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RESUMO 

 

A juventude do século XXI encontra na internet praticamente tudo que é necessário, 

inclusive facilidades para algumas atividades cotidianas, como pesquisas, compras e, 

principalmente informar-se e comunicar-se.  Buscando compreender as mudanças nas 

referências políticas dos jovens, foi verificada a possível interferência das mídias 

digitais na busca de conhecimento e na formação de opinião. Para tanto, foram 

realizadas pesquisa de campo de natureza quantitativa, com alunos do Ensino Médio – 

com idade entre 15 e 17 anos, de escola pública da cidade de Sobral-CE – a 220 km de 

Fortaleza - e de natureza qualitativa com grupo de discussão com jovens que possuíam o 

mesmo perfil, além de pesquisa bibliográfica fundamentada nos estudos de Fritjof 

Capra, Claudio Torres, Pierre Lévy, Zygmunt Bauman, Jean Baudrillard, entre outros. A 

partir disso, analisou-se a transformação do papel do jornalismo no meio digital e as 

fontes de informação para a juventude. Por ser uma pesquisa de trabalho de conclusão 

de curso, os resultados ainda não foram finalizados. A mesma terá o seu processo 

encerrado em dezembro de 2016. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: informação; mídias digitais; geração y; jornalismo. 

 

INTRODUÇÃO 

Com o crescimento das redes tecnológicas e com toda a interação que ela 

proporciona em diversos campos de conhecimento e que pode ser explorada em tantos 

movimentos como sociais, feministas, ambientalistas e entre outros, muitas pessoas 

ainda não conseguiram se adequar a toda essa plataforma digital, mas a cada dia o 

número de conectados em redes sociais
5
 só aumenta, pois além de trazer comodidade, 
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por ser uma ferramenta prática e rápida, facilita também a interação entre pessoas que 

moram longe e que gostam de conversar entre si. 

Antes da internet, as fontes de referência mais comuns eram o ambiente familiar 

e escolar, porém tudo isso mudou e hoje as redes sociais e os sites desempenham essa 

função, podemos aqui citar os sites de busca como o Google
6
 que têm várias vertentes, 

desde apontar o melhor caminho, mostrar o clima ou apresentar referências acadêmicas.  

Nas redes sociais, cada pessoa possui uma identidade que muitas vezes é totalmente 

diferente do que ela é no dia a dia, uma personalidade real e outra virtual que se 

constroem a partir do meio digital, mas que têm um impacto verdadeiro na vida dos 

internautas. 

 

Wesson faz, então, uma espécie de confissão pública. 

Lamenta sua mensagem a respeito da língua francesa e pede a todos 

que o perdoem. Quando redigiu aquela lamentável mensagem, estava 

sozinho em frente à tela. Estava quase pensando em voz alta, sem 

lembrar que havia pessoas do outro lado da rede. Indivíduos vivos, 

possuidores de sentimentos, que poderiam ser magoados por palavras, 

assim como ele. (LEVY, 2011, p.101) 

 

Com isso, Pierre Lévy refere-se à identidade que admitimos quando estamos 

conectados à rede e que nos leva a falar, dar opiniões, sem levar em consideração o 

mundo real e as outras pessoas que estão por trás das telas. 

Para Capra (2002), as redes sociais são importantes, principalmente, porque 

além de conseguir captar informações, elas também conseguem se encaixar nas redes 

organizacionais. 

 

 [...] na era da informação – na qual vivemos – as funções e processos 

sociais organizam-se cada vez mais em torno de redes. Quer se trate 

das grandes empresas, do mercado financeiro, dos meios de 

comunicação ou das novas ONGs globais, constatamos que a 

organização em rede tornou-se um fenômeno social importante e uma 

fonte crítica de poder. (CAPRA, 2002, p.267). 

 

As redes sociais não servem apenas para expressar opiniões, fazer amizades com 

quem mora longe ou manter contato com familiares de outros lugares, serve também de 
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suporte para relacionamentos amorosos virtuais que começam apenas com conversas e 

chamadas de vídeos e depois, se ambos acharem que a relação pode ter futuro, o que era 

apenas algo digital acaba saindo do mundo virtual para o real. Martinho (2004) afirma 

que a conexão muitas vezes ultrapassa as plataformas digitais/ e segue para o cotidiano: 

 

A densidade da rede não está relacionada diretamente ao 

número de pontos que a constituem, mas à quantidade de conexões 

que esses pontos estabelecem entre si. Esse é o aspecto mais 

importante e parece provar que a capacidade da rede ultrapassa em 

muito a mera soma de seus elementos. (MARTINHO, 2004) 

 

2. A INFORMAÇÃO NAS MÍDIAS DIGITAIS
7
 

 

O uso da internet vem ocasionando mudanças no cotidiano das pessoas no que 

diz respeito principalmente à comunicação e à informação. Estamos conectados para 

consumir, estudar, interagir, conhecer outros lugares, etc. De acordo com Virginio, 

Bezerra, Nicolau, o jornalismo vem sofrendo transformações em virtude do uso das 

mídias digitais, com o surgimento de novas funções e a necessidade, por parte dos 

profissionais, de habilidades que envolvem o mundo digital. (VIRGINIO; BEZERRA; 

NICOLAU, 2011) 

No ciberespaço – definida por Pierre Lévy (2011, p 94) como “[...] o espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores.” - não existem fronteiras em relação ao espaço e ao tempo. Além disso, a 

informação é produzida e recebida de maneira diferente. É possível que o jornalista 

selecione informações também a partir das mídias digitais, produza a notícia voltada 

para elas e consiga também interagir com o consumidor dessa notícia, que não pode 

mais ser nomeado apenas como receptor, já que também é emissor de informação. 

Virginio, Bezerra e Nicolau (2011) afirmam que: 

 

Com o auxílio das mídias sociais, estes consumidores passam a ser 

importantes colaboradores para a produção da notícia, utilizando 

espaços cedidos nos portais, produzindo e enviando material 

                                                 
7
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e atores sociais." (BARBOSA FILHO; CASTRO; TOME, 2005) 
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jornalístico, caracterizando assim o jornalismo colaborativo. 

(VIRGÍNIO; BEZERRA; NICOLAU, 2011) 

 

 Por meio das mídias digitais, os adolescentes buscam estar informados por 

considerarem mais dinâmicas e devido à interação através de comentários, o que os faz 

deixar de lado a mídia tradicional. Segundo Eudson Rocha e Lara Moreira Alves 

(2010): 

 

Mediada pelos meios digitais, a sociedade vive uma amplificação de 

vozes, onde as pessoas estão aprendendo a compartilhar pensamentos, 

ideias e experiências através de novos modos de produzir e consumir 

conteúdos. A realidade se confunde com o virtual e vice-versa e o 

comportamento social se altera, perdendo suas amarras e abrindo 

espaço para a fluidez de informações, comportamentos e 

relacionamentos. (ROCHA; ALVES, 2010, p. 222) 

 

As mudanças que o jornalismo vem sofrendo ao longo do século são decorrentes 

do advento das mídias digitais, com destaque para as redes sociais que estão no 

cotidiano das pessoas, principalmente dos adolescentes, tornando-se fonte de 

informação, conhecimento e de socialização para eles. Para os jornalistas, a internet é ao 

mesmo tempo um desafio, já que exige melhor qualificação, além das adquiridas com a 

profissão, e uma ferramenta a seu favor, como afirmam Virginio, Bezerra e Nicolau 

(2011):  

 

Se antes o profissional despendia muito tempo ao se deslocar a uma 

biblioteca para fazer uma pesquisa, hoje com um simples clique no 

mouse é possível acessar informações sobre tudo e de todo o mundo. 

A internet oferece aos profissionais do jornalismo a possibilidade de 

buscar informações em diversas fontes e em qualquer ponto do globo, 

o que auxilia na confecção e na definição das pautas, na produção e na 

apuração da informação como potencial de notícia. 

(VIRGINIO;BEZERRA; NICOLAU, 2011) 

 

 Isso significa que o trabalho do jornalista tornou-se ainda mais dinâmico, 

havendo a possibilidade de surgirem notícias de qualquer lugar, a qualquer momento, 

variando também as fontes, já que as redes sociais têm funcionado para compartilhar 

fatos, experiências que viram notícias. 

 

3. FONTES DE INFORMAÇÃO PARA UMA “JUVENTUDE DIGITAL” 
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Vivemos um momento em que as gerações estão divididas entre Baby Boomers 

(acima de 46 anos, geração X (entre 30 a 45 anos), geração Y(20 a 29 anos) e a geração 

Z(12 a 19 anos). (IBOPE mídia, 2010) 

Nesta atual conjuntura, a chamada geração Y está mais interessada em adquirir 

independência e conquistas profissionais, saindo da casa dos pais para morar sozinha 

mais cedo e menos em busca de relacionamentos sérios que tragam responsabilidades de 

formar uma família. 

Já os adolescentes de hoje, a chamada geração Z, se interessam cada vez mais 

pelas tecnologias e têm a internet como a principal fonte de pesquisa e entretenimento, 

usam com frequência as redes sociais e raramente conseguem ficar off-line. 

Com o uso de celulares constantemente, os jovens acessam a internet, baixam 

conteúdos e aplicativos, comunicam-se com amigos através de mensagens, onde é 

possível enviar fotos, vídeos e áudios para qualquer lugar do mundo. Toda essa 

acessibilidade que a internet oferece, fez com que os meios de comunicação mais 

tradicionais, como TV, rádio revista e jornal impresso, perdessem espaço, segundo a 

pesquisa realizada. O motivo está no caráter manipulador que a mídia tradicional possui. 

Segundo eles, na internet é possível aprofundar pesquisas e construir seu próprio ponto 

de vista. 

Em virtude dessa convergência digital, os jornais online tornaram-se as 

principais fontes de informações para os jovens que buscam facilidade para informações 

e com a evolução das mídias, é possível ter toda essa comodidade. Dentre os sites de 

notícia mais visitados pelos adolescentes que participaram da pesquisa, estão G1, R7 e a 

fan page do Jornal Hoje. 

Se antes a mídia tradicional conseguia manipular o pensamento das pessoas, 

hoje com o crescimento das mídias digitais tudo mudou. Com a pesquisa, percebemos 

que os jovens estão mais inteirados sobre diversos assuntos e se há algum tempo os 

adolescentes não se interessavam por temáticas, como política e economia, atualmente, 

mesmo não tendo hábitos de ler jornais ou assistir televisão, eles conseguem formar 

suas próprias opiniões sem ninguém para manipulá-los ou falar o que é certo ou errado, 

tudo isso graças às novas fontes de comunicação que a internet proporciona. 
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Com o advento da internet e com o surgimento de novas plataformas digitais, as 

redes sociais acabaram se tornando praticamente indispensáveis na vida dos jovens. 

Segundo Torres (2009, p.113): “Refiro-me às mídias sociais como o conjunto de todos 

os tipos e formas colaborativas”. Entendemos que as redes sociais estão associadas a 

diversos assuntos, enquanto que as mídias digitais ficam dentro do contexto dos novos 

modelos de plataformas digitais. 

Alguns jovens da geração digital buscam espaço no Youtube, acabam virando 

referência e tornam-se ídolos para outros adolescentes, onde criam canais e falam sobre 

diversos assuntos, desde o entretenimento a assuntos mais sérios que acontecem no dia a 

dia. Nomes como Christian Figueiredo e Kéfera Buchmann são bastante populares neste 

meio das mídias digitais, com canais de vídeos no Youtube vistos por milhares de 

adolescentes, onde abordam diversos assuntos em um estúdio improvisado dentro do 

próprio quarto. Por meio de toda essa popularidade que conseguiram com o uso da 

internet, é notável que ser um “youtuber” acabou se tornando uma profissão bastante 

rentável. 

Esta nova geração aposta no Youtube. Muitos já escreveram até livros que são 

sucesso de venda no Brasil, chegando até a virarem best-sellers em todo o país, além de 

vídeos que chegam a um valor surreal como 150 mil reais. 

O comportamento dos jovens mudou ao longo dos anos e tudo isso se deve pelo 

advento tecnológico que a internet trouxe, proporcionando diversos conhecimentos na 

hora de produzir conteúdos e também de recebê-los. Segundo Tapscott  (2010), esta 

nova geração que parece já ter nascido dentro da tecnologia, consegue de maneira tão 

rápida aprender sobre novos conteúdos digitais, mesmo sendo a geração que não assiste 

televisão e consegue assimilar qualquer notícia de forma bem mais rápida do que seus 

pais. 

 

A Geração Internet assiste menos televisão do que seus pais e 

o faz de uma maneira diferente. É mais provável que um jovem da 

Geração Internet ligue o computador e interaja simultaneamente com 

várias janelas diferentes, fale ao telefone, ouça música, faça o dever de 

casa, leia uma revista e assista à televisão. A tevê se tornou um a 

espécie de música de fundo para ele. (TAPSCOTT, 2010, p.32) 
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A nova geração não se deixa manipular pela mídia tradicional. Na pesquisa 

realizada com os adolescentes, foi possível perceber que a opinião que a mídia emite 

não influencia o pensamento desses jovens, com pensamentos político diferente do que 

é pregado pelos meios de comunicação. Foi apontando também na pesquisa, a opinião 

dos adolescentes em relação ao processo de impeachment que ainda estava em 

andamento, e, diferente da opinião da grande mídia, os jovens se mostraram contrário a 

saída da Presidente Dilma Rousseff do governo, mostrando mais uma vez serem 

capazes de formarem suas próprias conclusões em relação a qualquer temáticas que 

forem abordadas. 

Segundo pesquisa do IBOPE (2010), a juventude brasileira, ou Geração Z, 

entende como diversão jogar games, praticar algum esporte e ouvir música. Essa parte 

da sociedade que está conectada o tempo todo e utiliza a internet principalmente para o 

entretenimento parece despreocupada e muitas vezes desinformada, porém, o que se 

percebe é que justamente por ter a tecnologia incorporada ao seu cotidiano, os jovens 

hoje conseguem se informar também através das mídias digitais, utilizando 

principalmente o celular. 

Outra pesquisa realizada em Washington, EUA – projeto do Instituto de 

Imprensa Norte-americano e do Associated Press-NORC Center for Public Affairs 

Research – que ouviu 1.046 jovens e adultos entre janeiro de 2015 e fevereiro de 2015, 

aponta que o Facebook é a principal fonte de informação para a juventude. 

 

Apesar da noção de que as mídias sociais criam uma 

“bolha” polarizada, cerca de 70% dos nativos digitais disseram 

que seus feeds contemplam diferentes pontos de vista – 

misturados de maneira equilibrada entre aqueles que concordam 

e discordam dos pontos de vista levantados. (JORNAL O 

TEMPO, 2015) 

 
Diante do exposto, percebemos que a mídia tradicional vem perdendo lugar para 

as mídias digitais, sendo as redes sociais uma ferramenta útil tanto para se comunicar 

quanto para buscar informação, além de ser a possibilidade de trocar ideias com outras 

pessoas a respeito do que está sendo informado. 
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