômica histórica, aliada ao ressurgimento da 

atividade mineradora, levaram à criação dos cursos técnicos na modalidade integrada 

e subsequente no Campus Parelhas do IFRN. O funcionamento desses cursos 

ampliou a possibilidade de formação qualificada para as empresas do setor e 

aumentou a possibilidade de conseguir trabalho para os jovens. 

A região conta com dois campi da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN, localizados nas cidades de Caicó e Currais Novos e com três campi 

do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) em Caicó, Currais novos e 

Parelhas, além das redes públicas e particulares de Ensino, que possibilitam aos 

jovens um conjunto considerável de cursos de formação em nível técnico e superior. 

Também conta com acesso regular às redes de informação, com sinal de celular das 

principais empresas de telecomunicação do país e com provedores de internet que 

atendem praticamente a todas as cidades da região, garantindo o acesso privado à 

rede. 

A base da nossa pesquisa é o município de Parelhas, local onde se localiza o 

Campus do IFRN, no qual desenvolvemos nosso trabalho desde o final do ano de 
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2016. Nele estudam os jovens que nós acompanhamos desde então, na nossa 

tentativa de compreender a realidade social que nos propomos a estudar. 

A realidade da cidade, bem como das cidades vizinhas, de onde provêm os 

alunos do Instituto, é muito semelhante à realidade de todo o conjunto do Seridó, em 

termos de clima, economia, história e culturas locais. De acordo com o censo do IBGE 

de 2010, Parelhas contava com uma população de 20.354 habitantes. Suas atividades 

econômicas são basicamente as mesmas já descritas sobre os outros munícipios da 

região. 

Esse basicamente é o contexto no qual vivem os jovens das cidades da 

região. Se a Juventude é apenas uma palavra e se realmente existem tantas 

juventudes quantas possamos observar mais detalhadamente, as características aqui 

descritas são constitutivas do universo dos Jovens do Sertão do Seridó. 

Uma região do interior do Nordeste, com clima semiárido, a uma distância 

razoável das capitais, constituída por pequenos municípios. Excetuando as cidades 

de Caicó e Currais novos, que têm uma população superior a 40 mil habitantes, e que 

vale salientar, não fazem parte da nossa análise, uma vez que possuem campus 

universitários da UFRN e campus do IFRN. Além disso, nenhum dos outros municípios 

da região tem uma população superior a da casa dos 20 mil habitantes. 

Para além da geografia, do clima e da economia, é necessário dizer que uma 

das características desta região é a constituição de uma identidade cultural muito 

forte. Embora exista a diversidade, há um sentimento de pertença muito forte, 

traduzido em um orgulho de se autodeclarar seridoense. Pelo que observamos, isso 

é comum a pessoas de todas as idades, podendo variar de intensidade e sentido entre 

mais jovens e mais velhos, mas perpassando toda a população. 

No decorrer deste texto, sobretudo nos capítulos finais, exploraremos com 

mais profundidade estas características, quando nos debruçarmos sobre os dados 

qualitativos da pesquisa. Por hora, cabe dizer que este sentimento, se assim podemos 

chamar, não impede o desejo dos jovens de saírem da região, de elaborarem projetos 

de vida em outros lugares. Entretanto, ainda que fora, essa valorização do local 

continua. 
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Os jovens desta região são os sujeitos centrais da nossa pesquisa. E, neste 

ponto, para que possamos prosseguir com a nossa análise, acreditamos ser 

fundamental uma reflexão sobre a juventude enquanto categoria de análise 

sociológica. 

4.4 Quem são os jovens do sertão do Seridó? 

 

Os seres humanos costumam utilizar sua imaginação para se diferenciar dos 

demais. Têm uma tendência impressionante para formarem grupos, exaltando 

determinadas características que lhes são comuns e comparando-as com as dos 

demais grupos. Pode ser que essa aparente generalização não faça sentido para 

todas as sociedades, mas pelo menos no universo dessa pesquisa, que é composto 

pela sala de aula e pelo ambiente escolar, ela costuma acontecer com frequência. 

Alunos de cursos diferentes logo criam teorias sobre a forma de ser e agir uns 

em relação aos outros. No universo de um mesmo curso, logo surgem caracterizações 

por séries e, por fim, dentro das próprias salas de aula, surgem pequenos grupos de 

identificação que se formam em detrimento de outros. 

Essa reflexão surgiu após um episódio em sala, em que alunos em um 

momento de descontração, em uma aula sobre cultura na qual falávamos de 

relativismo cultural, passaram a fazer brincadeiras de mal gosto com aqueles que 

moravam em cidades menores. 

Retomando nossa fala no decorrer do diálogo, que parecia estar na iminência 

de desencaminhar para questões não muito produtivas em termos de conhecimento 

e aprendizado, jogamos o seguinte questionamento: um munícipio com 20 mil 

habitantes, cujo uma parte significativa mora na zona rural, pode ser considerado uma 

área urbana? Se pode, mesmo assim é possível considerá-lo uma zona urbana da 

mesma forma que um município de 50 mil, 100 mil, 500 mil ou mesmo aqueles que 

têm mais de 1 milhão de habitantes? 

Fazendo essa comparação, estaríamos na nossa grande cidade de 20 e 

poucos mil habitantes mais próximos dos colegas que viviam ao lado, em uma cidade 

com 5 ou 10 mil habitantes, ou a nossa zona urbana seria mais semelhante, por 

exemplo, à capital do Estado com mais de 1 milhão de habitantes? 
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Para aquela turma especificamente, esses questionamentos serviram para 

que os jovens percebessem como eram próximos entre si e o quanto as pequenas 

cidades da região tinham de rural no seu modo de viver. De repente, parecia que se 

gabar por viver em uma “grande cidade” de 20 mil habitantes, para o colega que vivia 

numa “pequena cidade” de 10 mil, não fazia mais tanto sentido. As categorias de rural 

e urbano também passaram a ser reelaboradas a partir do momento que se observou 

a própria realidade de forma um pouco mais atenta. 

Esse fato despertou nossa atenção para a questão de que seria necessário 

ampliar um pouco a nossa discussão sobre juventudes, a partir de uma reflexão sobre 

as características dos jovens rurais e se, no caso, se aplicaria ao universo da nossa 

pesquisa. 

O lugar que constitui o campo da nossa pesquisa é, como vimos, uma 

pequena região do interior do Estado do Rio Grande do Norte, composta por pequenos 

municípios. Os dois maiores, Caicó e Currais Novos, têm populações aproximadas 

de, respectivamente, 60 e 40 mil habitantes. Os jovens alunos do IFRN campus 

Parelhas vêm de municípios que têm abaixo de 20 mil habitantes. 

Esse fato, aliado à produção agrícola de subsistência - que apesar do clima 

semiárido severo caracterizado por longos períodos de estiagem que podem durar 

anos a fio - permite uma identificação com o mundo rural. Aparentemente, nos dias 

atuais, essa ligação com o rural não é reforçada no discurso, embora seja enraizada 

nos hábitos, como se pode facilmente constatar no convívio diário, sem qualquer 

esforço. 

Dessa forma, achamos válido elaborarmos uma rápida reflexão sobre 

juventude rural, como forma de tentar ampliar a nossa compreensão sobre a 

juventude, podendo assim, ao analisarmos nossos dados, possuirmos um referencial 

que nos ajude a interpretar a realidade observada com mais propriedade. 

Nas análises sobre os jovens no mundo rural, diversos estudos - dentre eles 

Abramovay (1988); Carneiro (1998); Castro (2005); Wanderley (2000, 2007) e 

Stropasolas (2002) - apontam que a juventude rural não é uma categoria homogênea. 

Pelo contrário, é marcada por uma grande diversidade, relacionada a contextos 

econômicos, sociais e políticos específicos (MALAGODI; MARQUES, 2007, p. 197). 
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É preciso desconstruir a ideia do senso comum de que aqueles que vivem na 

zona rural estão por fora e têm uma relação pré-moderna com a realidade, enquanto 

os que vivem na cidade são modernos por terem acesso a determinados tipos de 

trabalho e bens de consumo. 

Antenas de internet à radio cobrem vastas distâncias conectando, a baixo 

custo, famílias do campo. As redes sociais conectam todos a tudo. Nos pequenos 

municípios, a conectividade é ainda maior. Logo, o jovem que aqui classificamos como 

jovem rural utiliza smartphone, acessa redes sociais e usa aplicativos de mensagens 

para se conectar com o mundo. As reflexões teóricas que dizem que o espaço foi 

desteritorializado no mundo das redes nunca foram tão acertadas. 

Pois, é possível perceber que, com todas as diferenças culturais que possam 

existir entre essa realidade e a de qualquer outro jovem do país ou mundo afora, há 

algo em comum entre esses sujeitos. Todos se socializam no ciberespaço. Entretanto, 

acreditamos que algumas características da juventude, e nesse caso também da 

juventude que podemos chamar de rural, são gerais e independem do ambiente. 

Os jovens cujas interações sociais aqui analisamos se encontram em um 

período de projetar o futuro, tendo em grande parte o apoio de suas famílias para 

continuarem seus estudos, mas se encontram às voltas com as dificuldades deste 

momento de suas vidas. 

Existem fatores que contribuem para a invisibilidade social da juventude rural. 

No Brasil, ela é geralmente associada ao problema da migração para a cidade. “A 

própria imagem de um jovem desinteressado pelo meio rural contribui para a 

invisibilidade da categoria como formadora de identidades sociais e, portanto, de 

demandas sociais” (CASTRO, 2005, p. 182). 

Pelo que observamos, pode ser que o fato de não existir uma identificação 

declarada com o mundo rural seja causado pelo acesso às tecnologias de informação. 

Como discutimos anteriormente, o lugar geográfico perde importância no que diz 

respeito ao estabelecimento relações sociais. O uso das tecnologias e o acesso aos 

espaços virtuais abrem possibilidade para que os jovens tenham acesso a outras 

referências culturais. 

O contato com as tecnologias coloca na palma da mão eventos globais como 

o lançamento de filmes, músicas, produtos, além de diversos personagens de diversos 
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lugares do mundo e, aparentemente, leva a uma crença de que por estarmos 

conectados, nossa realidade não necessariamente está ligada ao local. 

Quando começamos a despertar o interesse por essa temática e iniciamos 

uma pesquisa em um pequeno município do litoral de Alagoas, localizado a 

aproximadamente 120 km da capital, em uma zona marcada economicamente pela 

produção de cana de açúcar, percebemos alguns aspectos que podem contribuir para 

uma interpretação dessa realidade. 

O primeiro deles é que, entre os jovens da região, não fazia mais sentido o 

questionamento de quanto tempo ficavam conectados à internet. Apesar de todas as 

dificuldades de acesso, o “normal” era estar conectado todo o tempo. Problema seria 

o oposto, estar desconectado. Fosse pelo tempo diário necessário na estrada para 

chegar ao campus, seja por morar em uma zona mais afastada sem cobertura ou 

provedores. Parece que o tempo de desconexão era algo a ser corrigido 

imediatamente. 

O segundo aspecto diz respeito à formação de grupos de amigos. Ainda 

naquela fase bem inicial, conversando com os alunos, percebemos que os grupos de 

amigos não necessariamente e, na verdade quase nunca, tinham a ver com o local de 

residência. Para nosso espanto inicial, era possível que jovens que viviam em 

pequenas comunidades rurais tivessem mais amigos espalhados pelo Brasil, e até 

fora dele, do que na rua da sua própria vila. 

As ligações interpessoais se configuravam aparentemente em uma lógica 

voltada para os gostos e afinidades pessoais. Aqueles que eram tomados como 

referência na maior parte dos casos estava longe do local. Na verdade, sempre 

estiveram longe. Um dado inicial interessante foi a nossa percepção da naturalidade 

com que os jovens fazem amizade pelo ambiente virtual com pessoas que nunca 

viriam a encontrar no mundo físico. Aparentemente, caiu a lógica daquela 

recomendação das mães que viveram décadas atrás: não fale com estranhos, é 

perigoso. 

Nessa configuração baseada em relacionamentos que se iniciam e terminam 

no mundo virtual, não nos causa mais espanto o fato de os alunos não se 

reconhecerem mais apenas como pessoas locais. Logo, a identificação com o mundo 

rural como um componente central da sua identidade parece não ser o caminho.  
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Existe a identificação cultural com a região, mas a valorização do local não 

parece impedir a construção de uma identidade que ultrapassa as barreiras 

geográficas e se compõe de elementos culturais, gostos e estilos de vida que chegam 

por meio das redes de sociabilidade através da internet. 

Falamos de uma juventude que se diferencia de tantas outras. No semiárido, 

interior do Nordeste, a certa distância das capitais, a maior parte nunca viajou para 

lugares muito distantes. O acesso a shoppings, cinemas, e outros templos do 

consumo é algo raro, pois tem um custo. Quase todos sonham em sair e ver o que há 

lá fora com os próprios olhos. Entretanto, não diferem muito dos jovens da cidade no 

que diz respeito ao conhecimento dos assuntos do momento. A cibercultura consegue 

envolver a todos que se conectam. 

É recorrente nas falas dos jovens a vontade de deixar suas cidades em busca 

de continuar os estudos, buscar espaço no mercado de trabalho e ter acesso a bens 

de consumo que não existem onde vivem. 

Com o recomeço da nossa pesquisa, desta vez na região do Seridó, nos 

deparamos com resultados semelhantes desde os diálogos iniciais. Esse momento 

que precedeu a nossa pesquisa foi fundamental para que pudéssemos definir os 

rumos que deveríamos tomar, que pistas deveríamos seguir com mais afinco. 

À medida que a pesquisa avançava, ficávamos mais curiosos para conhecer 

mais da sua realidade. Um fato digno de nota foi a boa disposição e a vontade, por 

parte dos discentes, de participar da pesquisa desde a fase inicial. Na fase de 

aplicação dos questionários, os próprios alunos nos ensinaram a utilizar ferramentas 

online, que desconhecíamos ou possuíamos apenas conhecimentos limitados. Essa 

boa vontade só aumentou nos momentos seguintes da pesquisa, o que relataremos 

no decorrer deste texto. 

 

4.5 A sociabilidade na lógica das redes: jovens, escola e sociedade (o que nos 

dizem os dados quantitativos) 

 

Nesta seção faremos uma leitura dos dados quantitativos que obtivemos a 

partir da aplicação de um questionário online entre os alunos dos Cursos integrados 

em Mineração e Informática do Campus Parelhas do IFRN. A partir das primeiras 
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indagações sobre nosso objeto de pesquisa, surgiu a ideia de aplicarmos um 

questionário com questões gerais sobre a temática da juventude e sociabilidade em 

rede. Neste instrumento de pesquisa, seguimos a mesma linha que adotamos para a 

coleta de dados em todas as fases, que consiste em saber dos jovens qual sua relação 

com o saber e sua visão e lugar no mundo40. 

No primeiro semestre do ano de 2017, entrevistamos, por meio de formulário 

eletrônico disponibilizado pela internet, 76 jovens estudantes dos cursos integrados 

do Campus Avançado Parelhas do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte. O campus oferece dois cursos na modalidade 

integrado: técnico em mineração e técnico em informática. Esse número de respostas 

representa pouco mais de 20% de todos os estudantes matriculados nos cursos 

integrados no momento da aplicação. 

Quando pensamos na elaboração do instrumento de pesquisa, que resultou 

nos dados que agora apresentamos, dividimos o questionário em três partes. Nosso 

objetivo era ter uma amostra significativa de dados sobre todos os alunos dos dois 

cursos integrados do campus: 

a) Os jovens: coletamos informações gerais sobre o lugar de residência, 

quantidade de pessoas que vivem na residência, renda média, se tem 

acesso à internet nas suas casas. Essas informações são importantes para 

que possamos compor um perfil socioeconômico dos jovens. A partir delas 

podemos fazer uma caracterização através da classe social, que muito nos 

interessa como elemento de análise.  

b) A escola: esta variável é fundamental por nos possibilitar entender como os 

jovens utilizam as tecnologias de informação para estudar. Também 

captamos muitas informações sobre as suas interações sociais no ambiente 

escolar e fora dele, uma vez que, como constatamos, a aula não cabe mais 

no tempo do relógio. A utilização das redes sociais é amplamente utilizada 

pelos jovens como ferramenta de aprendizado. 

c) O trabalho: como desdobramento para a vida. Tentamos captar através das 

perguntas o que os jovens pensam em relação ao trabalho e de que forma 

a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação modificam 

                                                           
40 No Apêndice A, disponibilizamos uma cópia das questões apresentadas aos jovens. 
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a forma de trabalhar. Nossa intenção foi a de captar nas suas respostas um 

pouco de como veem o mundo que encontrarão em pouco tempo ao saírem 

da escola. 

Seguimos então à leitura dos dados. 

 

4.5.1 Os Jovens 

 

A faixa etária dos alunos que responderam ao questionário foi a de 15 aos 22 

anos de idade. A média de idade dos participantes da pesquisa é de 16 anos.  Todos 

são alunos dos cursos técnicos integrados em Informática e Mineração do campus. 

Os cursos integrados são equivalentes ao Ensino Médio, mas, juntamente com as 

disciplinas do currículo do médio, são oferecidas as disciplinas de formação técnica. 

Sua duração é de 4 anos. 

Todos os participantes vivem em cidades da Região do Seridó potiguar: Acari, 

Equador, Jardim do Seridó, Santana do Seridó e Parelhas, cidades do entorno de 

Parelhas. Em termos populacionais, dentre as cidades de ondem provêm os 

estudantes, a maior é Parelhas, que tem uma população estimada pelo IBGE, para o 

ano de 2017, de 21.669 pessoas. Todos os outros municípios têm uma população 

menor, sendo respectivamente: Jardim do Seridó (12.579), Acari (11.333), Equador 

(6.119) e Santana do Seridó (2.701)41. 

A renda familiar dos alunos varia entre 1 (um) e 5 (cinco) salários mínimos. 

57,9% declarou no questionário ter uma renda familiar de até um salário mínimo. 

26,3% declarou renda familiar entre 1 e 2 salários mínimos, 14,5% entre 2 e 4 salários 

mínimos e apenas 1,3% declarou ter renda familiar entre 4 e 5 salários mínimos. 

Os dados sobre a renda familiar constituem uma informação muito importante 

para a nossa pesquisa. O fato de quase 60% das famílias dos jovens viverem com 

uma renda de até um salário mínimo já nos faz pensar que tipos de sacrifícios são 

feitos para que se tenha acesso à internet nas suas próprias casas e principalmente 

nos aparelhos de tecnologia. Uma conexão de internet na região não sai por menos 

de 50 reais por mês. O preço de um aparelho smartphone mediano é um pouco 

                                                           
41 Todos os dados populacionais citados são projeções do IBGE para o ano de 2017. Disponíveis no 
endereço: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 21 mar. 2018. 
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superior ao que as famílias dispõem para viver durante um mês inteiro. Esses dados 

iniciais deixam claro como a questão da renda influencia na forma de acesso. 

Outra constatação digna de nota diz respeito ao custo para as famílias 

manterem os alunos estudando. Apesar de ser uma escola pública com ótima 

estrutura, oferecendo inclusive bolsas para parte dos alunos com perfil 

socioeconômico de baixa renda, existem outras despesas envolvidas: material 

escolar, transporte, uma vez que nem todas as localidades têm transporte público 

regular, etc. A conexão com a internet, tão popularizada hoje em dia, também pode 

ser incluída nesse rol de gastos. 

Perguntamos qual a rede utilizada com mais frequência para se conectar à 

internet. 68,4% declarou utilizar principalmente a rede de casa. 28,9% a rede da 

escola. Este dado confirma o esforço das famílias em manter em suas casas uma 

conexão à internet. Dados qualitativos que apresentaremos a seguir dão conta de que, 

na visão das famílias, o acesso à internet é importante para o aprendizado e como o 

fato de ter filhos estudando no Instituto é algo visto como um investimento para o seu 

futuro, alguns sacrifícios financeiros são auto justificados. 

Apesar do índice relativamente elevado de residências com conexão de internet 

– os dados apontam que mais de dois terços dos estudantes, apesar da baixa renda 

familiar, têm conexão de internet nas suas casas – o perfil econômico, da maior parte 

dos alunos, indica que o acesso a bens de consumo tecnológicos é escasso, ou na 

melhor das hipóteses não é o que desejariam. O fato de terem o acesso revela que 

os bens tecnológicos são privilegiados. Dentre eles, o mais importante é o 

smartphone, como nos mostram os dados a seguir. 

O tipo de aparelho mais utilizado para acessar a internet é o celular. 86,8% dos 

alunos acessam a internet a maior parte do tempo deste dispositivo. 34,2% acessam 

a internet preferencialmente pelo computador/notebook. 2,6% por meio de tablets. 

O celular atualmente é a porta de entrada para o mundo digital. As redes de 

sociabilidade, principalmente para os jovens que já foram socializados neste 

“admirável mundo conectado”, são acessadas preferencialmente por aplicativos de 

celular. Logo, ele é o bem de consumo tecnológico mais desejado. O indivíduo que 

não tem um aparelho smartphone é interpretado como outsider dos grupos que 

interagem em grande parte por redes sociais abertas ou aplicativos de mensagens. 
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O fato de não possui um smartphone faz com que o indivíduo fique fora de 

ambientes sociais que considera de grande importância para a sua vida. No capítulo 

seguinte, no qual apresentamos os dados qualitativos da nossa pesquisa, surgem 

algumas falas bem significativas nesse sentido. O fato de não poder estar conectado 

o tempo todo pode representar uma grande angústia. 

Para alguns, adquirir um smartphone é quase um rito de passagem, uma data 

para ser lembrada, às vezes chega a ser associada a algum momento importante de 

suas vidas, como a chegada a uma determinada idade 16 ou 18 anos, por exemplo. 

E isso pode ter vários significados para cada um. 

• Liberdade de acesso e mobilidade no mundo virtual; 

• Segurança, por estar sempre em contato com a família; 

• Independência, por finalmente poderem estar presentes nos espaços de 

sociabilidade virtuais, criando perfis em redes sociais e interagindo com 

outros jovens com os quais compartilham gostos pessoais; 

• Desenvolvimento ou não de um senso de responsabilidade pelo fato de 

terem que assumir as responsabilidades pelos atos nestes espaços. 

Assim, o smartphone representa um universo de possibilidades nas suas vidas. 

Quase todas as variáveis da existência desses sujeitos: família, relacionamentos 

afetivos, estudos, projetos envolvendo a entrada futura no mundo do trabalho, dentre 

outras, passam pelo celular enquanto ferramenta de acesso. 

O sistema operacional mais utilizado é o Android, declarado por 67,1% dos 

estudantes. 23,7% utilizam o Windows. 5,3% usam o Mac e 3,9% utilizam com mais 

frequência o Linux. 

Como o aparelho privilegiado para o acesso é o smartphone, o sistema 

operacional mais utilizado é o Android do Google. Windows nos telefones representa 

um número muito baixo na nossa análise e o sistema mais desejado, e até mesmo 

utilizado como ferramenta de distinção que é o IOS, que equipa os aparelhos da apple, 

representa um número ainda menor devido aos altos preços. 

Logo, os dados quantitativos, bem como nossas observações, nos permitem 

afirmar que o celular é o aparelho mais importante para os jovens. É o centro das 
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comunicações interpessoais, a principal fonte de lazer, de notícias e também uma 

ferramenta bastante utilizada para os estudos. 

O computador, embora seja uma ferramenta também muito importante, no dia 

a dia em relação ao smartphone, é secundarizada. Em geral, é mais utilizado para 

questões relativas ao estudo, como a elaboração de textos, planilhas e slides para as 

apresentações de trabalho. Isso constitui a realidade, menos em relação aos jogos. 

Para os que jogam, ele pode ser equiparado ou até mais desejado que o próprio 

smartphone. O dito “PC gamer”, como são conhecidos os computadores mais 

potentes montados com a finalidade de rodar jogos de alta resolução e que 

necessitam de mais recursos em termos de memórias e processadores, constituem 

um verdadeiro objeto de desejo. Poucos têm acesso a este tipo de equipamento que 

pode custar a partir dos 5 mil reais, não tendo aparentemente limites para o custo, 

uma vez que sempre é possível adquirir peças e ampliar suas capacidades. 

Quando inquiridos sobre a forma mais utilizada para a comunicação pessoal, 

55,3% afirmaram que preferem se comunicar através de mensagens por meio de 

aplicativos. 38,2% preferem utilizar mensagens de voz, recurso incorporado 

atualmente na maior parte dos aplicativos de mensagens. Apenas 5,3% preferem 

fazer ligações telefônicas. 1,3% declarou que prefere sempre se comunicar 

pessoalmente, ao invés de utilizar qualquer ferramenta tecnológica. 

A mudança na forma de dialogar é uma das principais características da 

sociabilidade destes jovens. As ligações telefônicas aparentemente são coisa do 

passado. Não apenas por terem um custo financeiro, mas por comodidade, a maior 

parte dos jovens afirma que prefere enviar mensagem de texto. 

Aparentemente, o telefonema se tornou algo intrusivo e indesejado na maior 

parte do tempo. Mais de um terço prefere enviar mensagens de voz gravadas por meio 

dos mesmos aplicativos, o que difere de uma ligação comum, que os mesmos 

aplicativos já oferecem atualmente. Algumas falas nesse sentido são bem 

interessantes, dando conta de que em muitos casos, é preferível que o contato se dê 

por meio de mensagens e não por ligação e nem mesmo pessoalmente. 

Esse comportamento pode parecer bastante incoerente. Se por um lado as 

chamadas telefônicas são consideradas intrusivas, por outro a utilização dos 
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aplicativos de mensagens, com suas funções de confirmação de leitura e entrega de 

mensagens, exercem um controle muito maior sobre os indivíduos. 

Algumas falas que podemos acrescentar a esta leitura dos dados dizem que a 

chamada invade o momento do outro. Não se sabe o que a outra pessoa pode estar 

fazendo, logo pode ser inconveniente ligar. Dessa forma, enviando uma mensagem o 

outro poderia responder assim que for possível e conveniente. 

Entretanto, os mecanismos de confirmação de envio e leitura geram uma 

ansiedade monstruosa quanto ao tempo da resposta. A outra pessoa recebeu a 

mensagem? Se recebeu, porque ainda não leu? Se leu e não respondeu, posso estar 

sendo desprestigiado em relação a esta pessoa de alguma forma? 

Sem uma interação face a face, perdemos algo muito importante na 

comunicação interpessoal: a capacidade de fazer uma leitura corporal dos nossos 

interlocutores. Dependendo dos gestos, da forma como se move o rosto e as mãos 

ou da entonação da voz, um sim pode representar um não.  Isso gera uma ansiedade 

e um desgaste nas comunicações interpessoais. 

Ainda em relação ao uso dos aplicativos de mensagens, um segundo elemento 

importante diz respeito ao fato de que simplesmente não posso ir na casa de alguém 

a qualquer hora para falar de qualquer coisa. Também não posso ligar para as 

pessoas a qualquer hora do dia ou da noite. Já em relação aos aplicativos de 

mensagens, partindo do princípio de que o outro responderá quando puder, as 

mensagens passam a ser enviadas a qualquer momento. 

Na prática, as pessoas passaram a ficar disponíveis 24 horas por dia. Muito 

embora as mensagens possam, em tese, ser respondidas a qualquer momento, seus 

mecanismos de confirmação de envio e resposta, aliados ao fato de que não existe 

mais uma diferenciação entre períodos online e períodos offline, fazem com que 

fiquemos todos à disposição, sem períodos nos quais estaríamos liberados para 

responder a determinadas questões.  

 Na lógica atual de acesso, todos estamos conectados todo o tempo, a menos 

que algo de certa gravidade tenha acontecido com os dispositivos que utilizamos ou 

mesmo com seu dono, passamos a viver sob mais uma forma de controle, descrita no 
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capítulo anterior, que soma ao controle exercido pelo estado e pelas empresas o 

controle do outro. 

Sem que se faça juízo de valor, nossa impressão é de que essa forma de 

interação social foi naturalizada pelos jovens. Isso nos faz refletir sobre uma possível 

ressignificação da privacidade por parte da geração atual. Esse fato está estritamente 

ligado a outra forma de sociabilidade na através da internet: a utilização das redes 

sociais. 

Todos aqueles que responderam ao questionário afirmaram utilizar redes 

sociais na internet. A rede social mais utilizada é o Facebook, usada na maior parte 

do tempo por 44,7%. 32,9% utilizam o Instagram. Outras redes sociais surgiram em 

frequência bem menor. 

Embora o formato no decorrer do tempo e a duração das redes sociais sejam 

difíceis de prever, o Facebook parece ser atualmente a praça dos tempos atuais. Nele 

ocorre grande parte dos encontros dos tempos modernos aqui na região. Desde 

conversas entre indivíduos do local até interações com sujeitos de todas as partes do 

mundo, que encontram nele um espaço para compartilhar seus gostos e reforçar suas 

afinidades. 

Uma outra constatação importante foi a de que a principal fonte de informação 

dos jovens é o Facebook, 40,8% deles afirmam que tomam conhecimento das notícias 

através desta rede social. 26,3% afirmaram que se informam principalmente através 

da televisão. 23,7% através de portais de notícias e 3,9% pelo Twitter. 

As redes sociais constituem uma parte importante da vida social dos jovens. 

Lugar para ser visto, talvez quebrar a atitude blasé a qual Simmel (1967) se referia no 

seu texto “A metrópole e a vida mental”. Não se concebe a ideia de viver sem participar 

de pelo menos algumas das principais redes, que passaram também a ser o lugar de 

organização das atividades presenciais dos jovens, os encontros dos grupos de 

amigos, para estudar e realizar praticamente qualquer atividade em grupo. 

As redes sociais são utilizadas de diversas formas. Como meio de 

comunicação, através dos seus dispositivos de mensagem direta. São utilizadas como 

meio de organização de eventos cotidianos como um encontro para discutir um 
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trabalho escolar, um campeonato de jogos em rede, dentre outras formas de 

sociabilidade. 

Também são utilizadas como um elemento importante na constituição da 

identidade. Através dos seus perfis, os estudantes criam uma imagem pública a partir 

de suas postagens, das notícias que curtem e compartilham, dos grupos que 

participam e sobretudo através dos memes. Sem dúvidas, os memes dariam um 

estudo à parte. Trata-se de um fenômeno dos nossos dias. 

Sem que busquemos uma elaboração teórica, podemos definir que um meme 

é uma imagem associada a uma frase de impacto, carregada de humor e ironia. 

Notícias e fatos do cotidiano que tomam maior repercussão na internet geralmente 

geram memes que se espalham com uma velocidade muito grande. Sua origem e 

forma de utilização mais comum é o humor. 

Uma utilização comum das redes sociais é ficar de olho no perfil dos amigos, 

familiares, professores e dos crushs. Crush é aquela pessoa por quem existe uma 

admiração que passa a se torna uma espécie de amor platônico. Segundo os jovens 

nos informaram, quando a pessoa admirada descobre essa admiração deixa de ser 

um crush, muito embora haja controvérsia quanto a este ponto. 

Nesse ambiente, surge a prática do stalking ou ciberstalking que seria uma 

invasão de privacidade de forma repetida. Em sua origem, o termo dizia respeito a 

uma conduta grave e, em certos casos, até mesmo criminosa. Nos dias atuais, essa 

noção se popularizou, como sendo o fato de um sujeito ver o perfil de alguém 

repetidamente, para curtir suas publicações e fotos. Stalkear é um verbo comumente 

empregado pelos jovens, sem que isso tenha maiores implicações. No fim, revela uma 

prática comum nas redes sociais: ficar observando a vida de outras pessoas. 

No ambiente moderno, como vimos, os indivíduos, ao mesmo tempo que têm 

que desenvolver o hábito da reserva em relação aos demais, tentam 

desesperadamente serem notados socialmente. As redes sociais renderiam um 

capítulo à parte na reflexão de Simmel (1967) sobre a metrópole e a vida mental. 

Esse é o ambiente no qual os jovens se socializam e, para o bem e para o mal, 

o referencial de mundo que eles têm. Sendo essa dinâmica de interações sociais bem 
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característica dessa faixa etária, perguntamos aos jovens se seus pais utilizavam a 

internet. 69,7% responderam que os pais utilizam a internet e 30,3% não acessam. 

Perguntamos então, para aqueles que responderam que os pais utilizam a 

internet, se eles a utilizam da mesma forma, para as mesmas finalidades buscadas 

pelos jovens. 69,7% disseram que não e 30,3% afirmaram que os pais utilizam a rede 

de forma semelhante a eles. 

Os dados sobre a forma como os pais acessam indicam que, no ambiente 

virtual, as diferenças geracionais tendem a se manter. Se uma rede social passa a ser 

usada pelos pais e/ou pelos mais velhos, logo os jovens migram para outras redes. 

Os territórios virtuais vão sendo demarcados pelos interesses. Pelo que percebemos 

na pesquisa também existe um componente de fugir da vigilância dos mais velhos e 

até mesmo uma certa preocupação que passa a existir com a privacidade. 

Novas formas de comportamento geram novos perigos. Os jovens 

aparentemente compreendem essa lógica. Quase todos, 94,7%, afirmaram que se 

preocupam com a privacidade na internet.  E um número muito significativo, 86,8%, 

declarou que toma medidas para a sua proteção. 

Essa questão merece destaque por vários motivos. Escândalos recentes 

envolvendo a proteção de dados na internet, notícias sobre a frequente utilização das 

informações disponibilizadas abertamente na rede por criminosos e a consciência de 

que é necessário resguardar a imagem pessoal, sob a pena de sofrerem alguma 

sanção por parte de familiares e, sobretudo, no mercado de trabalho futuramente. 

Entretanto, apesar de terem consciência dos riscos, nem todos tomam cuidado 

o tempo todo com sua privacidade na rede. Fato que eventualmente pode gerar 

transtornos, que vão de brincadeiras ao Bullying, quando o jovem é atingido nas 

interações face a face, e o cyberbullying, quando os alunos são vítimas de postagens 

que denigrem sua imagem na internet. 

Em relação às amizades, 61,8% declararam que têm amigos que conheceram 

e com os quais se relacionam apenas pela internet. Entretanto, quando questionados 

sobre a forma como conheceram a maior parte dos seus amigos, 94,7% afirmam que 

os conheceram pessoalmente. 
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Esse dado parece confirmar a tese que levantamos ao discutirmos os espaços 

de fluxos em Manuel Castells (2016), no capítulo II deste texto. Se mais da metade 

dos jovens têm amigos que conheceram e com os quais apenas se relacionam pela 

internet, isso pode ser um indicativo de que as amizades estão desterritorializadas. O 

espaço geográfico não seria determinante no momento de começar uma amizade com 

alguém. Entretanto, o dado que apresentamos a seguir mostra que essa pode ainda 

não ser a realidade para a maior parte dos jovens. 

Do total, 71,1% dos entrevistados declararam que a principal forma de contato 

com os amigos se dá pessoalmente, 28,9% declararam que a maior parte de suas 

relações de amizade se dá por meio da internet. De fato, o que se observar é que as 

relações sociais ainda se dão predominantemente a partir das interações face a face. 

Embora a maior parte ainda prefira encontrar os amigos pessoalmente, nos 

chama a atenção o fato de que quase um terço dos jovens afirme que suas relações 

interpessoais se dão preferencialmente por meio da rede. Nesse universo se inserem 

atividades que se dão exclusivamente pela rede, como por exemplo os jogos, que 

formam comunidades com jovens de todas as partes do mundo. 

Quanto à questão do entretenimento, 94,7% declararam que a sua principal 

fonte de entretenimento se dá através da internet. Livros, televisão, ou mesmo 

atividades ao ar livre, parecem que estão cada vez mais em desuso. Quanto aos livros, 

ouvimos um relato interessante de um aluno que disse que nunca leu um livro inteiro 

no formato impresso. O aluno que reconhecidamente é um leitor voraz nos disse ler 

apenas pelo celular.  

Outro dado que nos intrigou diz respeito às compras online. 46,1% preferem 

fazer compras pela internet, a maior parte, 53,9% prefere comprar em 

estabelecimentos comerciais físicos. Para este dado, temos três interpretações. 1) 

aparentemente, quando alguma atividade envolve valores financeiros, ainda há 

alguma desconfiança por parte dos jovens, que adotam um perfil mais conservador; 

2) os fretes dos produtos comprados pela internet para a região em geral ainda são 

muito altos. Em muitos casos, produtos que têm um preço mais caro no comercio local 

acabam ficando mais baratos quando o valor do frete é adicionado; e 3) muitos jovens 

ainda são menores de idade, não possuem renda própria nem cartão de crédito, que 
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facilitam as compras por impulso na internet. Nesse caso, acreditamos que há uma 

junção desses três fatores. 

A internet realmente modificou a vida daqueles que vivem nas pequenas 

cidades. As possibilidades de lazer são ampliadas como nunca. Neste ponto, como 

talvez em nenhum outro, seja possível perceber como o uso das tecnologias foi 

naturalizado por essa geração que nasceu por volta do ano 2000. Simplesmente, eles 

não concebem um mundo sem jogos em rede, sem amizades com pessoas a 

distancias geográficas imensas. 

O universo dos jogos online constitui uma rede de sociabilidade por si só. 

Alguns jovens escolhem um ou alguns poucos jogos e se dedicam a eles. Grupos 

surgem e desaparecem em torno de determinado jogo. Conversando sobre jogos, 

descobri uma categoria de amigo que, até então nunca tinha ouvido falar: “amigo de 

jogo”. O amigo de jogo é aquele com o qual há uma relação em espaços específicos 

para jogar e discutir jogos. Essa amizade de jogo nem sempre transborda para outros 

espaços da vida dos jovens. Quando mudam de ambiente de jogo ou deixam aquele 

jogo específico, essas amizades tendem a desaparecer. 

Alguns alunos, inclusive, veem no desenvolvimento de jogos uma alternativa 

para o futuro, já que muitos querem seguir na área de informática e a área tem se 

expandindo de forma considerável nos últimos anos, compondo uma grande indústria 

mundial. 

Filmes, e sobretudo séries, também constituem um elemento de socialização 

importante entre os jovens. Suas personagens e cenas são citadas com frequência 

nos diálogos dos adolescentes. Algo parecido com o que foi a televisão nos anos 1980 

e 1990, mas com uma diferença fundamental, os jovens não se prendem a um canal 

e uma grade com horários fixos. 

A partir disso, os jovens criam itinerários compostos por diversas séries e filmes 

de acordo com seu gosto e interesse e, com isso, se organizam grupos de afinidade, 

que convivem, compartilham e se autoafirmam. Esses grupos são dos amigos do 

cotidiano, mas podem conter, e geralmente contem, jovens de outros lugares. Os 

elementos que compõem a identidade desses grupos não estão presos ao lugar, são 

fluidos no mundo virtual. 
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4.5.2 A escola 

 

O universo escolar também foi tomado pelas tecnologias. Os alunos portam 

celulares, é fato. As redes wi-fi viabilizam a conexão no ambiente escolar e o uso das 

novas tecnologias é motivo de discussões acaloradas entre alunos, professores e 

pais. Enquanto não chegamos a um acordo, como sociedade, sobre a utilização 

destas tecnologias em sala de aula, as discussões continuarão agitadas.  

Entretanto, muitas tecnologias têm sido incorporadas ao ambiente escolar e à 

sala de aula. Desde os slides, aos sistemas acadêmicos das instituições pelo qual os 

professores disponibilizam materiais de estudo, notas e aviso, até o uso das redes 

sociais como ferramenta pedagógica por parte de algumas disciplinas. Formulamos 

algumas questões para que pudéssemos ter uma melhor compreensão da forma 

como os jovens pensam esse contexto. 

O primeiro dado nos informa que 98,7% dos alunos utilizam a internet como 

ferramenta de estudo. A internet disponibiliza o mundo a um toque na tela e essa 

possibilidade é explorada pelos alunos, que ganham tempo nas suas pesquisas, 

podem ver conteúdos por outras perspectivas, fatos que permitem que avancem mais 

rapidamente nos seus estudos. 

Aqui, percebemos, mais uma vez, a importância dos dispositivos tecnológicos 

de acesso à rede e os sacrifícios que são feitos no ambiente familiar, em muitos casos, 

para obtê-los, bem como a angústia gerada naqueles que não conseguem ter acesso 

a um smartphone ou computador. Essa angustia é mais um sinal dos tempos do que 

uma necessidade real, uma vez que, pelo menos no Instituto Federal, realidade que 

aqui observamos, os alunos têm acesso a livros didáticos de boa qualidade, biblioteca 

e toda uma estrutura que lhes permite aprender. 

Uma grande discussão no ambiente escolar diz respeito ao uso do celular em 

sala de aula. 67,1% utilizam a internet em sala de aula, 32,9% afirmaram não utilizar 

a internet em sala de aula, de forma alguma. 

Os smartphones, e demais aparelhos eletrônicos cujo uso, em tese, só deveria 

ser feito com a autorização expresso do professor, acaba sendo usado para outras 

finalidades “não acadêmicas”, como olhar rapidamente um aplicativo de mensagens, 
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uma rede social ou algo mais “urgente”. O fato é que o conceito de urgência a cada 

vez mais tem se banalizado. 

Aliado a isto, corrobora o fato de que nos dias atuais o smartphone concentra 

um número altíssimo de nossas atividades cotidianas. Seria praticamente impossível 

impedir que um jovem nos dias atuais ficasse durante 6 horas, tempo de duração das 

aulas, seguidas sem verificar o seu celular. 

Verificam e utilizam até para pesquisar algo que o professor está falando no 

momento. Um aluno mais tímido, por exemplo, fica com uma dúvida e ao invés de 

pedir a palavra e falar, ele simplesmente faz uma busca rápida na internet. Enfim, não 

enveredamos por uma questão pedagógica, mas podemos ver o acesso em sala como 

uma fonte de problemas, mas também como uma fonte de soluções, uma vez que o 

smartphone facilita o acesso a conteúdos. 

Reparamos algumas condutas curiosas em sala de aula, no que diz respeito ao 

uso do celular. Alguns alunos fotografam o quadro, ao invés de copiarem, tudo bem, 

seria algo prático, para ganhar tempo. Mas reparamos que muitos fotografam slides 

que são disponibilizados na internet, através do sistema acadêmico, e até mesmo o 

livro didático é fotografado. Parece que aquilo que não é fotografado não existe ou 

aquilo que é fotografado será lembrado, o que em termos de estudo nem sempre 

representa a verdade. Nem sempre os registros fotográficos são vistos. Esse ponto, 

especificamente, aprofundaremos com atenção na continuidade da pesquisa. 

Perguntamos para os alunos se a internet deveria ser mais utilizada em sala de 

aula, 82,9% afirmaram que sim, 17,1% que não. A maioria anseia por mais conexão 

e utilização de ferramentas digitais no cotidiano da sala de aula. Esse dado nos chama 

a atenção uma vez que, quando perguntados se a escola se adaptou às novas 

tecnologias de informação, 89,5% dizem que sim e apenas 10,5% afirmam que não.  

Na visão da maior parte dos jovens, a escola se adaptou às tecnologias, 

entretanto, há um desejo de que essa condição seja ampliada e melhorada. 

Incontestavelmente, como nos diz Serres (2015), o saber mudou de lugar e os jovens 

sabem e já foram socializados nessa lógica. Os dados estão nas pontas dos dedos a 

um toque da tela do smartphone. O professor não concentra mais os dados em sua 

cabeça. Os alunos sabem e não raramente testam os professores comparando o que 

dizem com aquilo que encontram nas redes sociais. 
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Por outro lado, se há uma facilidade imensa na obtenção de dados, também 

existe o risco imenso da distração. Não por acaso os smartphones vêm sendo 

chamados de “armas de distração em massa”. 

O fato é que o tempo da aula não é mais o tempo do elogio da escola. O espaço 

de aprendizagem não é mais somente o espaço da sala de aula com suas carteiras 

enfileiradas. Com as mudanças trazidas pelas tecnologias de informação e 

comunicação, a relação de ensino aprendizagem está migrando para o espaço de 

fluxos, já vive no ambiente virtual. 

Reiteramos, entretanto, que o espaço de sociabilidade proporcionado pelo 

ambiente escolar é, e provavelmente continuará sendo, fundamental para a 

socialização dos indivíduos. Na qualidade de docente, acreditamos que essas 

tecnologias devem ser incorporadas e que os regimentos escolares sejam discutidos, 

para que o seu uso seja regulado de forma a contribuir com o processo de ensino 

aprendizagem, sem que percamos tempo e energia proibindo por proibir, ou 

simplesmente liberando um uso irrestrito sem qualquer norma, o que atrapalharia mais 

do que ajudaria. 

 

4.5.3 O trabalho 

 

A maior parte dos alunos que participaram da pesquisa ainda não trabalha. São 

jovens com média de idade de 16 anos. Ainda moram, majoritariamente, com os pais 

e deles dependem economicamente para viver. Aparentemente, há por parte de 

muitas famílias o entendimento de que esse período de estudos é um investimento 

para o futuro dos jovens e, nesse sentido, há, em muitas dessas famílias, uma 

mobilização para que eles apenas estudem. 

Formulamos algumas questões gerais sobre o trabalho na sociedade atual. 

Nossa intenção é de tentar compreender as visões que eles têm das relações de 

trabalho na sociedade de hoje. Parte desses jovens já traz de casa ou adquire e 

reforça na própria escola a ideia de que através dos estudos poderá ter uma vida 

melhor e de que, na transição entre a escola e o mercado de trabalho, aqueles que 

conseguirem melhores resultados terão posições sociais melhores no futuro. 
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Perguntamos se a internet modificou a forma de trabalhar. 97,4% afirmaram 

que o uso da rede modificou, de forma geral, a forma de trabalhar. Estes jovens 

acreditam que as relações de trabalho que encontrarão em pouco tempo será 

diferente daquelas que os seus pais tinham, até um passado recente ou que ainda 

têm atualmente. 

Nessa fase de projetar o futuro, é comum que os jovens pesquisem sobre 

diferentes profissões, sobre o mercado de trabalho, sobre a visão social que cada 

carreira, que possivelmente venham a desenvolver, tem. Nesse sentido, 72,4% 

afirmaram que sim e 27,6% dizem que não, quando perguntados se buscam 

informações sobre trabalho na internet. 

Para a maior parte deles, 66,2%, o uso das redes sociais é um problema para 

as relações de trabalho e para 33,8%, isso não é um transtorno. Aparentemente, há 

uma visão de que, além de ser um elemento que visivelmente reduz a capacidade de 

concentração, as redes sociais podem trazer para o ambiente de trabalho informações 

que poderiam prejudicar a imagem de si próprios que gostariam que as empresas 

deveriam ter. 

Essa constatação extrapola o questionário aplicado, mas é tema recorrente 

entre os alunos nas aulas de sociologia, quando a temática é trabalho e redes sociais. 

Nos diálogos, surgem muitas dúvidas e reflexões por parte dos jovens sobre como 

deverão se portar em relação ao smartphone no ambiente de trabalho. O que é 

permitido, o que não é. O que é de bom tom ou não. Em relação à escola, ambiente 

no qual já se adaptaram bem, os limites dos usos já foram compreendidos, muito 

embora sejam testados diariamente. No mundo do trabalho, há um pensamento de 

que possivelmente não encontrarão um ambiente tão condescendente. 

Muitos também externam dúvidas sobre determinadas profissões para as quais 

o uso das redes sociais é praticamente “obrigatório” e como lidar com isso. Nesse 

sentido, questionamos se a maior parte das profissões vai se adequar ao uso da rede. 

Quase todos, 92%, afirmaram que sim e apenas 8% responderam que não. Esse dado 

nos mostra que quase todos sabem que precisam reaprender a lidar com 

determinadas ferramentas em rede, que as fronteiras entre o público e o privado têm 

se alterado constantemente. 
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Uma questão recorrente para os jovens diz respeito às profissões que deixarão 

de existir devido ao desenvolvimento e avanço constante das tecnologias que têm 

reconfigurado o mundo do trabalho. Será que todo o esforço que estão fazendo para 

obter um título escolar vai ser em vão, se os profissionais da área que abraçaram 

forem substituídos por inteligência artificial? São angústias surgidas no momento em 

que projetam o futuro e tentam se auto-afirmarem perante o mundo. 

Algumas das informações dos questionários chamam a atenção pelo senso de 

responsabilidade que julgam precisar desenvolver. “Sei que no trabalho não vou poder 

me distrair nas redes sociais” ou “me sinto incomodado quando chego em um lugar 

para ser atendido e a pessoa que deveria me atender está usando o celular”. Outros 

já reconhecem que o uso indiscriminado dos smartphones torna as relações de 

trabalho mais precárias. Além das dificuldades em separar o lado profissional do 

pessoal no que diz respeito aos horários. 

Aliado aos diálogos em sala de aula, às conversas em outros espaços da 

escola, aos momentos de desenvolvimento dos projetos de pesquisa, este 

questionário foi importante para que pudéssemos ter uma ideia da forma de 

sociabilidade vivenciada pelos jovens. Em alguns pontos, as respostas confirmaram 

aquilo que nossas hipóteses sugeriam desde o início da pesquisa. Em outros 

momentos, tivemos gratas surpresas, quando as respostas desviaram completamente 

daquilo que suspeitávamos que iríamos obter. 

O fato é que foram informações valiosas para que pudéssemos dar 

prosseguimento à pesquisa, sobretudo servindo de base para a elaboração de um 

roteiro para entrevistas que realizamos no decorrer do nosso trabalho. Os resultados 

qualitativos obtidos através dessas entrevistas foram analisados posteriormente e são 

discutidos no capítulo seguinte deste trabalho. 

A vivência da pesquisa tem nos mostrado que a internet é uma questão central 

na vida dos jovens, pois, da conexão com a rede, dependem variáveis muito 

importantes de suas vidas. Dentre elas: os estudos, a comunicação com os amigos e 

familiares, os relacionamentos afetivos e, em vários casos, as possíveis conexões 

com o mundo do trabalho. 

A partir da leitura desses dados, conseguimos ter uma visão mais ampla sobre 

a realidade dos jovens. Assim, através destas informações, elaboramos um roteiro 
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para entrevistas, com o objetivo de aprofundarmos nossa análise. Relatamos essa 

fase da pesquisa no capítulo seguinte, no qual encerramos a nossa análise. 
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5 ESTRATÉGIAS DE ACESSO A BENS ESCASSOS: OS CUSTOS PESSOAIS DE 

ESTAR OU NÃO EM REDE NA VIDA DOS JOVENS 

 

Neste capítulo, analisamos as inserções dos jovens nas redes de 

sociabilidade digital. Um ponto fundamental deste capítulo diz respeito às estratégias 

empregadas pelos jovens no processo de apropriação das tecnologias, através da 

aquisição dos bens tecnológicos, que têm como símbolo máximo, nos dias atuais, os 

smartphones e, a partir daí, podem se inserir nos espaços virtuais. 

Partimos do acesso à internet, tentando desenvolver uma análise do ponto de 

vista relacional. Compreender o lugar social dos jovens, na forma como estes têm 

acesso às redes de informação e sociabilidade é fundamental para que possamos 

entender como suas relações sociais se estabelecem. O acesso e as estratégias de 

renovação dos bens tecnológicos, em grande medida, determinam os espaços dos 

quais estes jovens fazem parte. 

Em seguida, nossa análise segue por diferentes espaços de sociabilidade dos 

quais os jovens fazem parte, cada um com suas características e especificidades. 

Tomamos a escola como nosso espaço privilegiado para nossa pesquisa. 

Acreditamos que ela constitui um grande nó dessas redes de sociabilidade, através 

do qual se desenvolvem múltiplas relações. A partir das relações sociais que se 

estabelecem na escola, analisamos outras que perpassam seu cotidiano, culminando 

com a sua visão de futuro, projetos de vida e de como pensam a sociedade em que 

vivem, através da política. 

Nas páginas que seguem, fazemos a análise das falas dos dez jovens que 

entrevistamos. Dentre os entrevistados na primeira fase da pesquisa, o critério 

utilizado para a escolha dos dez jovens entrevistados foi a diversidade, sobretudo no 

que diz respeito à sociabilidade em rede. O desenvolvimento da pesquisa nos impõe 

limitações de tempo, que nos impediriam de entrevistar um grande número de 

pessoas. 

Após definirmos a metodologia, pensando na forma como se daria a análise, 

acreditamos que dentre os 76 que responderam os questionários na primeira fase, 

entrevistar 10 constituiria uma amostra razoável. Mais que isso poderia tornar nossa 

análise muito extensa, o que o tempo não permitiria fazer, ou muito superficial, o que 

também não seria interessante. 
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Estes jovens foram escolhidos para as entrevistas a partir dos dados dos 

questionários quantitativos, aplicados na parte inicial deste estudo, e também devido 

aos diálogos estabelecidos no decorrer de toda a pesquisa. Atualmente, todos 

continuam estudando na instituição e foram, ou ainda são, nossos alunos na disciplina 

de Sociologia. 

Para que possamos visualizar melhor o quadro que compõe o nosso universo 

de jovens entrevistados, criamos um quadro que contém, além dos seus codinomes, 

algumas variáveis sobre as suas vidas. A tabela nos ajuda a fazer a leitura das 

informações que disponibilizamos a seguir. 

Quadro 1 – Informações gerais sobre os entrevistados 

 

Codinome 

 

Idade 

 

Sexo 

 

Curso 

 

Cidade 

Zona 

Rural/urbana 

Anakin 18 Masculino Informática Parelhas Urbana 

Luke 23 Masculino Informática Parelhas Urbana 

Han solo 19 Masculino Informática Parelhas Urbana 

Obi-wan 18 Masculino Mineração Jardim do 

Seridó 

Urbana 

Leia 18 Feminino Informática Parelhas Urbana 

Jin 18 Feminino Informática Parelhas Urbana 

Rey 18 Feminino Mineração Parelhas Urbana 

Baze 17 Masculino Mineração Jardim do 

Seridó 

Urbana 

Padmé 16 Feminino Informática Jardim do 

Seridó 

Urbana 

Saw 17 Masculino Mineração Parelhas Rural 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A maior parte dos alunos manifestou o desejo de terem seus nomes reais 

publicados no trabalho. Entretanto, para proteger a sua privacidade, criamos 

codinomes baseados na sequência de filmes Star Wars, do diretor Georg Lucas. A 

escolha com os nomes baseadas em obra de ficção científica surgiu do interesse dos 

jovens pelo universo destas produções, que povoam seu imaginário. 
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Dividimos o texto em seções que contém os aspectos que julgamos mais 

relevantes para que pudéssemos compreender a realidade social que observamos. 

Decidimos fazer a redação dessa forma, compondo um grande perfil, a partir das falas 

individuais ao invés de trabalharmos descrevendo as trajetórias individuais. Descrever 

as trajetórias individuais tornaria o trabalho demasiadamente extenso. Não teríamos 

tempo suficiente para empreender algo do tipo. Dessa forma, a partir das falas, 

elegemos tópicos comuns, nos quais se dividem o capítulo. A parti de cada um destes 

tópicos, trazemos as falas dos jovens. 

Na forma como pensamos o capítulo, decidimos utilizar trechos um pouco 

maiores das falas dos alunos, para que não percamos a totalidade do seu sentido. 

Isso pode implicar em um número maior de páginas. Para diferenciar o texto, 

colocamos suas falas em quadros de célula única, que iniciamos com os seus 

codinomes. Separamos as falas com as tags: [Entrevistador] e [Entrevistado]. 

 

5.1 O acesso aos bens tecnológicos 

 

Não podemos caracterizar uma juventude, dentre tantas, sem levarmos em 

consideração o lugar social no qual os jovens estão inseridos. Compreender as 

relações que caracterizam o contexto social é fundamental para que possamos 

entender de que lugar esses sujeitos formam suas identidades. Para tanto, no âmbito 

da nossa pesquisa, um dos marcadores sociais fundamentais para que possamos 

assimilar o espaço de relações dos jovens é o acesso aos bens tecnológicos que lhes 

permitem acessar a internet. 

Nesse sentido, um dos temas iniciais dos nossos diálogos, que compuseram 

a parte final do nosso trabalho de campo, versava sobre os bens tecnológicos que as 

famílias dispunham e sobre seus hábitos de consumo. Confirmamos essa tendência 

ao lermos os dados que obtivemos através da aplicação dos questionários42. 

Tentamos compreender as estratégias empreendidas para que os jovens tivessem 

acesso à rede e de que condições dispunham para acessá-la. 

                                                           
42 Dados apresentados no Capítulo III e que retomamos eventualmente nesta parte do texto para efeito 
e ilustração e comparação. 
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Anakin, o primeiro jovem que entrevistamos nessa fase da pesquisa, tem uma 

renda familiar de um salário mínimo. Vive com a sua mãe e um irmão e nos relata 

sobre os equipamentos que possui e como se dá a troca desses equipamentos. 

  

Quadro 2 – relato do jovem Anakin 

Anakin 
 
[Entrevistado]É tem aparelho de televisão e meu notebook. 

[Entrevistador]E o notebook? 

[Entrevistado]É. E um desktop... 

[Entrevistador] [...]43Tem conexão com a internet? 

[Entrevistado]Tem. 

[Entrevistador]Tem? Quantos mega, a conexão? 

[Entrevistado]Deve ser um mega, dois mega... 

[Entrevistador]Que é o normal da região? 

[Entrevistado]É 

[Entrevistador]Então o dispositivo para acessar a internet é o notebook e o desktop? 

[Entrevistado]Hurum... 

[Entrevistador]Certo. Sobre a configuração desses dispositivos... Assim, eles têm a 

configuração ideal que você gostaria? 

[Entrevistado]Não, a que eu gostaria não. Tá tudo sofrido. 

[Entrevistador]Tá sofrido? 

[Entrevistado]O desktop tá precisando de um pente de memória, então já tá fora de uso, 

por enquanto. [...] e o notebook tá com o teclado mei coisado 

[Entrevistador]Hurum 

[Entrevistado]Dois gigazim básico... Um I3 que eu acho que é só o migué mesmo, porque 

aquilo ali não é um I3.. 

[Entrevistador]E o processador do desktop é.. é? 

[Entrevistado]Um Celeron Normal 

[Entrevistador]Celeron, normal? 

[Entrevistado]Dois giga também. O diferencial dele é a placa de vídeo de dois giga. 

[Entrevistador]Ele tem um uso básico de digitar texto, acessar a internet... 

[Entrevistado]É isso aí, tudo tá de boa... 

                                                           
43 As supressões no texto, representadas por [...], podem indicar trechos não legíveis, fato raro nas 
gravações, dada a boa qualidade dos áudios. Em geral suprimem interjeições, que em nada 
contribuiriam para o entendimento das falas, ao contrário, dificultando a sua compreensão. 
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[Entrevistador]É o uso mais ou menos que eu faço é assim, ver um vídeo... 

[Entrevistado]É ver um vídeo, acessar suas séries e tal 

[Entrevistador] [...] Com que frequência vocês trocam esses dispositivos, trocou?  Assim já 

trocou alguma vez, gostaria de trocar com que frequência? 

 [Entrevistado] há.. já quebrou mas foi por necessidade, que no caso ele quebrou no 

notebook ai tem que repor né...  

[Entrevistador] utiliza ele até... 

[Entrevistado] é, até enquanto tiver dando jeito. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tomando como parâmetro a questão da renda, o contexto de Anakin é 

bastante representativo do quadro de todos os alunos da instituição no que diz 

respeito à renda e ao acesso. No seu caso, a diferença se dá pelo fato de não possuir 

aparelho smartphone. Em geral, nas famílias com renda similar, de um salário mínimo, 

os filhos possuem smartphones, o que nos indica que nestas famílias há um sacrifício 

financeiro maior para que os filhos tenham acesso a este bem tecnológico. 

No caso de Anakin, todo o acesso se dá pelo notebook, uma vez que o seu 

computador desktop, no momento da entrevista, se encontrava danificado. Este fato 

forçava a um rearranjo da utilização do notebook na sua família. Anakin, por ser 

estudante, tinha a preferência do uso do aparelho. Na sua casa, o acesso aos bens 

tecnológicos é escasso, devido à renda familiar. O computador é uma ferramenta de 

estudo importante, uma vez que o mesmo cursa Informática.  

Nas conversas que tivemos no decorrer da pesquisa, percebemos que o 

acesso e a manutenção desses bens tecnológicos geram uma certa angústia no 

jovem. Nas suas palavras, a questão do estudo é crucial, uma vez que deseja seguir 

carreira na área de informática, mas não é a única variável. O fato de não possuir um 

aparelho smartphone, no seu ponto de vista, o deixa fora de uma rede de sociabilidade 

importante. 

Os contatos sociais de Anakin vêm de antes da entrada no Instituto Federal. 

Entre as pessoas com as quais convive diariamente estão amigos de infância de 

Parelhas e da pequena cidade onde viveu anteriormente, no interior da Paraíba. 

Segundo ele, o fato de não possuir um smartphone, nos dias atuais, dificulta muito o 
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diálogo com os amigos, que tendem a marcar encontros e debater temas do interesse 

dos grupos, sempre através do aplicativo de mensagens WhatsApp. 

Atualmente, sua esperança de ter acesso aos aparelhos que considera 

adequados vem da perspectiva do aprendizado de técnicas de informática que o 

permitam desenvolver trabalhos na área como freelancer. Na sua opinião, ainda tem 

uma jornada pela frente para que isso aconteça. 

A realidade de Anakin é comum, uma vez que 57,9% dos alunos que 

entrevistamos têm uma renda familiar de até um salário mínimo, como podemos ver 

no gráfico abaixo: 

 

Figura 2 – Renda familiar 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A diferença está no fato de não possuir aparelho smartphone, uma vez que 

mesmo com uma renda similar a dele, a maior parte dos jovens – 86,8% do total de 

entrevistados na primeira fase desta pesquisa – possuem o aparelho. 

Nessa configuração, a tendência é a de que, quanto menor seja a renda 

familiar, maiores sejam os sacrifícios para ter acesso aos bens. Nesses casos, as 

estratégias de distribuição dos bens tecnológicos tendem a ser colocadas em prática 

de acordo com as necessidades dos mais jovens. Isso acontece sobretudo devido à 

ideia de que as ferramentas tecnológicas são importantes para os estudos. 
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No caso de algumas famílias, são empreendidos verdadeiros sacrifícios 

financeiros para se adquirir computadores e smartphones, possibilitando que os filhos 

tenham acesso a estes equipamentos e às portas que eles abrem. 

Nas famílias com uma renda um pouco mais elevada, a quantidade de 

aparelhos é maior e as trocas são mais frequentes. Algo digno de ser ressaltado é o 

sistema de rotatividade desses aparelhos no interior das famílias. Em muitos casos, 

aparelhos novos são adquiridos para membros específicos, como irmão mais novos 

ou para aqueles que têm prioridade nos estudos dentro do grupo familiar. 

Em algumas famílias, assim como a de Anakin, os filhos são priorizados, uma 

vez que os aparelhos são vistos como ferramentas de estudo, mas existem outras 

lógicas de substituição. Na casa de Baze, de 17 anos, jovem cuja família tem uma 

renda mensal entre 2 a 4 salários mínimos por mês, a troca dos smartphones obedece 

a uma hierarquia familiar bem estabelecida. 

 

Quadro 3 – relato do jovem Baze 

Baze 

[Entrevistador] [...] E que outros aparelhos que acessa a internet vocês têm? Tem 

computador? 

[Entrevistado] Sim. 

[Entrevistador] Notebook também? 

[Entrevistado] Um. 

[Entrevistador] Só um notebook? 

[Entrevistado] Na verdade dois, só que um ninguém usa. 

[Entrevistador] E como vocês usam esse notebook na casa de vocês? 

[Entrevistado] Três pessoas, os três filhos, apenas eles. 

[Entrevistador] Para? 

[Entrevistado] O mais novo entretenimento, o do meio acadêmico e o mais velho 

acadêmico.  

[Entrevistador] E os smartphones? 

[Entrevistado] Todos. 

[Entrevistador] Todos têm smartphones, e me diz uma coisa [...] a configuração do 

computador ela é ideal, ou você acha que ela... ele é um computador muito potente, pouco 

potente, ele é novo ele é velho como é?  
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[Entrevistado] Ele é novo. 

[Entrevistador] É novo? 

[Entrevistado] E segundo a galera de informática ele é potente. 

[Entrevistador] Ele atende ao que vocês querem, no caso? 

[Entrevistado] Faz mais do que isso, mas a gente não utiliza.  

[Entrevistador] Ótimo, e os smartphones? 

[Entrevistado] São os últimos. 

[Entrevistador] Os mais novos também, e aí [...] com que frequência vocês trocam esses 

aparelhos, computador e smartphones, vocês trocam quando quebra, quando fica um 

pouco defasado ou por moda, tipo saiu um modelo novo você já tenta trocar? 

[Entrevistado] Ai que vergonha... não, vai...o computador é só quando... o nosso último 

durou quase seis anos, então é só quando tipo tá no fim... [...] mas o celular não, o celular 

é uma hierarquia. [...] Na minha casa o celular melhor é sempre da minha mãe. 

[Entrevistador]hurum   

[Entrevistado] Aí segue pra mim, pro meu irmão mais, mais... pro mais novo e pro meu pai. 

Então, quando lança um celular novo, a minha mãe compra e repassa na grade. 

[Entrevistador] sim  

[Entrevistado] Deu pra entender? 

[Entrevistador] Sim, sempre obedecendo essa lógica aí [...]. E você acha que é o modo ideal 

pra substituir os aparelhos ou teria uma outra forma de organização e distribuição desses 

aparelhos? 

[Entrevistado] Depende, eu acho tipo a troca de aparelho ela deve ser seguida pela 

necessidade do usuário. Então a partir do momento que o celular não supre mais a 

necessidade da pessoa ele deve ser trocado... [...] mas infelizmente não é o caso da minha 

casa, é pelo simples... ela não usa cinco por cento do celular do que o celular dela é capaz 

de fazer... agora...eu acho que é isso a troca, ela deve ser feita a partir do suprimento do 

celular faz com o usuário. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Comparada com a família de Anakin, a família de Base, por ter uma renda um 

pouco melhor, consegue ter melhor acesso aos bens tecnológicos. Entretanto, a 

situação não parece ser a ideal sob o ponto de vista do jovem entrevistado. O fato dos 

melhores aparelhos smartphones serem hierarquicamente distribuídos a partir da sua 

mãe gera um desconforto para ele. Isso se torna visível quando o mesmo diz que a 

mãe não usa nem 5% dos recursos do aparelho. 
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Nesse caso, para além das estratégias de acesso, devemos considerar outras 

variáveis, como o apelo ao consumo. Nesta família, todos já têm o acesso garantido 

porque possuem smartphones. Nessa lógica de distribuição dos aparelhos, estes além 

de garantirem o acesso à rede, funcionam como elemento de distinção social, uma 

vez que na hierarquia familiar estabelecida, independentemente do uso, a mãe 

sempre vai ficar com o aparelho mais novo e mais potente. 

Aparentemente, os apelos de Baze, para ter acesso a aparelhos com maior 

capacidade de processamento e memória, são ignorados no ambiente familiar por 

causa disso. Entretanto, para o jovem, o fato de não ter aparelhos em uma 

configuração “ideal” pode deixá-lo fora de determinados círculos sociais que lhes são 

caros. 

A rapidez com que os aparelhos se tornam obsoletos também conta muito 

para a ampliação dessa angústia de nunca possuir o equipamento ideal. Independente 

da questão da renda, a obsolescência programada faz com que raramente se 

encontre um dos jovens, que acompanhamos no decorrer da nossa pesquisa, 

plenamente satisfeito com a configuração dos seus smartphones e computadores. 

Compomos o nosso quadro de acesso aos bens tecnológicos com a realidade 

da família da jovem Jin, aluna do quarto ano do Curso de Técnico Integrado em 

Informática. Ela vive apenas com a sua mãe, na zona urbana do município de 

Parelhas. A renda familiar não chega a um salário mínimo. No seu relato, percebemos 

o desejo criado em torno dos bens tecnológicos sobretudo do smartphone. 

Vejamos a fala de da jovem Jin: 

 

Quadro 4 – relato da jovem Jin 

Jin 

 

[Entrevistador] [...] que aparelho usa pra acessar? 

[Entrevistado] O celular. 

[Entrevistador] O celular... você tem smartphone? 

[Entrevistado] Tem.  

[Entrevistador] Sua mãe tem também? 

[Entrevistado] Tem.  
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[Entrevistador] E na casa tem computador? 

[Entrevistado] Não 

[Entrevistador] Não, notebook? 

[Entrevistado] Não.  

[Entrevistador] Nenhum outro aparelho que acesse a internet? 

[Entrevistado] Não. 

[Entrevistador] É... me diga uma coisa, esses aparelhos smartphones, seu e da sua mãe, 

vocês acham que eles têm a configuração ideal, são novos, instalam os aplicativos que 

vocês queriam usar? 

[Entrevistado] O meu sim, o da minha mãe como ela não usa muito essas coisas, é básico... 

[...] então é de boa. 

[Entrevistador] E o seu já está um pouco defasado, é isso? 

[Entrevistado] Tá, só jesus na misericórdia. 

[Entrevistador] E por que, o que você não consegue fazer com ele?  

[Entrevistado] Por que trava de mais. [...] e tipo, tá muito velhinho. 

[Entrevistador] Aí como vocês fazem pra trocar esses aparelhos, vocês trocam por tempo 

ou trocam quando ele quebra? 

[Entrevistado] Troca quando tem dinheiro. 

[Entrevistador] Quando tem dinheiro, então se tem dinheiro você troca num mais novo? 

[Entrevistado] É, ai como não tem, deixa assim até quebrar aí quando quebrar compra outro. 

[Entrevistador] Aí dá um jeito... 

[Entrevistado] É. 

[Entrevistador] E se aparecer muito dinheiro, você troca por moda ou não? 

[Entrevistado] Trocaria. 

[Entrevistador] Trocaria? 

[Entrevistado] Tava com um Iphone. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Na casa de Jin, o acesso é feito somente pelos smartphones, dela e da mãe. 

Elas não possuem computador ou notebook. Para ela, seus aparelhos smartphones 

estão defasados e, devido à renda, não há uma perspectiva de troca regular dos 

aparelhos.  De acordo com o seu relato, na sua casa, as trocas acontecem quando a 

condição financeira permite. Isso significa que estes aparelhos têm um alto valor 

pessoal. Caso quebrem ou fiquem muito defasados, é o acesso valioso a um espaço 

vital de sociabilidade que se perde. 
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Os relatos de Anakin, Baze e Jin nos permitem avançar na leitura dos dados 

quantitativos que discutimos no capítulo III deste trabalho. Mesmo para as famílias 

com uma renda um pouco maior, que podemos considerar de classe média baixa, a 

posse e o uso dos aparelhos de comunicação, sobretudo o smartphone, é permeado 

por estratégias, que seguem da sua aquisição, passando pelo uso e reaproveitamento 

por parte de outros membros da família. 

No caso das famílias com menor poder aquisitivo, os aparelhos tendem a ser 

utilizados por um período bem maior de tempo. Ouvimos a expressão: “usamos até 

quebrar” várias vezes durante as nossas conversas, em um sinal claro de que há um 

sacrifício familiar para que o bem seja adquirido. 

No entanto, o esquema de hierarquização da distribuição de aparelhos entre 

os membros das famílias com menor renda também existe. Nos relatos dos jovens 

das famílias com renda de até um salário mínimo, como nos casos de Anakin e Jin, 

percebemos que há um direcionamento maior para os filhos, uma vez que a tendência 

é acreditar que o computador e o smartphone são ferramentas importantes para os 

estudos. 

À exceção de Anakin, todos os jovens que entrevistamos na fase final da 

pesquisa, mesmo aqueles que têm uma renda similar à de sua família, em torno de 

um salário mínimo, possuem smartphones. Isso indica que, quando existe a crença 

de que os aparelhos são importantes para os jovens, as famílias desenvolvem 

estratégias para adquiri-los. À medida que a renda aumenta e mais membros da casa 

têm aparelhos, surgem outras formas de distribuição dos aparelhos entre as pessoas, 

caso da família de Baze. 

Com mais recursos financeiros, é possível ceder com mais facilidade aos 

apelos do consumo. Nesses casos, a configuração básica dos aparelhos utilizados 

para acessar as redes não constitui um problema. Os aparelhos, sobretudo 

smartphones, passam a ter um papel de legitimação da posição social, sendo 

utilizados como elementos de distinção. Logicamente, os mais caros e de marcas mais 

famosas tendem a ter uma configuração de hardware superior aos demais. 

Essa questão é central no nosso trabalho, uma vez que defendemos que a 

forma como se dá o acesso à internet determina os espaços virtuais e 

consequentemente as redes de sociabilidade dos jovens. Nesta realidade dos 
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espaços de fluxo, na qual o espaço geográfico perde a importância diante das redes, 

desenvolve-se todo um conjunto de práticas sociais no espaço virtual. Aqueles que 

não possuem aparelhos com a configuração mínima para acessar esse novo mundo 

ficam fora das relações estabelecidas nestes ambientes. 

Com o desenvolvimento do ciberespaço, constroem-se relações que se 

tornam muito importantes para os indivíduos. Estas relações, em muitos casos, 

determinam o desenvolvimento das interações face a face e a organização do espaço 

físico. No entanto, as interações face a face não deixam de existir, assim como o 

espaço físico, obviamente. 

Do fato de não possuírem os meios adequados para acessarem a rede, surge 

um sentimento de ficar por fora do que está acontecendo, sentimento relatado por 

Anakin. É como se o indivíduo vivenciasse um exílio, mesmo estando fisicamente em 

contato com os demais em alguns momentos. No resto do tempo, e por todo o tempo, 

as interações estão acontecendo por meio dos aplicativos das redes sociais e de 

mensagens. Isso se materializa, por exemplo, quando um grupo de jovens está no 

mesmo lugar fisicamente, mas conversando por meio de aplicativos de mensagens 

nos smartphones. 

De acordo com os relatos dos jovens, não ter memória suficiente nos seus 

dispositivos para instalar os aplicativos mais utilizados pela maior parte das pessoas 

deixa o indivíduo isolado. Tudo leva a crer que não se trata de uma questão puramente 

técnica, uma vez que existem alternativas de aplicativos similares que consomem bem 

menos memória do que aqueles que são utilizados pela maior parte das pessoas.  

Dizendo de outra forma, um aplicativo de redes sociais, ou troca de 

mensagens, se torna popular não exatamente por suas especificações técnicas, mas 

porque, por algum motivo, as pessoas passaram a utilizá-lo em larga escala. Nesse 

caso, não adianta instalar outro aplicativo mais adequado ao seu celular, pois seus 

amigos não vão estar lá para interagir com você. No fim, se trata de uma questão de 

consumo. 

Nas sessões seguintes, mostramos como este acesso influência nas 

interações sociais destes jovens. Passamos pela escola, por acreditarmos que ela 

representa um grande nó desta rede. Em seguida, falamos das interações que dela 
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decorrem ou que com ela se entrelaçam. Por fim, falamos do mundo do trabalho e da 

perspectiva de futuro, direcionando para a sua visão de sociedade e da política. 

 

5.2 A escola como um grande nó na rede de sociabilidade 

 

Se pensarmos na lógica de organização do espaço na sociedade atual, como 

nos propõe Manuel Castells (2016), tendo por base um espaço de fluxos, que se 

configura e reconfigura a partir do desenvolvimento dos meios de transporte e das 

tecnologias de informação e comunicação, podemos pensar nas instituições como nós 

de uma grande rede que compõe o espaço social. 

O ciberespaço constitui parte considerável da vivência dos indivíduos, 

entretanto, a conexão com os espaços físicos não foi descartada, apenas 

reconfigurada. Alguns desses espaços físicos constituem nós – espaços privilegiados 

de sociabilidade a partir dos quais se entrelaçam um grande número de variáveis da 

vida das pessoas. Acreditamos que a escola é um desses espaços. 

Elegemos a escola como espaço privilegiado para a nossa pesquisa devido à 

nossa inserção enquanto docente, mas sobretudo, por ela representar o lugar no qual 

se estabelecem e se desenvolvem diversas ações da vida dos jovens. A vivência na 

instituição de ensino, com suas características próprias, também acaba por influenciar 

as características desta juventude. 

O Instituto (IFRN) constitui um verdadeiro projeto de futuro para as famílias. 

Aparentemente em muitos casos, até mais para as famílias do que para os jovens em 

si, que em algumas ocasiões dizem ter vindo para a escola porque os pais e familiares 

determinaram que esse seria o melhor caminho a seguir. 

Essa visão tende a mudar em algumas situações, sobretudo à medida que os 

jovens se aproximam da formatura. Podemos dizer que há um misto de conformação 

e amadurecimento que faz com que estes estudantes, que vieram sem saber muito 

bem porque, construam projetos de vida a partir do ambiente escolar no qual 

convivem. 

Aqui, pensamos na perspectiva dos escritos de Bourdieu (1983) e Bourdieu e 

Passeron (2008). A escola pode se constituir em um projeto para as famílias, que 
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buscam capital cultural para os seus filhos, para que no futuro tenham melhores 

condições de vida. Com o passar do tempo, parte dos jovens assumem essa 

capacidade de pensar prospectivamente e caminham nesta direção, construindo o 

projeto de vida. 

Destacamos duas falas que representam um pouco do pensamento 

relacionado à escola enquanto espaço de projeção para o futuro. A primeira delas, do 

jovem Luke, de 23 anos de idade, e a segunda, da jovem Leia, de 18 anos.  

 

Quadro 5 – relato do jovem Luke 

Luke 

 

[Entrevistador] [...] eu queria perguntar sobre a questão da educação [...] da escola, por que 

você veio estudar no IF? 

[Entrevistado] Ter uma qualidade melhor futuramente. 

[Entrevistador] Mas aí, você já pensava em informática ou você veio fazer o curso, por que 

era no IF, assim? 

[Entrevistado] É eu queria mesmo, sei lá ter uma base, uma base de ensino no caso no 

ensino médio pra poder ingressar numa faculdade, fazer...tirar uma nota melhor no ENEM, 

mais cheguei aqui e vi que era muito mais do que eu esperava [...] o conhecimento aqui me 

ajudou muito. 

[Entrevistador] E aí, você... mas assim, já tinha o desejo de fazer informática da... aqui no 

IF? Ou pensou assim, eu vou fazer no IF porque eu quero trabalhar na área, alguma coisa 

do tipo? 

[Entrevistado] Não, eu tinha uma afinidade depois que eu tou, comecei a ter contato com a 

área de informática é... eu tenho uma afinidade, que eu gostava de jogos, ai quando eu 

descobri o computador, ai já gostava, ai foi uma... ai tem o curso de quê? quando eu fui me 

inscrever, ai tem mineração e informática, nam! Eu quero informática, eu acho que é mais 

eu informática. 

[Entrevistador] Você pretende continuar na informática então, trabalhando? 

[Entrevistado] Pretendo. 

[Entrevistador] Pretende fazer faculdade ou vai trabalhar direto depois do curso? 

[Entrevistado] Rapaz é porque, porque tem várias variáveis. Porque tem o... se eu for pra 

uma faculdade fora, como é que eu vou me manter lá? Aí tem outra opção que é eu começar 

trabalhar e estudar no contra turno, mas é muito pesado, mas é uma coisa que ainda vai...  
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[Entrevistador] Você ainda tá pensando? 

[Entrevistado] Ainda tou pensando como vai ser. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

A fala bastante consciente de Luke sobre os seus planos para o futuro nos dá 

a dimensão das dificuldades que os jovens enfrentam, mesmo tendo acesso à escola 

com a melhor estrutura física e corpo docente das cidades vizinhas. Em seu caso, 

conta também a idade. Aos 23 anos, está um pouco acima da faixa etária dos seus 

colegas, talvez seja um dos motivos do seu discurso mais maduro em relação aos que 

têm menos idade. 

Luke afirma adiante que já se sente um profissional da T.I. Cursa o quarto e 

último ano do Integrado em Informática e é bolsista na área, desde o primeiro ano. 

Suas relações sociais partem do ambiente de estudo e “trabalho”. O contato com os 

profissionais da área é recorrente no discurso dos alunos como algo muito positivo. 

No campus, há um diálogo constante dos alunos com professores e técnicos 

sobre suas impressões a respeito da prática profissional. No caso dos bolsistas, como 

é o caso de Luke, esse contato é ainda maior. Em geral, não se restringe aos 

professores das áreas técnicas. Muitos alunos querem seguir carreiras diversas e os 

professores das disciplinas de formação geral também são bastante questionados 

sobre suas áreas de atuação. 

A profissionalização e os projetos de vida constituem preocupações 

constantes na vida dos entrevistados. Em torno dessas questões, surgem outras 

variáveis, como a questão de gênero, que também influencia na sociabilidade 

vivenciada na escola, tendo desdobramentos para o tipo de vida que pretendem 

adotar. 

As mulheres ainda são minoria nas áreas de tecnologia, sobretudo na 

informática. Predomina, de forma nem sempre dissimulada, a ideia de que aquele é 

um espaço para homens. Felizmente, essa visão tem mudado com a inserção cada 

vez maior de meninas, conforme podemos ler no relato da jovem Leia. 

 

Quadro 6 – relato da jovem Leia 
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Leia 

 
[Entrevistador] [...] porque você veio estudar no IF? 

[Entrevistado] Por que o IF oferece um estudo melhor, tanto na parte de ensino médio 

preparatório pra ENEM, essas coisa, e como a parte de informática que eu gosto muito, eu 

gostava e ainda gosto, eu tinha interesse pra vim estudar pra cá. 

[Entrevistador] Você veio pra cá pra fazer informática especificamente, você já sabia que 

queria fazer informática antes de entrar aqui? 

[Entrevistado] Já. 

[Entrevistador] E aí fez consciente a seleção? 

[Entrevistado] Foi. 

[Entrevistador] E me diga uma coisa, tá superando suas expectativas? Você tá aprendendo 

mais ou menos do que achava que ia aprender, tá se interessando? 

[Entrevistado] Muito mais, porque quem entra num curso de informática já pensa: vou sair 

formatando ou fazendo manutenção de computador [...] e não é só isso. Eu nunca 

imaginaria que eu ia aprender a programar. [...] eu não sabia que programava, eu nem sabia 

o que era isso, e aí no IF, é tanto que é a parte que eu mais gosto é programação. 

[Entrevistador] Programação? E você pretende seguir carreira na área de informática? 

[Entrevistado] Sim, pretendo. 

[Entrevistador] Me tire só uma dúvida, você é a primeira... é menina, primeira mulher que 

eu estou entrevistando, como é que você ver assim o papel das mulheres na área da 

informática? 

[Entrevistado] Muito pouco, é porque na área de informática a maioria das mulheres não se 

interessa tanto, não. Na área de tecnologia e pelo menos eu me dedico mais a essa parte 

gráfica principalmente da web e eu gosto muito. Só que as mulheres elas não tiveram tanto 

essa oportunidade, às vezes pelo, é... a cultura não mexe muito com tecnologia ai não pode 

programar, ai não pode fazer serviços muito complexos, aí elas mesmas não querem fazer, 

porque pouquíssimas pessoas da minha sala que são mulheres não pensam em seguir 

carreira na informática, sempre optam, há doutorado  ou vou fazer medicina, vou fazer 

advocacia essas coisas. 

[Entrevistador] [...] você acha assim que é um perfil da turma, porque a turma é meio dividida 

acho assim tem mais mulheres? Eu acho... 

[Entrevistado] É tem mais mulheres. 

[Entrevistador] O quarto ano, e pelo que você vê elas vão seguir a área ou não? 

[Entrevistado] Não. 

[Entrevistador] Não? 
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[Entrevistado] Não, eu acho que se muito eu e outra mais. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Leia afirma ser uma das poucas meninas da sua sala que tem a pretensão de 

seguir profissão na Informática. Ela está no último ano do Curso, é aluna da primeira 

turma do campus. Percebemos, no dia a dia da instituição, que, nas turmas mais 

recentes, as meninas têm ganhado espaço no cenário da T.I. dentro do campus44. 

Em geral, os alunos ficam um turno na escola. Entretanto, muitos conseguem 

auxílios estudantis e bolsas que os permitem desenvolver atividades no decorrer de 

todo o dia. Para estes, a escola é, com toda certeza, o principal ambiente de 

sociabilidade. Esse quadro se amplia à medida que o tempo passa e os jovens 

avançam em seus cursos. 

  As ferramentas tecnológicas surgem no ambiente escolar como ferramentas 

de aprendizagem e como ferramentas de sociabilidade em geral. Como discutimos no 

capítulo II deste trabalho, o tempo da aula parece não caber mais no tempo do relógio, 

marcado pelo sinal sonoro. 

No contexto que observamos, os bens tecnológicos são importantes para a 

concretização dos projetos educacionais das famílias e dos alunos. Pelo que 

constatamos, utilizar a internet e todas as fermentas de aprendizado nelas existente 

contribui para o aprendizado. O próprio fato de poderem estar em contato, para além 

do tempo da escola, facilita a discussão e compartilhamento de conteúdos por parte 

dos alunos e professores. 

Entretanto, há também um certo pavor de ficar de fora e não ter acesso a tudo 

que seria necessário para um melhor aprendizado. De forma recorrente, vemos alunos 

pagando – alguns até de forma dispendiosa – por conteúdos online que existem em 

seus livros didáticos e que são trabalhados em sala de aula. 

 

                                                           
44 Vale ressaltar que, institucionalmente, por parte de professores, técnicos e demais servidores é dado 
a alunas e alunos tratamento igualitário. Aqui nos referimos a uma questão cultural mais ampla. 
Infelizmente, não temos espaço para enveredar nesta questão neste trabalho. 
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5.3 As sociabilidades do virtual 

 

Assumindo a escola como um dos grandes nós da rede de sociabilidade dos 

jovens, partimos das interações que perpassam este ambiente e caracterizam as 

vidas dos jovens. O fluxo da vida nos dias atuais tende a mudar rapidamente. Os 

espaços que hoje são importantes para determinadas interações sociais amanhã 

podem simplesmente não existir. 

Nos últimos anos, vimos redes sociais que se tornaram espaço de 

socialização para centenas de milhões de pessoas desaparecerem de forma tão 

rápida como apareceram. O Orkut talvez seja o caso mais emblemático, mas não o 

único, de um conjunto de espaços que privilegiavam determinadas características no 

que diz respeito às interações sociais. 

Pensando no modelo de redes sociais como um lugar virtual no qual o 

indivíduo constrói uma página de perfil no qual posta textos, vídeos e fotos, as mais 

utilizadas atualmente pelos alunos do campus são o Facebook e o Instagram. No 

nosso questionário, 44,7% afirmou utilizar a maior parte do tempo o Facebook e 32,9% 

o Instagram. 

 
 

Figura 3 – Rede social mais utilizada 

 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Entendendo rede social na forma como descrevemos acima, os dados não 

apresentavam nenhum problema. Entretanto, utilizando a parte do formulário 

destinada a outras redes, cujo campo era aberto para que o usuário digitasse o nome 

da rede, 18,4% dos jovens citaram o WhatsApp como a rede social mais utilizada, 

como podemos ver na figura 345, acima. 

Nesse caso, entendemos que o WhatsApp, apesar de não ter uma página de 

perfil e um feed de atualizações com fotos e vídeos, também é considerado uma rede 

social por parte dos jovens46. A definição de rede social no ambiente virtual que 

tínhamos na cabeça no momento da criação do questionário não era tão clara, dada 

a diversidade de redes sociais existentes desde a sua popularização. Nem mesmo o 

universo da cibercultura é algo fixo, como a própria história da internet nos mostra. 

O fato é que esse universo virtual constitui o espaço de fluxos no qual a maior 

parte das interações dos jovens ocorre. A partir das redes se organiza a vida cotidiana 

dos jovens. E para aquelas variáveis da vida que ainda dependem do relógio, há uma 

resistência enorme. Um exemplo já citado nesse texto diz respeito ao tempo das aulas 

que, na prática, não se limita mais ao tempo rígido do relógio. 

O tempo das relações é expandido de forma quase ilimitada e o espaço tende 

a ser ignorado. Nesse contexto de conexão integral, talvez o grande problema seja os 

períodos acidentais de não conexão. As mensagens podem ser enviadas a qualquer 

momento, de qualquer lugar. Muitas vezes nos corredores, notamos vários alunos um 

ao lado dos outros conversando por meio dos aplicativos de mensagens ou vendo e 

comentando as linhas do tempo das redes sociais daqueles que estão ao seu lado.  

Assim, o Facebook, o Instagram e o WhatsApp formam, no momento de nossa 

pesquisa, o espaço de fluxos no qual se desenvolvem a maior parte das interações 

sociais dos jovens. É através desses aplicativos que se estabelecem suas redes de 

sociabilidade. Nestes espaços, a vida cotidiana é organizada no que diz respeito às 

amizades, aos relacionamentos afetivos, à religiosidade, aos estudos – variável que 

                                                           
45 WhatsApp foi citado com grafias diferentes no formulário, na categoria outros. No gráfico aparecem 
nas cores roxo, azul rosa e verde. Somamos todas as vezes em que foi citado e apresentamos no texto 
o valor total. 
46 No decorrer do desenvolvimento deste trabalho, o aplicativo recebeu algumas atualizações que o 
aproximaram mais do modelo de rede sociais que descrevíamos. A possibilidade de inserir fotos e 
textos no status, por exemplo, modificou a proposta original de apenas ser um aplicativo voltado para 
troca de mensagens. 
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compõe parte significativa de suas vidas – e ao lazer, aos encontros, à visualização 

das linhas do tempo de conhecidos e desconhecidos, ao universo dos jogos, dentre 

outros. 

Vejamos o que diz o jovem Obi-Wan sobre o uso que faz das redes sociais: 

 

Quadro 7 – relato do jovem Obi-Wan 

Obi-Wan 

 

[Entrevistador] [...] quais são as redes sociais que você utiliza?  

[Entrevistado] Eu utilizo o WhatsApp, é... Instagram, Facebook. E e-mail, é considerado? 

[Entrevistador] É uma ferramenta né, de comunicação? Utiliza Instagram? 

[Entrevistado] Sim  

[Entrevistador] Utiliza Twitter? 

[Entrevistado] Não 

[Entrevistador] Não, né? E me diz aí, o que você faz no Instagram? Assim, qual o objetivo 

maior no Instagram? 

[Entrevistado] No Instagram eu posto fotos, eu sigo as pessoas, eu fico meio que...vivendo 

entre aspas a vida de outras pessoas através do Instagram, seguindo elas. 

[Entrevistador] Sei. 

[Entrevistado] Vendo o que elas tão fazendo, postando também pra outras pessoas o que 

eu estou fazendo. 

[Entrevistador] Tá, mas as pessoas que você segue tem algum interesse, tipo profissional, 

ou de artistas ou é qualquer um, assim? 

[Entrevistado] É eu tenho os amigos... [...] familiares, tenho pessoas conhecidas aí tenho 

também artistas [...] que sigo.  

[Entrevistador] E... é... Facebook como é que você usa? 

[Entrevistado] Eu uso Facebook pra divulgar as coisas, ou dos projetos do grêmio os feitos 

da gente, pra postar crítica... [...] ao, ao governo... É, eu gosto de postar coisas que eu 

gosto, é ai eu também me comunico através  do Facebook com outras pessoas, é e busco 

coisas do meu interesse lá, por exemplo faço pesquisa sobre... é coisas interessantes que 

pelo menos pra mim né, por exemplo tecnologia, eu fico assistindo vídeos, e coisas que eu 

acho lá no Facebook que eu não acho na...na... em outro local na internet, por exemplo, 

informações pessoais de outras pessoas, às vezes eu encontro no Facebook número das 

pessoas.... [...] do celular... é, e às vezes é a forma mais fácil de me comunicar com elas. 
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[Entrevistador] É através do Facebook... que do número você precisaria pra falar por 

exemplo no WhatsApp? 

[Entrevistado] É. 

[Entrevistador] E o WhatsApp, qual o uso do WhatsApp no dia a dia? 

[Entrevistado] ah, aí eu uso todo dia toda hora... [...] e... eu uso pra tudo, pra marcar reunião 

do grêmio [...] Eu falo sobre...resolvo coisas da escola no meu grupo, eu sou avisado de 

coisas que eu tenho que fazer, como por exemplo, ir pra outra escola que eu tou fazendo 

que é marcado pelo WhatsApp, essas coisas. 

[Entrevistador] E... a gente volta, vai falando dessas redes. Me diga uma coisa, você tem 

amigos que só conhece e que conheceu, se relaciona apenas pela internet? 

[Entrevistado] Tem.  

[Entrevistador] Pessoas de outros lugares? 

[Entrevistado] É, tem gente que eu nunca nem vi. 

[Entrevistador] E aí, essas amizades eles surgem em que contexto? É pra discutir questões 

de estudo, questão de gosto pessoal, tipo cinema, música é trabalho? Como é que você faz 

esses amigos de longe, vamos dizer assim? 

[Entrevistado] Oh, tem pessoas que eu conheci e que eu ainda mantenho contato com ela, 

que eu conheci assim, eu jogava coisas na internet online... [...] aí eu me encontrando com 

essas pessoas, ai a gente foi se identificando com o gosto musical com... a gente era bem 

parecido, aí a gente foi só aproximando e aí leva a amizade adiante, conversa. 

[Entrevistador] e aí tem gente de que lugares, você pode dar exemplo pra ter uma ideia da 

distância? 

[Entrevistado] oh, eu tenho...eu conheço. Eu tenho um amigo em Portugal... 

[Entrevistador] Hum, legal 

[Entrevistado] É... no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e 

Acre. 

[Entrevistador] E no Acre também?  

[Entrevistado] É.  

[Entrevistador] Caramba, e aí alguns desses amigos você já chegou a encontrar 

pessoalmente ou não? 

[Entrevistado] Não, nenhum desses que eu citei eu consegui encontrar. [...] Mas, é... eu já 

cheguei de marcar de encontrar essas pessoas, mas não deu certo no dia.  

[Entrevistador] Interessante, e me diz uma coisa, é... você participa de muitos grupos na 

internet, Facebook e WhatsApp principalmente? 

[Entrevistado] Eu participo é de muitos grupos, eu participo do grêmio no WhatsApp, eu 

participo dos grupos daqui da escola, que de certa forma se criou, a sala é uma e ai tem 
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aquele grupo de mais afinidade, é aí tem vários grupos de várias coisas que eu participo, 

grupos da igreja de oração, é... ai, enfim, tem muitos, no Facebook eu participo de grupos 

de discursão sobre evento que acontece na cidade, como o é o alto gênios que  acontece 

em Jardim que é um teatro, e ai grupo do grêmio , ai tem grupos também da igreja, e grupos 

de amigos. 

[Entrevistador] Em geral, esses grupos você tem no Facebook e WhatsApp né? 

[Entrevistado] É. 

[Entrevistador] E... beleza, são grupos com amigos, grupos da escola, a maior parte de seus 

contatos eles estão no mundo virtual, são esses amigos de longe ou são os mais próximos 

aqui da escola e da cidade? 

[Entrevistado] Oh, do... eu acho que do virtual. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Pensando especificamente na realidade da região Seridó, ter um estilo de vida 

como o descrito por Obi-Wan só é possível, nos dias atuais, com acesso às 

tecnologias de informação e comunicação disponíveis. Embora as relações locais 

tenham importância, interações sociais fundamentais ocorrem no ambiente das redes.  

Os perfis seguidos os ajudam a compor seu estilo de vida no que diz respeito 

às referências culturais acessadas através das leituras, do cinema, das séries, do 

universo das HQs, da moda. Consequentemente, isso vai influenciar seus planos para 

o futuro. Nestes espaços, é possível obter um acervo de capital cultural significativo. 

Entretanto, esse capital cultural é acessado, em grande parte, de acordo com as 

referências pré-estabelecidas, herdadas da família. 

O meio acadêmico permite ampliar esse conteúdo dando novas referências, 

abrindo novas perspectivas. Os diálogos em sala constituem um aporte fundamental 

nesse sentido. Entretanto, nos momentos fora de sala, discussões sobre cinema, 

literatura, arte entre os alunos, alunos e professores ampliam seus referenciais. O 

acesso livre à internet contribui para que possam conhecer e incorporar ao seu estilo 

de vida estas novidades que acabam conhecendo47. 

Um dos campos onde isso se torna visível é no das amizades. Conforme 

indica Obi-Wan, elas surgem nesse contexto pelos mais variados interesses e podem 

                                                           
47 No campus os alunos têm acesso a uma rede wi-fi, uma ferramenta importante para a 
democratização do acesso, uma vez que muitos ainda não têm internet em suas casas. 
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acontecer com pessoas de qualquer parte do mundo. Obi-Wan, com seus amigos em 

vários Estados do Brasil e na Europa, não se destacaria como o jovem com mais 

amizades em locais distantes. Percebemos que, aqui, o uso de ferramentas de 

aprendizado de idiomas através da internet coloca os jovens de forma literal em 

contato com o mundo. Não é incomum que essas amizades, surgidas em grupos 

específicos como os de estudos de línguas estrangeiras e jogos, extrapolem estes 

universos, tornando os laços mais significativos. 

Neste relato, percebemos também que os usos dos espaços públicos 

mudaram de forma significativa na região. Antes da chegada e massificação do uso 

da internet, o lugar de sociabilidade dos jovens era a praça da cidade. Quem não 

frequentasse a praça não era visto, teria sérias dificuldades para se tornar popular. 

Com o passar do tempo, em Parelhas e nas pequenas cidades do entorno, as 

praças, que geralmente ficam no centro das cidades, foram se tornando um espaço 

secundário. Pelo que constatamos, o diálogo entre os jovens começa antes, nas redes 

sociais e nos aplicativos de mensagens. Na praça, ocorrem as interações face a face, 

desde que os laços se fortaleçam a tal ponto. Pelo que constatamos, é incomum que 

o primeiro contato ocorra em uma interação face a face.  

A frase “tem gente que nunca nem vi”, fazendo referência aos contatos 

estabelecidos através das redes sociais, dá uma dimensão da fluidez das relações, 

que podem se estabelecer em níveis variados de importância, à medida que os laços 

afetivos se estabelecem. 

É possível perceber uma reconfiguração dos usos dos espaços públicos. Ao 

falarmos de uma cidade com 20 mil habitantes e das cidades menores do seu entorno, 

podemos dizer que o nível de relações estabelecidas, mesmo no século XXI com 

todas as suas tecnologias de transporte e comunicação, são diferentes daquelas dos 

indivíduos das metrópoles. 

A causa disso é a proximidade. Todos, ou quase todos, se encontram pelas 

ruas com frequência e têm algum grau de conhecimento do outro e de sua família. 

Nos dias atuais é possível perceber que, pela facilidade proporcionada pelas 
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tecnologias, algumas relações face a face, típicas do mundo não virtual48, são 

colocadas em segundo, terceiro plano, ou simplesmente as pessoas são ignoradas.  

Relacionamentos puramente formais, comuns ao encontro nas ruas, no 

mercado, nas praças, típicos da cidade pequena onde todos se conhecem e que eram 

reforçados pelo encontro nos espaços públicos tendem a ser colocados em segundo 

plano. Com o uso das redes, os círculos mais próximos se organizam por meio dos 

aplicativos de mensagens. As relações mais importantes são amarradas por lá, antes 

que os laços se estreitem. Acreditamos que essa condição seja similar à reserva de 

que nos fala Simmel (1967) e a atitude Blasé. 

Passa a existir uma liberdade no que diz respeito a quem o indivíduo escolhe 

para se relacionar. Essa liberdade passa a ser vivenciada no espaço virtual. Ela 

reconfigura os hábitos de utilização dos espaços públicos nas pequenas cidades da 

região. A rua pode ser o lugar onde vou encontrar aqueles com os quais não me 

interesse em ter contato. O espaço virtual permite essa pré-seleção daqueles que vão 

passar para o estágio das interações face a face. 

Percebemos que essa reconfiguração permite aos indivíduos participarem de 

bom grado apenas dos grupos com os quais tem afinidades pessoais. Os espaços 

construídos na rede servem para a exteriorização de momentos da vida privada, entre 

aqueles com os quais se compartilha o contato, mas não raramente com o público em 

geral, como forma de chamar a atenção para a sua personalidade. 

Assim como discutimos em Sennett (1995), no primeiro capítulo deste 

trabalho, os espaços públicos perdem sua importância e, neste processo, a discussão 

em torno da coisa pública tende a se esvaziar. O que passa a valer é a evidenciação 

da vida particular dos indivíduos, sobretudo daqueles que se propõe a participar da 

política em uma região que tradicionalmente tem nesse aspecto a vinculação forte à 

personalidade de figuras poderosas. 

No que diz respeito às interações, percebemos uma relação típica da atitude 

blasé de Simmel (1967) nos contatos estabelecidos entre os jovens. A quantidade de 

estímulos típicos da metrópole moderna chega aos jovens por meio das redes de 

informação estabelecidas. O modelo de negócios das empresas que mantém as redes 

                                                           
48 Aqui pensamos nas redes de informação e sociabilidade estabelecidas. 
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sociais prima pela criação de um ambiente que valoriza um nível elevado de 

ansiedade em relação à questão da visibilidade dos indivíduos49. 

 O catálogo de contatos nas redes sociais, que facilmente passam de mil 

“amigos”, demonstra essa necessidade de chamar a atenção para a sua 

personalidade, em meio a um mundo de indivíduos que correm o risco de se tornarem 

invisíveis. Entre os jovens do nosso universo de pesquisa, essa é uma realidade que 

salta aos olhos. As selfies altamente elaboradas, feitas, refeitas e passadas em filtros, 

que depois vão ser utilizadas nos perfis das redes sociais e aplicativos de mensagens, 

dão uma dimensão disso. 

Nesses ambientes, impera a lógica da conexão e desconexão. Os encontros 

se dão com base nas afinidades e gostos pessoais. Quando essas duas variáveis 

deixam de existir, torna-se mais fácil se afastar das pessoas. Apenas um clique e as 

atualizações não mais serão visíveis. 

Embora isto, por um lado, torne as interações sociais mais práticas, uma vez 

que o indivíduo se desobriga de ter contatos com aqueles que não o interessam, 

dando vazão a um sentimento misto de conforto e liberdade, por outro lado, cria um 

fenômeno bastante comum dos nossos dias: as bolhas. 

Estes espaços se caracterizam por reunir pessoas que pensam da mesma 

forma. Atualmente os grupos tendem a ser formar já levando em consideração os 

perfis individuais. Caso algum membro destoe muito da coletividade pode ser expulso 

ou podem surgir outros grupos a partir daquele, reunindo apenas pessoas que tenham 

a mesma linha de pensamento. 

As bolhas estão intimamente ligadas também à forma como os jovens têm 

acesso à informação. Nas últimas décadas, o acesso a notícias mudou radicalmente. 

Antes, a mídia imprensa, o rádio e a televisão, sobretudo este último veículo, quando 

pensamos na região do Seridó, constituíam a janela pela qual o mundo era visto. 

                                                           
49 O tema tem atraído diversas áreas do conhecimento. No decorrer da nossa pesquisa, nos 
interessamos e passamos a acompanhar a divulgação de pesquisas científicas sobre a relação entre a 
utilização das redes sociais e a ansiedade, sobretudo nos jovens. Aqui citamos três matérias 
jornalísticas que tratam do tema e demonstram o quanto ele está em evidência nos dias atuais: “O que 
há de concreto sobre os males e benefícios trazidos pelas redes sociais” (2018); “Instagram é a pior 
rede para a saúde mental dos adolescentes" (2018) e "É verdade que as redes sociais nos tornam mais 
infelizes?” (2016), todas referenciadas ao final do trabalho. 
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Nesse período, as comunicações partiam em mão única do emissor para os 

receptores. A utilização dos meios de comunicação em rede modificou esse cenário. 

Se antes o rádio e a televisão ditavam moda a partir de um conjunto de produtos, 

relativamente pequeno se comparado aos dias atuais, hoje as páginas de internet, as 

redes sociais e os aplicativos de mensagens ocuparam e modificaram profundamente 

os caminhos da informação. 

Retomamos os dados que apresentamos no capítulo III, para darmos a 

dimensão das principais fontes de informação dos jovens. 

Figura 4 – Rede social mais utilizada 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

A televisão ainda é um veículo de informação que tem muita força. Entretanto, 

enquanto principal meio de informação, não representa nem um terço do total. Os 

dados quantitativos nos mostraram que as redes sociais constituem o meio mais 

utilizado para se informar. 

Somente o Facebook soma 40,8% do total pelos jovens. Outros 23,7% 

acessam as notícias por meio de portais de internet, geralmente ligados a grandes 

empresas de comunicação e blogs. Os blogs constituem um fenômeno regional 

interessante. Geralmente, cada pequena localidade tem um ou vários, que se 

encarregam de postar as notícias locais. Em geral, são mantidos por pessoas sem 

ligação com empresas de comunicação ou mesmo formação na área de jornalismo. 

Os jovens, ao contrário do que se possa imaginar, têm um interesse elevado 

por notícias, do âmbito local, estadual e também do cenário nacional. Discussões a 
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respeito da conjuntura política surgem com frequência em sala de aula e nos demais 

ambientes da escola. Notícias relacionadas a outros temas também fazem parte deste 

cotidiano. 

Em geral, apresentam um olhar crítico a respeito de quem publica as notícias. 

O termo fakenews aparece com frequência nos diálogos do dia a dia, e também 

surgiram nas nossas entrevistas. Ficamos surpresos por existir, em certa medida, 

esse olhar crítico por parte dos jovens, que frequentemente buscam confirmar a 

veracidade dos fatos através do acesso a determinados portais que julgam ser 

confiáveis. 

Seguindo com a análise dos relatos, destacamos um trecho da fala da jovem 

Rey, estudante de mineração de 17 anos, sobre os usos dos meios digitais para se 

informar. 

 

Quadro 8 – relato da jovem Rey 

Rey 

 

[Entrevistador] [...] de lazer e divertimento. E o Facebook como que é o uso lá? 

[Entrevistado] A mesma coisa. 

[Entrevistador] Só diversão? [...] 

[Entrevistado] Não, eu uso lá às vezes pra ver notícias. [...] que tem muita coisa e agora 

que tá chegando política. 

[Entrevistador] sim, aí me diz... essas notícias, o Facebook é a sua maior fonte de 

informação, que você tem, tipo de notícia você...?   

[Entrevistado] É, porque eu sigo tipo El pais, sabe? 

[Entrevistador] [...] muito bom.  

[Entrevistado] Aí eu vou olhando lá, é mais fácil olhar lá do que tipo entrar na internet mesmo 

e olhar. 

[Entrevistador] E algum momento você sente a necessidade de verificar se uma notícia 

dessas... que tá circulando no Facebook é verdadeira ou não? 

[Entrevistado] Com certeza, principalmente quando envolve política. 

[Entrevistador] E aí como você faz pra... pra verificar se aquela notícia é verdadeira ou não? 

[Entrevistado] Comparar? 

[Entrevistador] Comparar. 
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[Entrevistado] Em outros sites, porque como tem a globo e tem outra coisa ne... [...] vai pela 

opinião de cada... como é que eu posso lhe explicar, cada jornal vai exercer... [...] sua 

ideologia, aí é diferente de um pra outro. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Na sua fala, percebemos que o jovem identifica nos diversos meios de 

comunicação ideologias diferentes. O Facebook, embora seja seu principal meio de 

informação, quando há uma suspeita de que o conteúdo de uma notícia possa ser 

falsa, a verificação é feita, antes que seja compartilhada nas suas redes sociais e 

aplicativos de mensagens. 

Nesse momento que vivemos as bolhas do espaço virtual, a sala de aula tem 

se constituído em um ambiente interessante de confronto de ideias. No espaço virtual, 

só se juntam em grupos daqueles que têm uma visão muito parecida. Entre os jovens 

que observamos, grupos mais amplos que têm membros com visões de mundo muito 

diferentes tendem a se tornar palcos de conflitos, as famosas tretas. 

No momento da aula, todas as visões de mundo se encontram em um grande 

diálogo. Nestes momentos, percebemos as condutas mais variadas. Talvez a mais 

preocupante seja a incapacidade que alguns alunos apresentam de dialogar com 

colegas que tenham um pensamento diferente do seu. Isso é frequente e não está 

ligado a uma questão de disciplina. Alunos interessados no conteúdo, participativos, 

às vezes se negam a discutir determinado tema, por não concordarem com o que os 

colegas vão falar. 

Em geral, essas resistências tendem a diminuir com o passar do tempo e 

muita conversa. Mas o exercício da convivência com o diferente é algo ainda mais 

complicado quando se vive em bolhas. 

Retomamos sempre a escola, e a sala de aula, por acreditarmos ser ela um 

dos principais nós da rede. Mas são vários os espaços da sociabilidade que 

constituem os jovens do Seridó. No decorrer da nossa pesquisa, nos deparamos com 

um espaço que foi uma grata surpresa em termos de aprendizado e convivência com 

eles. 

Os jogos online constituem um universo de sociabilidade para muitos dos 

jovens com os quais convivemos no decorrer da pesquisa. Existem incontáveis 

comunidades de jogos, nas quais se agrupam jovens de todas as partes do mundo. 
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Nesses espaços, competem entre si, aprendem, repassam informações e criam laços 

de amizades, que podem seguir vida à fora ou não. 

Talvez a maior barreira, se assim podemos falar, que existiu da nossa parte 

em relação aos jovens, tenha sido a do universo dos jogos. Embora não seja raro que 

professores com menos de 40 anos de idade possuam vídeo games ou joguem em 

seus computadores, não era esse o nosso caso. 

Em nossas conversas, realmente podia me sentir como uma peça de museu 

ao falar do Super Nintendo na década de 1990. Do ceticismo em relação ao meu 

distanciamento dos jogos online, os jovens passaram à postura de tentar me fazer 

compreender este vasto universo. 

E nesse percurso de troca de experiências, as barreiras de ambas as partes 

foram diminuindo, talvez desaparecendo. Fato é que, na semana da feira de ciências 

do campus, fomos convidados a participar da olimpíada de jogos eletrônicos. A saber, 

perdemos todas as partidas. 

Conseguimos quebrar um tanto do nosso preconceito em relação aos jogos, 

aprendendo bastante sobre o seu significado para a geração atual. Isso nos levou a 

compartilhar essa experiência peculiar da nossa vida de pesquisador nestas linhas.  

Após essa visita ao mundo dos jogos, percebemos que não seria possível falarmos 

de sociabilidade juvenil neste grupo sem tocar neste tema50. 

Esses diálogos nos levaram a conhecer uma categoria de amizade que 

desconhecíamos até então: o amigo de jogo. É essa categoria que pretendemos 

explorar rapidamente aqui. 

O jovem Han Solo, de 18 anos, estudante do quarto ano do Curso Técnico 

Integrado de Informática, sempre gostou de jogos. Entretanto, somente há pouco mais 

de um ano, após começar a trabalhar nas horas livres no comércio local, conseguiu 

comprar um computador com a configuração que considera ideal para jogar os seus 

jogos preferidos. 

                                                           
50 Tema correlato que surgia com frequência dizia respeito às obras de ficção científica. Entre os alunos 
do campus, essas obras são lidas/assistidas, discutidas e incorporadas por diversos meios nas suas 
vidas. Inicialmente, entramos neste universo para compreender porque ele é tão significativo para os 
jovens. Logo virou um passatempo compartilhado. Algumas dessas obras são citadas no decorrer do 
nosso trabalho, como a série de filmes Star Wars e os livros Guia do mochileiro das galáxias e 
Neuromancer. 
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Nos momentos livres na escola, os jogos são um tema recorrente por parte 

de alguns grupos. Alguns, em geral da área de Informática, pensam em adentrar no 

mercado de trabalho na área de desenvolvimento de jogos. Han Solo é um bom 

representante desse grupo de alunos. Através das nossas conversas, descobri a 

história do amigo de jogo.   

 

Quadro 9 – relato do jovem Han Solo 

Han Solo 

 

[Entrevistador] [...]você tem amigos que só conheceu pela internet? seja jogando, seja 

estudando, seja vendo alguma coisa de atividades profissional?  

[Entrevistado] É... eu acho que jogando mais. 

[Entrevistador] Jogando mais? 

[Entrevistado] Consegui mais amigos, é... 

[Entrevistador] E essas amizades, elas passam do jogo, tipo você parou de jogar aquele 

jogo e as amizades acabam, ou você continua? 

[Entrevistado] Continua... é eu tava esse...esse final de semana, que passou agora, é... tem 

uma pessoa, colega meu, que mora... é daqui de Parelhas e a gente tem uma comunidade 

desse jogo que eu jogo e ele mora em Natal [...] trabalha em Natal, aí ele veio esse fim de 

semana pra cá, aí a gente se reuniu, ai os meninos gosta de beber, eu num bebo não, aí 

os meninos gostam de beber, aí a gente se reuniu e ficou só conversando e assim é além 

do jogo. 

[Entrevistador] E a amizade, começou na internet e? 

[Entrevistado] É e saiu 

[Entrevistador] E tem alguns amigos desses que seja, você conheceu pela internet e 

continua falando só pela internet até hoje assim?  

[Entrevistado] humm... só um porque mora fora.  

[Entrevistador] Mora fora, né? 

[Entrevistado] Mas se morasse aqui... era de vez em quando, vem se reúne, vai fazer as 

coisas. 

 [Entrevistador] Esses seus amigos...a maior parte desses seus amigos são aqui da cidade, 

da região próxima ou tem amigos de longe, assim que você, sei lá de outros estados de 

outros lugares que você conheça pela internet? 

[Entrevistado] Não, não, assim... tou começando a conhecer alguém agora, porque meus 

amigos vão pra fora [...] tipo assim Natal, Campina Grande, mas só da região mesmo 
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[Entrevistador] Em geral da região, né? 

[Entrevistado] É. Em cidades próximas também, sabe... 

Fonte: dados da pesquisa. 

As amizades de jogos podem prosperar ou não. Em geral, acabam quando o 

grupo se desfaz ou quando o jovem deixa de jogar aquele jogo. Em outros casos, nas 

discussões sobre os jogos, surgem outros assuntos e, quando há afinidades que vão 

além, pode ser que as amizades perdurem após os jovens deixarem os espaços 

virtuais nos quais estabeleceram contato inicialmente. 

Nesses diálogos, percebemos mais uma vez a importância dos aparelhos que 

possibilitam os acessos a determinados espaços virtuais. Ter 8, 16 ou 24 gigas de 

memória ram determina que jogos e, consequentemente, que espaços virtuais os 

jovens acessam. 

Nesse contexto social, os bens tecnológicos delimitam os caminhos trilhados, 

as amizades e até mesmo os planos para o futuro. A condição econômica determina 

o acesso às redes que se estabelecem. No interior dessas redes, há um conjunto de 

saberes próprios daqueles que a utilizam. Quem não faz parte, por exemplo, do 

ambiente dos jogos, sequer consegue conversar com quem integra esses grupos. Em 

torno de cada jogo, há um universo cultural próprio. 

Quem tem acesso aos espaços virtuais de jogos, pode sonhar e ter mais 

chances de se tornar um programador de jogos, quem não tem, geralmente fica fora 

desses espaços. Em geral, restam os sonhos para o futuro, mas a estrada é mais 

longa. 

Os sonhos, por sua vez construídos com base no seu lugar social e realidade 

cotidiana, apontam para o universo do trabalho. Alguns sonhos ainda existem, outros 

desesperançam, mas muitos jovens aproveitam a energia da juventude para criar um 

futuro para si. 

 

5.4 O investimento no mundo do trabalho 

 

Por caminhos variados, que dependem da realidade de cada família, garantir 

no futuro um lugar social que lhes dê conforto material é o projeto de vida que mobiliza 
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pais e alunos. Para muitos, manter-se estudando, ainda que em uma escola pública, 

representa um sacrifício. 

É preciso comprar material escolar, em muitos casos pagar transporte, a 

vestimenta também pesa no orçamento de muitos, um par de tênis, o jeans e o 

complemento, que muitos utilizam em sala: o casaco para proteger do frio do ar-

condicionado. O celular e o computador para acessar o sistema e fazer trabalhos, já 

mencionamos anteriormente. A tudo isso, acrescente-se as possíveis dificuldades 

familiares e problemas sociais de ordem variada que podem vir a existir no cotidiano 

das famílias. 

Mesmo para aqueles que não encontram tantos obstáculos, representando 

assim uma minoria, e apenas seguem para confirmar a sua posição social, estar na 

escola torna-se um projeto para o futuro que nem sempre é fácil de alimentar ao longo 

dos anos. 

Os Institutos Federais têm uma função social mais ampla que apenas formar 

técnicos. Seus alunos recebem além da formação técnica, que lhes permitem ocupar 

postos no disputado mercado de trabalho, uma formação geral sólida, de qualidade. 

Esse fato pode ser comprovado se observarmos as escolas públicas das redes 

estatual e municipais, que não oferecem a mesma estrutura de trabalho para 

professores e alunos. 

Portanto, muitos dos alunos que entram nos cursos técnicos não têm o desejo 

de trabalhar naquela área específica para a qual estão se qualificando. Não nos 

aprofundamos nesta questão no decorrer do nosso trabalho, mas para se ter uma 

dimensão do que falamos, metade dos dez jovens com os quais dialogamos nesta 

parte final da pesquisa pretendem seguir áreas diversas daquelas para as quais estão 

se formando na área técnica51. 

Recortamos um trecho da fala da jovem Rey sobre o que pensa da sua 

formação e qual o destino pretende alcançar. 

 

 

                                                           
51 Defendemos esse direito dos jovens à educação. Acreditamos que, quanto mais qualificação tiverem, 
mais oportunidades e capacidade de escolher diferentes itinerários de vida terão. 
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Quadro 10 – relato da jovem Rey 

Rey 

 

[Entrevistador] [...] você quer seguir carreira na mineração, agora ou você vai seguir outra 

área? 

[Entrevistado] Eu ia falar disso também, porque pra... quem vai seguir a área de mineração 

é bom em algumas coisas, pra minha primeira turma, pra primeira pra mim não dá, porque 

entramos... fomos a primeira turma sem recurso, aí estamos sem recurso, aí aula de campo 

são duas aulas de campo dentro desses...em quatro anos só apenas duas aulas de campo 

[...] como é que um técnico se forma em mineração, que mineração é pra tá no sol e não 

tem aula de campo? 

[Entrevistador] Sim... 

[Entrevistado] Aí por isso quem vai seguir na área é muito bom estudar mineração, mais no 

quarto ano não... 

[Entrevistador] Mas se você... 

[Entrevistado] Quem vai pra turma de quarto ano... 

[Entrevistador] Mas se você pensar que o cara que tá numa escola média normal, mesmo 

que seja escola particular, que não tem nem disciplina técnica, por exemplo, ele pode fazer 

uma engenharia de minas ou uma geologia por exemplo. 

[Entrevistado] Como eu disse aqui, sinto muito, quando ele chegar lá ele vai ver que não é 

nada do que ele quer. 

[Entrevistador] Nada do que ele quer? 

[Entrevistado] É, tipo se você tem a base primeiro de, por exemplo, mineração, tipo saber 

a realidade realmente ele vai querer engenharia de minas [...] ou você vai quere geologia 

aí você vai realmente querer, agora se você não ver isso antes [...] a desistência vai ser 

muito maior. 

[Entrevistador] isso... e aí você tá pensando o que [...] nessa altura do campeonato, tá em 

dúvida ainda? 

[Entrevistado] Não, eu já... o que eu quero só que esse ano não dá é muita coisa no quarto 

ano. 

[Entrevistador] Mas, aí você pode dizer o que você tá... 

[Entrevistado] Medicina  

[Entrevistador] Medicina? 

[Entrevistado] Eu já falei com você na entrevista de sociologia. 

[Entrevistador] Há sim, verdade. É porque é muita coisa [...]. 

[Entrevistado] Medicina ou medicina veterinária, mas é mais medicina. 
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[Entrevistador] não mas... eu acho assim... essa escola dá capacidade de vocês passarem 

no curso que vocês quiserem... 

[Entrevistado] Tem, mas... ter ela tem. Só que a escola ela não faz o aluno, não. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Rey, apesar de cursar mineração, tem o desejo de seguir carreira na área 

biomédica. Tem se preparado para fazer o Enem e quer concorrer muito 

provavelmente para medicina. Tem consciência da dificuldade do processo, mas 

confia na formação que o Instituto lhe oferece. 

Nem todos os alunos tem tanta certeza. Como vimos, anteriormente, alguns 

pensam em não prosseguir os estudos pelas dificuldades de sair do interior para 

cursar universidade na capital ou em cidades-polo mais distantes. Relembramos que 

a região do Seridó é relativamente bem servida no que diz respeito a cursos 

superiores. 

A aproximadamente 60 Km de Parelhas, encontram-se Caicó e Currais novos, 

cada uma possui campus da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do 

Instituto Federal. Embora não apresentem um grande catálogo de cursos, possuem 

cursos tradicionais como direito e medicina, além de vários outros, em geral ligados 

às licenciaturas. 

Entretanto, mesmo com essas possibilidades que surgiram nos últimos anos, 

inclusive com a criação do Campus Parelhas do IFRN, há o desejo por parte de muitos 

jovens de seguir carreiras cujas áreas de formação não são ofertadas na região. 

Muitos desejam também sair para ver o que há no mundo lá fora. 

Talvez seja um sinal dos tempos de crise, mas muitos alunos nos últimos 

tempos têm comentado sobre o desejo de saírem do país, em algum momento no 

futuro, para que possam garantir uma vida melhor. Ou talvez, porque as suas 

referências venham de todas as partes, tornando a influência do local menos relevante 

diante da sua capacidade de sonhar. 

 

5.5 A visão política e o que esperar do futuro da sociedade 
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Nossa análise chega, por fim, à visão que os jovens do Seridó têm do futuro 

e da sociedade. Em suas falas, quando o diálogo ia na direção do futuro, sempre duas 

variáveis se faziam presentes: a profissão que pretendiam seguir e a política, 

enquanto elemento organizador da vida na sociedade. Nesta sessão especificamente, 

vamos tratar de que forma os jovens pensam a política. 

Talvez por envolver o componente da paixão, a política na vida dos jovens dá 

margem a sentimentos extremos e não raramente contraditórios. Com base em toda 

a nossa convivência e diálogos com eles, classificamos seus discursos em três tipos, 

os quais apresentaremos a seguir a partir do recorte de algumas falas, seguidas por 

nossa análise. 

a) O primeiro tipo definitivamente não gosta da política. A atividade 

política de qualquer forma é desconsiderada enquanto maneira de gerir 

de forma correta a sociedade. Esse grupo prefere não tomar parte em 

nenhuma atividade política. Prefere, também, não se informar ou 

discutir política; 

b) O segundo tipo, embora não participe efetivamente, tem consciência 

da importância da política e tenta se manter informado, para que possa 

votar nos candidatos “menos ruins”. Estes leem notícias, 

eventualmente seguem perfis de páginas que veiculam notícias sobre 

a temática. Entretanto, no dia a dia se afastam quando o assunto é 

política, sobretudo quando ela invade o espaço de grupos voltados 

para outras discussões, dos quais participam; 

c) O terceiro grupo gosta da política, de forma geral. Para este grupo, a 

política não se restringe ao período eleitoral. Buscam se informar 

através dos meios de comunicação tradicional e da internet, além disso 

participam de atividades na escola e na comunidade que envolvem os 

destinos da comunidade. Na escola, essa participação gira em torno do 

grêmio estudantil, que nos últimos anos tem sido disputado através da 

formação de chapas diferentes, e após as eleições pela atuação dos 

vencedores e a fiscalização de perto pelos demais. Visivelmente, este 

grupo não constitui maioria entre os jovens. 

Saw, estudante de 17 anos do Curso Técnico Integrado de Mineração, 

representa o primeiro tipo de jovem que descrevemos acima. Seguindo o nosso 
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roteiro, em determinado momento do diálogo surgia a questão da política. Se havia 

interesse e de que forma os jovens se relacionavam com as atividades políticas para 

além dos momentos eleitorais. Saw expressa uma quase aversão à toda e qualquer 

atividade política, como podemos ver no trecho que destacamos da sua fala a seguir.  

 

Quadro 11 – relato do jovem Saw 

Saw 

 

[Entrevistador] [...] você tem interesse por política de alguma forma?  

[Entrevistado] Não.  

[Entrevistador] Nenhuma? Então, nunca participou do grêmio, não acompanha o grêmio, 

por exemplo?  

[Entrevistado] Não. 

[Entrevistador] Não? E notícias sobre política, você acompanha também, não? 

[Entrevistado] Não.  

[Entrevistador] É... e no tempo da política que aqui na cidade fica muito forte a questão, as 

discussões sobre os partidos, os candidatos e tudo mais. Você nesse período, como é que 

você faz? 

[Entrevistado] Nem me interessa  

[Entrevistador] Não interessa? 

[Entrevistado] Só em casa assistindo, fazendo alguma coisa. 

[Entrevistador] Mas essa política não invade as redes sociais não, seus grupos no 

WhatsApp? 

[Entrevistado] Invadem no Facebook, só o que a pessoa vê, aquelas publicações, memes 

e tudo.  

[Entrevistador] Aí você entra no WhatsApp só aparece [...] visualizou e nada, né?  

[Entrevistado] É [risos] e não respondo, já pra não provocar briga.  

[Entrevistador] Pra não provocar briga... Por que da briga geralmente? 

[Entrevistado] Dá muita. 

[Entrevistador] Em relação aqui, aos colegas na escola? Aqui na escola tem grupos na 

época que discutem política? 

[Entrevistado] Tem. É muito dividida.  

[Entrevistador] E é? E é geralmente é só na política municipal, ou quando tem campanha 

pra governador e presidente também? 

[Entrevistado] Só municipal. 
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[Entrevistador] Só municipal. Ah, bem interessante, e você não tem assim... por que que 

você não tem assim, essa...essa...não acompanha política tem algum motivo particular?   

[Entrevistado] Não, só assim... não tenho interesse. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

O afastamento de Saw de qualquer atividade política não é exclusividade dele. 

Muitos jovens têm uma visão muito negativa deste aspecto da realidade coletiva. Em 

geral, para eles, as atividades políticas estão diretamente ligadas aos períodos 

eleitorais e são associadas aos interesses em torno das disputas partidárias. Para 

estes a uma desesperança em relação às atividades coletivas. A saída em geral é 

focada nos estudos e na capacidade individual para mudar de vida no futuro.  

Entretanto, nem todos pensam dessa forma. Tentamos captar os extremos 

em suas falas para melhor caracterizar um quadro mais amplo de todo o espectro 

político da vida dos jovens. Seguimos adiante com uma fala que fica no meio da nossa 

classificação. 

O Jovem Luke se enquadra no segundo tipo de aluno, em relação à política, 

que descrevemos acima. Ele nos disse que até chegou a compor uma chapa do 

grêmio estudantil no campus, mas, segundo ele, para dar uma força em um momento 

de consolidação. Entretanto, dando continuidade à sua fala, nos falou que a gestão 

acabou não conseguindo fazer muita coisa. 

Para além disso, Luke tem uma postura reservada em relação à política. 

Apenas tenta se manter informado sobre o que acontece nas esferas municipal, 

estadual e federal para, em suas palavras, não votar em candidatos ruins. 

Destacamos um trecho de sua fala, no qual esclarece esses pontos. 

 

Quadro 12 – relato do jovem Luke 

Luke 

[Entrevistador] E de uma forma geral, você tem interesse em política, assim procura notícias 

sobre política? 

[Entrevistado] Procuro. Política? Procuro só mais pra me informar, só pra me informar, pra 

mim não tá... sei lá, elegendo um cara que ele é um cara de pau lá corrupto, pra representar 

todo mundo.   
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[Entrevistador] E aí, nessa questão da política, você também segue a mesma lógica, 

procura notícias de política nos portais de notícias que você tá acostumado de ler essas 

notícias? 

[Entrevistado] Sim. 

[Entrevistador] Tem algum grupo de WhatsApp, Facebook próprio só pra discutir política ou 

não? 

[Entrevistado] Não. 

[Entrevistador] Não, nenhum? Mas esse assunto aparece nos outros grupos de vez em 

quando?  

[Entrevistado] Aparece. 

[Entrevistador] [...] que a política aqui é quente, a municipal até chegar no federal ... 

[Entrevistado] ah, a municipal... 

[Entrevistador] É quente, né? 

[Entrevistado] ah, aqui na cidade, a municipal é. Quando tá em época de campanha, antes 

da votação é inevitável no grupo de família, de amigos, de escola. Sempre tem política... 

[Entrevistador] A política acaba invadindo... todos os espaços, né? 

[Entrevistado] A municipal, ela invade muito. 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Tradicionalmente, as campanhas eleitorais na região do Seridó potiguar são 

muito movimentadas. As disputas são acirradas, geralmente, as cidades se dividem 

em dois lados e entoam suas músicas e vestem as cores dos candidatos. Os mais 

jovens herdam essa tradição e incorporam no dia a dia essa rivalidade, que se espalha 

ainda com mais força agora a partir da utilização das redes sociais. 

A fala de Luke, que tem uma postura pessoal bem reservada, inclusive na 

política, nos mostra a intensidade das campanhas eleitorais na região. É praticamente 

impossível passar por toda uma campanha sem discutir ou ter contato de alguma 

forma com o pleito. A neutralidade nesses momentos é praticamente impossível. 

Alguns jovens identificam que essa forma de fazer política, herdada dos 

antepassados, que privilegia a personalidade e o carisma de determinadas lideranças 

locais e que só envolve a população em períodos bastante curtos, fere, na verdade, o 

verdadeiro ideal da política. 
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As palavras de Luke deixam claro que ele compreende a política como algo 

que vai além do período eleitoral. Isso fica evidente no seu interesse cotidiano por se 

informar sobre os destinos da cidade, do estado e do país. A reserva em relação à 

política está ligada à forma como as campanhas eleitorais acontecem na cidade. Há 

uma visão negativa da forma como o processo eleitoral acontece, sobretudo nos 

pleitos municipais. O acesso à internet permite que ele se mantenha informado, ao 

mesmo tempo que deseja manter distância das discussões sobre política. 

Luke representa um meio termo entre os que aparentam uma aversão pela 

política e aqueles que a compreendem como um elemento fundamental da gestão das 

coletividades. Sua postura não é maioria entre os jovens, que em geral tendem aos 

extremos, no sentido de acreditar ou desacreditar completamente. 

Concluímos nossa incursão pelo pensamento político dos jovens com a visão 

daqueles que acreditam e querem de alguma forma contribuir com a coletividade. É 

importante saber que eles existem e que constituem um grupo relevante, se não 

numericamente, pelo menos no que diz respeito à ocupação de um lugar no debate, 

nas redes sociais e no campus. 

Obi-wan, estudante do quarto ano do Curso integrado em mineração, é um 

dos alunos que classificamos no terceiro grupo. Gosta de conversar e tenta 

compreender a política como uma atividade que vai além do período eleitoral. Procura 

se informar sobre política, constantemente, através das mídias, e sempre tenta formar 

opinião sobre os assuntos coletivos que mais se evidenciam. 

Atualmente, faz parte da gestão do grêmio estudantil. Essa atividade o faz agir 

para além das redes, curtindo e compartilhando notícias ou discutindo por meio das 

redes sociais e aplicativos de mensagens. Muitos alunos que se interessam por 

política desenvolvem sua militância exclusivamente no meio digital. O fato de 

participar ativamente do processo político no ambiente escolar amplia o campo de 

ações de Obi-Wan. 

No trecho que destacamos a seguir ele relata um pouco do seu cotidiano 

envolvendo atividades políticas na escola e fora dela. 
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Quadro 13 – relato do jovem Obi-Wan 

Obi-Wan 

 

[Entrevistador] Você gosta de política. E me diz uma coisa, aqui na escola você participa do 

grêmio... 

[Entrevistado] É 

[Entrevistador] Né? Há quanto tempo você tá no grêmio? 

[Entrevistado] Vai fazer um ano dia 27 de junho. 

[Entrevistador] um ano, você gosta de data né [...]? 

[Entrevistado] É por que dia vinte e sete de junho a gente também entrega.  

[Entrevistador] sei... há vocês entregam, né? 

[Entrevistado] É, também 

[Entrevistador] E aí, você pretende concorrer de novo? 

[Entrevistado] Não, eu não posso. 

[Entrevistador] Ah, não pode. 

[Entrevistado] Porque como eu tou no quarto ano, se eu sair esse ano, aí pronto. 

[Entrevistador] Ah, é verdade. Então, vai passar a missão pra outros colegas e... 

[Entrevistado] É. Então, faz mais ou menos... eu tou com 60% do mandato concluído 

[Entrevistador] E por que você foi pro grêmio [...], por que já gostava de política, assim, por 

que é que foi? 

[Entrevistado] Eu gosto de política. E eu acho que na minha cabeça, quando eu tive a ideia 

de entrar pro grêmio é que eu tava com a ideia de que pior não podia ficar. Porque a primeira 

gestão ela tinha deixado de lado o grêmio. Ela abandonou. Assim, passou dois meses e 

abandonou o grêmio. E pior não podia ficar e eu acho que eu podia fazer uma gestão, 

participar da gestão... é como uma pessoa que podia fazer a diferença aqui no campus 

[Entrevistador] [...] e... 

[Entrevistado] A chapa toda faz a diferença. 

[Entrevistador] É. Eu vejo que vocês são bem atuantes, né? Assim, já fizeram...tiveram 

algumas conquistas, né? Já dialogaram com outros poderes da cidade, né? 

[Entrevistado] hurum, a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu é... organizar uma festa 

[...] no ACAMPAR52... A gente conseguiu fazer... falar com o prefeito e pedir pra ele passar 

um trator aqui na frente do IF, que não é calçado pra fazer terraplenagem. É... semanas, 

semanas atrás uma pessoa veio medir a rua, provavelmente vão calçar, que também é um 

dos pedidos da gente, que a gente fez no início da gestão , também a gente conseguimos 

iluminação com o prefeito na rua da frente do IF. 

                                                           
52 Clube da associação dos caminhoneiros da cidade de Parelhas/RN. 
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[Entrevistador] Então, assim, é bem articulado o grêmio assim, bem atuante né? E além do 

grêmio, você participa de outra forma de... tem de alguma... da comunidade, assim, algum 

envolvimento com a comunidade, eu lembro que você tava me falando a questão da banda 

de música de Jardim... 

[Entrevistado] É 

[Entrevistador] Vocês também dialogaram com a prefeitura com os... 

[Entrevistado] É. A gente foi conversar com o prefeito pra conseguir que o maestro, que ele 

tinha tirado, voltasse. Porque se o maestro não ficasse a banda provavelmente ía acabar 

[...] e o prefeito ele também não tava com muita vontade de colocar uma outra pessoa, 

porque ele tá querendo enxugar os cargos. E na visão dele, o maestro não ia ser necessário. 

[Entrevistador] Isso teve algum engajamento pelo...através da internet pra vocês 

conseguirem isso ou vocês conseguiram pessoalmente?  

[Entrevistado] A gente... a gente foi ao prefeito e a gente conversou com ele pelo WhatsApp 

utilizando a internet 

[Entrevistador] Uma forma de conseguir falar com ele mais rápido que pessoalmente? 

[Entrevistado] hurum... 

[Entrevistador] Sei. [...] você tem o interesse, assim, de continuar na... assim, continuar 

participando das atividades da comunidade, desenvolver alguma atividade política no 

futuro? 

[Entrevistado] Meu pai quer me lançar a vereador, mas, eu não sei, não sei eu vou querer 

seguir isso. Porque, não sei... Eu me considero uma pessoa honesta, mas eu não... não sei 

se eu aguentaria o pessoal me chamando de...de...de ladrão. Porque é uma coisa que virou 

uma qualidade de político. Todo político é ladrão [...] no ponto de vista da sociedade. Aí 

seria uma coisa que iria me incomodar. 

[Entrevistador] Sim, ter que provar que era honesto e estaria trabalhando pela sociedade. 

[Entrevistado] É. Exatamente. 

[Entrevistador] [...] na internet você falou que tem um grupo, se eu entendi direito, pra 

discutir política. Tem algum grupo pra discutir só política, ou não? WhatsApp ou no 

Facebook, tem amigos reunidos pra discutir política? 

[Entrevistado] Eu acho que o grupo do grêmio é uma... 

[Entrevistador] É um grupo político, né? 

[Entrevistado] Um grupo político, porque aí são várias pessoas, a gente joga propostas lá e 

sempre essa proposta a gente coloca em votação cada um dá sua opinião contra e a favor 

e abstenções. 

 [Entrevistador]  E o grêmio tem um canal de comunicação com os outros alunos? 

[Entrevistado] Tem uma página no Facebook. 
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[Entrevistador] Facebook? 

[Entrevistado] Tudo que a gente faz joga lá e... e a gente tava até criando um site. 

[Entrevistador] E eles conseguem falar com vocês por essa página? Ou geralmente os 

alunos não falam com vocês? 

[Entrevistado] A gente é abordado pessoalmente e também pelo...pelo privado WhatsApp. 

[Entrevistador] Pelo WhatsApp. E aí, são cobranças sugestões e... 

[Entrevistado] Cobrança, sugestão é, em fim, cobrança, sugestão, crítica. 

[Entrevistador] São, é... é assim... é envolvimento dos alunos né? 

[Entrevistado] É.  

Fonte: dados da pesquisa. 

Um trecho muito importante da fala de Obi-Wan diz respeito ao pai incentivá-

lo a ser candidato à vereador na sua cidade. Sua reação é um sintoma de como a 

política é vista na região. Nas suas palavras, diz que sendo uma pessoa honesta, não 

sabe se aguentaria ser chamado de ladrão pelas pessoas. Isso demonstra o grau de 

descredito na atividade político partidária. O gosto pela política e a vontade de mudar 

as coisas, por parte do jovem Obi-Wan, podem se perder pelo descredito quase 

generalizado na política que ele enxerga no seu meio social. 

Entretanto, o fato de participar da gestão do grêmio e de utilizar as redes de 

forma ativa na sua gestão para ampliar a participação de mais alunos no campo 

político dentro da escola, nos releva que Obi-Wan não desistirá tão facilmente da 

política enquanto alternativa de transformação social. Nas suas palavras, percebemos 

que a sua compreensão da política provavelmente o fará trilhar caminhos que o levem 

a fazer política de uma forma diferente da “velha política” ainda praticada, na região. 

A partir da leitura dos dados que apresentamos neste capítulo, identificamos 

as diferentes sociabilidades dos jovens a partir dos usos das tecnologias. Percebemos 

a importância dada aos bens tecnológicos, as dificuldades de acesso e os desejos 

criados a partir do universo do consumo. Mapeamos suas relações e por fim tentamos 

captar o que pensam a respeito da coletividade e o que esperam para o futuro. 

A pesquisa nos surpreendeu em muitos momentos e nos fez compreender a 

juventude sob outras perspectivas. Um exemplo marcante diz respeito às diferentes 

sociabilidades existentes nas redes de jogos online, temática que pretendemos 

compreender melhor na continuidade de nossos estudos. Citamos esse exemplo para 
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ilustrar que o universo das sociabilidades juvenis neste “admirável mundo conectado” 

é amplo e que, neste trabalho, apesar de tantos esforços, apenas começamos a 

compreendê-lo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Iniciar a sessão de um texto sob o título de “Considerações finais” é um pouco 

menos angustiante do que uma intitulada “Conclusão”, mas apenas um pouco menos 

angustiante, uma vez que, temos a impressão de que nosso trabalho nunca acaba. 

Queremos sempre mais tempo para unir mais algumas pontas de fios, que sempre 

aparecem soltas. 

Mas é necessário cumprir etapas e cá estamos nós com o sentimento de 

inacabamento, mas felizes por podermos apresentar o resultado de uma caminhada 

que, expressa nessas páginas, representa em grande parte um retrato da nossa vida 

no decorrer dos últimos anos. 

Este trabalho surgiu do convívio diário no ambiente escolar, dos diálogos 

empreendidos entre docente e alunos nas disciplinas de Sociologia e que migraram 

para outros espaços e projetos no Campus Avançado Parelhas do IFRN. Nos chamou 

a atenção o aparente choque de gerações que existia em relação aos usos das novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

Desde o início, tentamos compreender de que forma os jovens têm se 

apropriado das novas tecnologias e como isso tem gerado diferentes formas de 

sociabilidade. Cada vez mais firmes neste propósito, seguimos com a intenção de 

compreender como esse processo de apropriação, de uso das tecnologias e seus 

impactos na sociabilidade, se dá entre os jovens da região Seridó, interior do Rio 

Grande do Norte. 

Antes de definirmos nosso objeto, e de realmente acharmos o caminho que nos 

trouxe até aqui, sucederam-se, literalmente, algumas idas e vindas. Geograficamente 

e intelectualmente mudamos. No primeiro caso, pelo imperativo de ganhar a vida. No 

segundo, porque acreditamos que a pesquisa, na perspectiva do artesanato 

intelectual de Wright Mills (1982), dever ser parte da vida do pesquisador. 

Inicialmente, tentamos entender melhor as mudanças que nos trouxeram para 

a condição atual de uso das tecnologias. Para tanto, trabalhamos em uma revisão de 

literatura sobre a temática o que nos possibilitou uma compreensão inicial dos 

caminhos que precisávamos seguir. As releituras de Manuel Castells, David Harvey, 
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Georg Simmel e Richard Sennett, cada um com sua imensa contribuição para o 

pensamento sociológico, abriram nossa mente, dentro de nossas limitações, para que 

enxergássemos a nossa realidade cotidiana com propriedade, o que nos deu 

possibilidades de propor uma análise sociológica da mesma. 

Em paralelo às leituras, os debates em sala de aula viraram conversas fora das 

aulas, que evoluíram para a condição de projetos de pesquisa, que se transformaram 

em tese de doutorado. Vivenciamos uma verdadeira imersão no campo de pesquisa. 

Em um período de aproximadamente 18 meses, 8 horas por dia, por mais diversas 

que fossem as tarefas do trabalho no campus, estávamos no campo da pesquisa e 

isso foi muito positivo para o andamento dos trabalhos. 

Elegemos a escola como um espaço fundamental para a nossa pesquisa, uma 

vez que nela perpassam outras variáveis importantes da vida social dos jovens e a 

partir dos esforços empreendidos pelos jovens e suas famílias para terem acesso aos 

bens tecnológicos. O tema convergia para o ambiente escolar, uma vez que, em 

muitos casos, os aparelhos são tidos como fundamentais para que os jovens tenham 

um bom desempenho acadêmico. 

Ao desenvolvermos nosso trabalho cotidiano de pesquisa, tínhamos a 

sensação de que tudo o que fazíamos contribuía para o nosso entendimento do nosso 

objeto de pesquisa. No meio de uma das aulas no 2° ano do Curso de Integrado de 

Informática, uma das alunas nos perguntou se já havíamos lido o “Guia dos 

mochileiros das galáxias”, porque aquela “viagem” da aula, lhe remetia à história do 

livro. Adquirimos o livro e qual foi a nossa surpresa, ao descobrimos que o enredo da 

obra trata de um extraterrestre que vem para a terra com a missão de escrever um 

verbete sobre o nosso planeta. Uma espécie de antropólogo alienígena. 

Essa referência literária, indicada por uma aluna, foi mais um achado dessa 

incursão pessoal pelo universo da juventude conectada. Sobretudo nos episódios 

ligados ao nosso contato com os jogos online e o estranhamento de ambas as partes, 

que foi se desfazendo no decorrer das longas conversas que, entre aulas e projetos, 

desenvolvemos juntos. 

 A partir das leituras e observações iniciais delimitamos o campo da nossa 

pesquisa. Restringimos nosso olhar para uma parte da região do Seridó potiguar, 
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constituída por pequenas cidades que ficam no entorno da cidade de Parelhas/RN. O 

contato com a juventude do local nos fez acreditar que as mudanças sociais 

relacionadas às novas tecnologias de informação que modificaram tanto a nossa 

forma de viver tinham raízes mais antigas. E, nesse contexto, procuramos 

compreender como os jovens se apropriam das tecnologias e como o seu uso 

caracteriza a sua sociabilidade. 

A partir da pesquisa bibliográfica sobre o contexto da modernidade, o 

surgimento e a consolidação da juventude enquanto categoria social percebemos que, 

apesar das diferenças, os jovens da região têm algo em comum com as diversas 

juventudes de outros lugares geográficos e sociais. Vivem um momento de transição 

e autoafirmação no mundo. Planejam o seu futuro com base na realidade em que 

estão inseridos, sem que isso tire seu desejo de ver o que há no mundo lá fora. 

O que os diferencia dos demais, em grande parte, diz respeito à vida no local 

e às tradições. Muito embora a lógica dos espaços de fluxos que reorganizaram a 

forma de viver no mundo já exista há décadas, desde meados do século passado, só 

nos últimos anos o uso da internet se massificou na região. Um espaço de tempo que 

foi suficiente para que estes jovens que, em média têm menos de 20 anos de idade, 

já tenham sido socializados em um ambiente muito diferente daqueles nos quais seus 

pais formaram sua visão de mundo. 

As mudanças têm ocorrido de forma rápida no que diz respeito à utilização 

das redes. O fato é que a formação de suas identidades tem se dado sobretudo no 

ambiente virtual. Isso, como vimos, implica em uma diferença importante no que diz 

respeito a um conjunto de variáveis que compõe a sua sociabilidade. A compreensão 

de tempo e espaço no seu caso passa a ser outra. Nessa configuração social, o lugar 

geográfico não tem tanta influência na formação de suas identidades. 

Nessa relação, o tempo se expandiu, não obedecendo mais à lógica 

institucional vigente até meados do século passado. A região do Seridó é basicamente 

uma região rural. No caso específico das cidades no entorno de Parelhas, todas têm 

uma população inferior a 20 mil habitantes.  Arriscamos dizer que, antes do surgimento 

das novas tecnologias de informação e comunicação a relação com o tempo era quase 

pré-moderna, uma vez que se baseavam em grande parte na natureza e em relações 
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não industriais, caracterizada pela vida rural e sua relação com a natureza, estações 

do ano, colheitas e festas tradicionais. 

O uso da internet reconfigurou esse quadro social rapidamente. Os jovens 

vivenciam uma perspectiva de tempo típica do espaço de fluxos, das redes, tendo por 

base suas interações sociais no espaço virtual. Nesse cenário, constituem suas 

identidades e suas sociabilidades se desenvolvem. 

No decorrer deste processo, percebemos o quanto a questão do acesso aos 

bens tecnológicos era fundamental para que os jovens pudessem ter acesso a 

ambientes que consideram fundamentais para a sua sociabilidade. Há uma 

contabilidade angustiada dos recursos tecnológicos. Capacidade de processadores, 

quantidade de memória ram, tipo de sistema operacional utilizado. Tudo isso 

determina os espaços que se pode navegar dentro do ambiente virtual. 

Uma das características marcantes dessa juventude está atrelada ao acesso 

dos bens tecnológicos. Através deles é que se pode acessar os espaços e 

sociabilidades, entretanto, esses bens têm um valor alto para a maioria dos jovens 

que compõe o universo da nossa pesquisa. 

O acesso, principalmente ao smartphone, torna visível o impulso para o 

consumo. Mesmo nas famílias com uma faixa de renda maior, entre 2 e 4 salários 

mínimos, que têm acesso a estes bens com mais facilidade, há por parte dos jovens 

uma angústia, externada pelo desejo de possuir aparelhos mais potentes e de última 

geração. 

Percebemos que o acesso aos bens tecnológicos define que espaços53 os 

indivíduos poderão acessar, que tipos de relação poderão manter e acabam por 

influenciar o seu padrão de comportamento, o que terá implicações no futuro que 

poderão planejar e efetivamente ter. 

O consumo dos bens tecnológicos permeia a vida dos jovens de todas as 

famílias, uma vez que aqueles que não têm acesso a determinados bens de consumo 

desejam fortemente possuí-los e aqueles que têm condições de tê-los desejam 

                                                           
53 Espaços nesse caso são tanto os espaços virtuais, como os grupos de aplicativos e redes de jogos, 
quanto os espaços de sociabilidade no quais ocorrem as interações face a face, uma vez que estas, 
em muitos casos, decorrem do que é vivenciado no virtual. 
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aparelhos mais potentes e de última geração. Isso ocorre por dois motivos, 

basicamente. O primeiro deles para que possam ter acesso às redes que se 

estabelecem e o segundo, para que possam se distinguir socialmente dos demais. 

O fato de não ter smartphone o deixa fora de várias redes estabelecidas, que 

são criadas em aplicativos específicos como o Whatsapp. Mesmo possuindo 

smartphone, a capacidade de processamento do aparelho vai definir que aplicativos 

o jovem poderá acessar. Há uma diferenciação social e a construção de diferentes 

estilos constituídos a partir dos espaços virtuais que podem ou não frequentar. 

No campo dos relacionamentos pessoais, percebemos que elas acontecem 

independente do lugar. Jovens das pequenas cidades têm amigos em qualquer parte 

do mundo, fato possibilitado pelo acesso ao ambiente virtual. Nesse contexto, há uma 

reconfiguração dos usos dos espaços públicos, uma vez que as relações se 

estabelecem no espaço de fluxos das redes, ocorrendo interação face a face quando 

os laços surgidos no virtual se fortalecem. As demais relações tendem a ser 

secundarizadas. No cotidiano, apesar da proximidade física de todos, dado o pequeno 

tamanho das cidades, desenvolve-se uma atitude de distanciamento.  

A organização dos estudos, o surgimento e a manutenção da rede de 

contatos, que podem ou não ter os laços estreitados e efetivamente evoluir para 

interações face a face, ocorrerem a partir do acesso a estes bens. Essa é uma das 

características que consideramos mais marcantes na pesquisa. 

Nesse sentido, por ser a escola um ambiente de sociabilidade por excelência, 

na qual as novas tecnologias se fazem tão presentes, caracterizamos como os jovens 

vivenciavam por meio das tecnologias a vida escolar. Nos detemos à questão da 

relação espaço/tempo e de como os jovens utilizam as tecnologias nas redes de 

sociabilidade que permeiam a vida escolar. Pensamos a escola como um dos nós 

fundamentais dessa rede, uma vez que constitui grande parte da vida dos jovens que 

nos propusemos a observar. 

A partir dessa perspectiva, seguimos tentando compreender as sociabilidades 

por variáveis como os usos das redes sociais e aplicativos de troca de mensagens, 

do acesso à informação, dos planos para o futuro, sobretudo no que diz respeito ao 
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trabalho e a compreensão da política, nesse caso dando ênfase à visão da política 

enquanto elemento organizador da vida coletiva. 

Neste contexto, vivenciam suas interações sociais e pensavam a vida em 

sociedade. Fechamos nosso trabalho tentando compreender que visão têm da 

sociedade e o que pensam sobre a política enquanto elemento organizador da vida 

social. 

Percebemos basicamente três tipos de posicionamento em relação à política: 

a) o perfil que nega a política e se diz indiferente, b) o que entende a importância 

política, tenta se informar, mas não se envolve ou discute temas ligados à política e 

c) o perfil que compreende a política como algo importante e se informa, debate e 

tenta participar de alguma forma dos processos políticos, seja no ambiente virtual ou 

no cotidiano através da participação nas instituições. 

Ao longo de nossa pesquisa, que por hora cumpre apenas uma etapa, 

observamos um grupo de indivíduos que, por suas características são considerados 

jovens. Estes jovens socializados em um contexto marcado pelos espaços de fluxo, 

possuem um universo amplo de referências culturais, a partir do qual constroem suas 

identidades. Apesar de não viverem na metrópole ou de terem acesso à capital 

financeiro que os permita sair da região para conhecer o “mundo lá fora”, é possível 

ter acesso facilmente ao que existe para além dos limites geográficos.  

Mas efetivamente se trata de uma juventude específica dentre tantas outras. 

Embora as distâncias geográficas tenham sido suprimidas em grande parte pelo 

desenvolvimento das tecnologias e isso tenha proporcionado uma diferença 

significativa na geração atual em comparação com as anteriores, a juventude atual do 

Seridó, sobretudo da parte da região que observamos, não é homogênea. 

As dificuldades de acesso ao virtual constituem uma barreira que acabam por 

definir as sociabilidades. Aqueles que possuem mais recursos financeiros têm 

melhores condições de acesso e, portanto, podem dispor de uma rede mais ampla de 

relacionamentos e possibilidades. 

Nos últimos dois anos e três meses, desde que mudamos o objeto de nossa 

pesquisa de doutorado, conforme especificamos na introdução deste trabalho, 



213 
 

vivemos intensamente o processo de pesquisa. Nesse momento, concluímos apenas 

uma etapa da caminhada, com a apresentação no formato de tese de doutorado. 

Trata-se de um percurso de aprendizado e trabalho que pretendemos continuar 

na forma de desenvolvimento de projetos de pesquisa, extensão e através da 

publicação de artigos e outras formas de comunicação acadêmica no decorrer de 

nossa vida. 

A realidade humana inesgotável e a rapidez das mudanças, instiga nossa 

curiosidade e o nosso desejo de compreender melhor as relações sociais que se 

estabelecem ao nosso redor, no cumprimento do nosso ofício de sociólogo. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Questionário quantitativo 
 

DADOS GERAIS 
1. Nome 
2. Sexo 
3. Idade 
4. Cidade onde reside 
5. Reside em área urbana ou rural? 
6. Renda Familiar 
 
UTILIZAÇÃO DA INTERNET 
7. Qual a rede que você mais utiliza para acessar a internet? 
a) Escola 
b) Internet Móvel 3G, 4G, etc. 
c) Internet de casa 
 
8. Que tipo de aparelho você mais utiliza para acessar a internet? 
a) celular 
b) computador 
c) tablet 
d) outros 
 
9. Qual o sistema operacional mais utilizado? 
a) android 
b) windows 
c) linux 
d) outros 
 
10. VOcê prefere se comunicar com as pessoas por: 
a) Ligação telefônica (celular) 
b) mensagem de voz por aplicativos de mensagens 
d) email 
e) outros 
 
11. Utiliza redes sociais? 
 
12. Qual a rede social mais utilizada? 
a) Facebook 
b) Twitter 
c) Instagram 
d) Badoo 
e) outras 
 
13. Qaul a sua principal fonte de informação (notícias)? 
a) rádio 
b) televisão 
c) facebook 
d) sites de notícias 
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e) twitter 
f) blogs 
 
14. Seus pais utilizam a internet? 
 
15. Seus pais utilizam a internet da mesma forma que você? 
 
16. Você se preocupa com a sua privacidade na internet? 
 
17. Você toma alguma medida para proteger a sua privacidade na internet? 
 
18. Você tem amigos/as que conheceu e com os quais se relaciona apenas pela 
internet? 
 
19. Você conheceu a maior parte dos seus amigos pessoalmente ou pela internet? 
 
20. O contato principal com seus amigos se dá pessoalmente ou por meio da 
internet? 
 
21. Sua principal fonte de entretenimento (música, filmes, seriados, etc) é a internet? 
 
22. Você prefere fazer compras pela internet? 
 
ESCOLA E INTERNET 
 
23. Você utiliza a internet para estudar? 
 
24. Utiliza a internet em sala de aula? 
 
25. A internet deveria ser mais utilizada em sala de aula? 
 
26. A escola se adaptou às novas tecnologias de informação? 
 
TRABALHO E INTERNET 
 
27. A internet modificou a forma de trabalhar? 
 
28. Você busca informações sobre o mercado de trabalho na internet? 
 
29. Redes sociais ajudam ou prejudicam no ambiente de trabalho? 
 
30. A maior parte das profissões vai se adequar ao uso da rede? 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevistas 

 
Renda e família 

• Em que cidade mora? 

• Quanto tempo leva para chegar até a escola? 

• Qual o transporte utilizado? É público ou particular? 

• Qual a renda familiar? 

• Quantas pessoas vivem na sua casa? 

• Quem contribui para a renda da família? 

• Quais os bens de consumo da casa? 

• Quais os dispositivos utilizados para acessar a internet? 

• Esses dispositivos são ideais em termos de configuração? 

• Com que frequência troca de computador, celular e outros dispositivos? 

Redes sociais 

• Que redes sociais utiliza com mais frequência? 

• Em geral, qual o uso feito das redes sociais? 

• Como faz para se manter informado? 

• Utiliza as redes sociais para se informar? Quais utiliza com mais frequência? 

Amigos 

• Você tem amigos que conhece apenas pela internet? 

• Participa de grupos na internet com seus amigos? Quais as plataformas e/ou 

redes utilizadas? 

• De onde são os participantes desses grupos? Todos da mesma cidade? Se 

veem fisicamente e/ou se conhecem apenas pela internet? 

• Sobre que temas são os grupos que participa? 

Educação e escola 

• Por que veio estudar no IF? Como foi e como tem sido a experiência? 

• Utiliza a internet em sala de aula? Os professores utilizam para fazer 

atividades? 

• Utiliza as redes sociais para estudar? De que forma? 

• Participa de grupos de estudo na internet? Como se organizam e que 

plataforma utilizam? 

• Procura informações e conteúdo para ajudar na compressão das aulas? 

• Estuda para algum concurso? 

• Utiliza a internet para ter acesso a livros, música e a cultura de uma forma 

geral? 

Participação Política 

• É filiado a algum partido político? 

• Participa de algum movimento social? 

• Participa de algum movimento estudantil? 
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• Participa do grêmio escolar? 

• Utiliza a internet para se informar sobre política? 

• Que plataforma utiliza? 

• Participa de algum grupo apenas para discutir política? 

• Esses grupos organizam alguma forma de ação ou participação que vão além 

do virtual? 

Trabalho e planos para o futuro 

• Utiliza alguma ferramenta da internet para se informar sobre profissões? 

• Utiliza a internet para procurar emprego? 
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APÊNDICE C – Projeto de pesquisa desenvolvido como parte do trabalho de 

campo 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

CAMPUS AVANÇADO PARELHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE PESQUISA: REDES DE INFORMAÇÃO E SOCIABILIDADE DE 

JOVENS DA REGIÃO DO SERIDÓ POTIGUAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARELHAS 
2017 
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RESUMO 

 

Nas últimas décadas presenciamos mudanças significativas nas relações sociais 

possibilitadas pela disseminação da internet e pela constante criação e atualização de 

ferramentas de comunicação. Neste “admirável mundo conectado” destacam-se a 

transformação na relação espaço/tempo, na qual percebemos o encolhimento do 

espaço e a aceleração do tempo causada pelo desenvolvimento dos transportes e o 

uso das redes de informação (HARVEY: 2014), (CASTELLS: 2001); bem como um 

reconfiguração do entendimento e usos da noção de espaços público e privado 

(SENNET: 1988), na qual passamos a disponibilizar nossas informações pessoais 

publicamente em troca de visibilidade, vivenciando, para o bem e para o mal, uma 

verdadeira sociedade da transparência (HAN: 2014). Nos interessa compreender 

como os jovens da região do Seridó se apropriam dessa realidade, e de como isso 

reflete na sua sociabilidade. Para tanto, entrevistaremos jovens alunos do IFRN, 

alunos dos cursos integrados de Informática e Mineração. O trabalho será 

desenvolvido com base em pesquisa participante, uma vez que compreendemos a 

escola como um espaço fundamental de socialização dos jovens. 
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Introdução 

O estabelecimento de redes sociais é tão antigo quanto a própria humanidade, 

entretanto, a sociabilidade decorrente da ampliação do acesso à internet tem 

modificado de forma significativa as relações sociais, sobretudo para os mais jovens, 

que têm acesso cada vez mais cedo às novas tecnologias de informação. O fato de já 

serem socializados em um ambiente cada vez mais dependente destas tecnologias 

pode ter um significado adverso dependendo do lugar social ocupado por cada um. 

Nos chama a atenção como os jovens têm desenvolvido essa condição juvenil 

a partir das características desta sociabilidade surgida a partir das interações sociais 

em rede. Em análise prévia e superficial, dada a partir de trabalhos e seminários 

desenvolvidos por eles em sala de aula, bem como no convívio diário no Instituto, 

percebemos que a maior parte deles usam internet frequentemente e que esta 

conexão constante, aparentemente, implica em novas formas de sociabilidade. A 

forma de obter informações, perceber a realidade e relacionar-se com os outros se 

reconfiguraria a partir da lógica da conexão em rede na qual os jovens estão inseridos. 

Esses dados preliminares despertaram o interesse no desenvolvimento da 

pesquisa, para que pudéssemos ter uma compreensão mais aprofundada da 

realidade social dos jovens que vivem na região do Seridó potiguar, e do 

desenvolvimento de uma cultura juvenil que convive com uma dependência cada vez 

maior das redes e da tecnologia da informação. 

Justificativa 

Os alunos que participarão da pesquisa vivem na Região Seridó do Estado do 

Rio Grande do Norte, sua maior parte na cidade de Parelhas ou cidades vizinhas, 

dentre elas jardim do Seridó, Santana do Seridó, Equador, Carnaúba dos Dantas e 

Acari, cidades de pequeno porte, que não ultrapassam 50 mil habitantes, cada. Parte 

considerável vive na zona rural desses municípios. Se por um lado o fato de viverem 

em pequenas cidades do interior do Estado não os exclui da chamada Aldeia global, 

o mesmo não significa que vivenciem e se apropriem dessa realidade em igualdade 

com jovens de outras localidades e classes sociais. 

Há uma necessidade crescente por uma vida conectada, seja no 

desenvolvimento das relações interpessoais, na educação escolar e/ou no mercado 
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de trabalho, para o qual os jovens se preparam ou mesmo já participam através da 

inserção em empregos formais ou estágios. 

Os dados coletados a partir do desenvolvimento da pesquisa poderão ajudar a 

compor um perfil da juventude na região Seridó Potiguar, considerando aspectos 

relativos a sociabilidade, dinâmica de relacionamentos familiares e em comunidade, 

relações com o mercado de trabalho e consumo. 

Estes dados são importantes para a instituição, que conhecerá de forma ainda 

mais apurada a realidade social de seus alunos, o que pode facilitar o trabalho de 

docentes e técnicos. São importantes também para os alunos que, justamente por 

viverem um momento de definição e planos para o futuro carecem de referências e de 

autoconhecimento sobre sua própria condição. 

 

Fundamentação Teórica 

Nesta pesquisa trabalharemos, de forma geral, preocupados com três variáveis 

teóricas que se interpenetram: a) o estabelecimento das relações sociais em redes; 

b) a caracterização da juventude nesse mundo conectado e c) entender as novas 

formas de sociabilidade. 

Dentre as características deste “admirável mundo conectado” que vivenciamos 

atualmente, destacamos a transformação na relação espaço/tempo, na qual 

percebemos o encolhimento do espaço e a aceleração do tempo causada pelo 

desenvolvimento dos transportes e o uso das redes de informação (HARVEY: 2014), 

(CASTELLS: 2001). 

Outra mudança significativa diz respeito a uma reconfiguração do entendimento 

e usos da noção de espaços público e privado (SENNET: 1988), na qual passamos a 

disponibilizar nossas informações pessoais publicamente em troca de visibilidade, 

vivenciando, para o bem e para o mal, uma verdadeira sociedade da transparência 

(HAN: 2014). 

Estas características têm influenciado de forma geral todos os estratos sociais, 

sobretudo os jovens que por suas características estão em processo de autoafirmação 

no mundo e já se socializam nesse contexto. 
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Uma das principais características da juventude é o seu caráter de 

transitoriedade (Levi & Schmith,1998). Nesse sentido, partimos do princípio de que 

não existe uma única juventude, podendo a condição de “jovem” variar dependendo 

da cultura, período histórico observado ou das diferenças sociais existentes, como 

classe social, religião ou etnia. 

Acreditamos que ser jovem é, para além de estar classificado em uma faixa 

etária, uma condição de reconhecimento, que tem como principais características o 

caráter de transitoriedade e de ser o momento de definição de projetos futuros. 

(Novaes, 2016; Abramo, 1994 e Carneiro, 2005). Nessa perspectiva, é mais coerente 

falarmos em condição juvenil, ou em juventude enquanto uma construção social. 

O acesso a bens materiais e culturais, entendendo estes no sentido empregado 

por BOURDIEU (1989,) é sabidamente desigual entre os diferentes estratos sociais 

no mundo moderno. Dessa forma, o lugar social daqueles que consideramos “jovens” 

deve ser levado em consideração para que possamos defini-los como tal. 

 

Objetivo Geral 

Entender como os jovens se apropriam das novas tecnologias de informação e 

como este processo desenvolve diferentes formas de sociabilidade; 

 

 

Metodologia da Execução do Projeto 

O trabalho será desenvolvido com base na pesquisa participante. Os 

participantes serão alunos matriculados no campus IFRN/Parelhas, preferencialmente 

na faixa etária entre 16 a 18 anos de idade. Coletaremos dados quantitativos, 

referentes a aspectos socioeconômicos dos jovens. Esses dados serão coletados 

através da aplicação de questionários a ser realizada no próprio campus. Os dados 

qualitativos da pesquisa serão coletados a partir da realização de entrevistas 

semiestruturadas também aplicadas no campus. 

A partir de uma leitura inicial desses dados, verificaremos a necessidade de 

voltarmos a campo para ampliá-los e/ou preenchermos possíveis lacunas.  Uma vez 
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tendo os dados coletados, iniciaremos sua análise, para tanto, nos utilizaremos de 

sua inserção em banco dados para posterior cruzamento de variáveis. 

Os dados quantitativos e qualitativos permitirão uma leitura da realidade social 

mais aprofundada, dando subsidio para o planejamento das ações de extensão. 

Acompanhamento e Avaliação do Projeto Durante a Execução 

ATIVIDADE maio junho julho agosto setembro Outubro Novembro 

1. Elaboração do 
instrumento de 
pesquisa 
quantitativa 
(Questionário) 

X X           

2. Aplicação dos 
questionários 

  X           

3. Inserção dos 
dados em banco 
de dados 

    X         

4. Análise dos 
dados 
quantitativos 

      X       

5. Realização 
das entrevistas 
qualitativas 

        X X   

6. Elaboração do 
Relatório final 

          X X 

 

Resultados esperados 

Tentaremos demonstrar que o processo social que tornam a condição juvenil o 

que ela é nos dias atuais está ligada a um conjunto de transformações sociais surgidos 

com o advento da modernidade. Essas condições modificaram profundamente a 

lógica de compreensão do mundo, bem como as práticas sociais. 

Esses dados são importantes para que possamos entender o universo dos 

nossos alunos. Esses dados podem subsidiar um melhor processo de 

ensino/aprendizagem, bem como ações de extensão na comunidade. 
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