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RESUMO  

  

Juventude e mídia estão intimamente ligados, não podemos nos referir a juventude sem 

levarmos em conta o aspecto midiático e seus reflexos diretos na vida do jovem. A cada 

dia o universo tecnológico ganha mais força, novidade e espaço na vida não só da 

juventude, mas de grande parte da população mundial e consequentemente do povo 

brasileiro. O medo de estar desconectado ou fora dessa realidade é um dos medos mais 

veementes no universo juvenil; onde outros fatores da vida, como: interação, religião, 

amigos, família não parece mais ter tanto “peso” quanto o fato de estar fora das redes. 

Consequentemente nos deparamos com o desafio de ser pessoa diante dessa realidade 

que, parece cada vez mais, penetrar a natureza humana. Vivemos um momento em que o 

pensar e o saber estão perdendo suas forças para conceitos, modelos e inspirações 

passageiras não fundamentadas. Ser pessoa se torna um desafio à medida que a juventude 

se baseia apenas em redes sociais; não podemos cair no aspecto negativo, é preciso pensar 

em um agir pastoral que vá de encontro a tal realidade para iniciar um diálogo capaz de 

promover uma ação de promoção e libertação. Mídia e juventude caminham juntas, duas 

realidades de potencial transformador, precisamos dar as mãos com a juventude para 

sermos capazes de apresentar e criar “um outro mundo possível” e assim como Francisco 

nos mostra, devolver à juventude a capacidade de sonhar, transformar e expressar na 

realidade ad extra e ad intra o rosto jovem de Jesus  

  

PALAVRAS-CHAVE: juventude; mídia; ser pessoa; pastoral; redes; redes sociais.  

  

  

                                                 
1 Trabalho apresentado no Simpósio Religiões, Políticas e Mídias na América Latina, realizado São Paulo, SP, de 04 a 

06 de Outubro de 2016.  

  
2 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e-mail: 

pamela.teologia@gmail.com   
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Atualmente diversas pesquisas em torno da temática da juventude têm ganhado força. E 

o que se pretende a seguir, visa proporcionar uma reflexão cujo tema é de grande destaque 

nas mais diversas ciências, inclusive na teológico pastoral. A questão midiática tem 

ocupado lugar de destaque na vida de grande parte da população, principalmente da 

juventude. Podemos dizer que há uma relação intensa entre esses dois mundos e que 

merece cada vez mais nos perguntarmos como ser pessoa em tempos de rede, onde, o que 

importa na maioria das vezes é ter uma conta e que o sentido de vida possa ser notado e 

apropriado.  

A partir de todo essa realidade que temos diante de nós é preciso retomar a questão 

antropológica teológica para conseguirmos iluminar este amplo universo que antes de 

tudo é administrado por mãos humanos. O sentido de ser pessoa passa a ser questionado 

diante de tanta informação, novidade, rapidez. Mas não podemos cair no negativismo, 

pois há quem use de todo o recurso midiático para promover o bem comum, construir 

pontes de conhecimento e proporcionar um mundo mais incluso, moderno e informado. 

Falar de mídia e juventude nos proporciona um rico e extenso diálogo, onde é preciso 

superar os limites que impedem o pleno desenvolvimento e avançar nas questões que 

promovem a vida e fazem que o uso da rede proporcione uma vida de comunhão e 

integração. É preciso realizar e concretizar um “Outro Mundo Possível”, onde as 

juventudes continuem dialogando fora do ciberespaço, expressando na história o rosto 

profético de Jesus companheiro e guia de toda juventude.  

  

1. Uma relação íntima e intensa: todos querem ter, ocupar e aparecer no 

ciberespaço  

  

Mais do que ter um aparelho eletrônico que permita acesso a comunicação, seja ela qual 

for, a juventude quer estar conectada. A relação entre juventude e rede social é de grande 

intensidade, onde, através desses espaços eles se comunicam, se ajudam, promovem ações 

de bem comum e também se formam enquanto pessoa. Sabemos o quanto uma mídia pode 

ser benéfica, porém, a pergunta que deve ser feita é, mais do que estar conectado o que 

essa relação entre humanos produziu? O sentido de sagrado precisa ser resgatado para que 

essa relação vivencial entre ser pessoa e mídia não continue afetando de maneira decisiva 

o sentido de ser pessoa. A mídia colabora no processo formativo de qualquer pessoa, mas 
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não podemos deixar que a mídia continue sendo o ponto de partida e de chegada na vida 

de muitos jovens e que, essa rede continue formando opinião e maneira de se comportar 

apenas para estar conectado. O fenômeno da rede está diante de nós quer saibamos ou não 

lidar com tal realidade. Há uma cultura do encontro promovida a partir do convívio no 

ciberespaço, as pessoas se relacionam e dialogam sobre a vida a partir de um grupo de 

WhatsApp. Não podemos negar os benefícios dos aplicativos, porém de maneira mais 

profunda é preciso promover que a busca de sentido para a vida não se dá a partir de um 

aplicativo3, de um site ou muito menos por um site encontrado em uma busca no Google.  

Diante deste vasto mundo digital temos que nos atentar a outro grande risco, de criar 

pessoas fechados em uma espécie de “bolha”, onde sua vida está toda dentro de um 

smartphone salva em uma conta e sua personalidade já está definida por uma conta maior 

mundial. Na palma da mão jovens tem acesso ao mundo, mas que não quer dizer que sua 

visão de mundo esteja sendo formada de maneira sadia e humana, sem uma relação 

equilibrada não conseguimos formar uma geração de verdadeiras pessoas.  

  

1.1 O místico e o digital: um diálogo constante  

  

A internet tem conectado pessoas, mas o que não quer dizer que ela tem conectado 

relações humanas. Qualquer pessoa pode criar uma conta, uma identidade simulando ser 

alguém onde não temos segurança e certeza se quem está conversando conosco do outro 

lado é quem se diz ser. Na rede nos tornamos uma notificação, criamos um perfil para ser 

na rede social o que queremos ser na realidade, perde-se tempo moldando o perfil ideal e 

esquece-se de cuidar do perfil real, de quem eu sou. Aí se encontra um dos grandes 

conflitos da juventude atualmente, jovens e adolescentes em crise de identidade, mas que 

não tem tempo de se cuidarem pois precisam atualizar suas redes sociais. Basta sairmos 

às ruas para vermos essa realidade a olho nú.  

O autor Antônio Spadaro em seu livro “Ciberteologia: pensar o cristianismo em tempos 

de rede” afirma que a rede é um lugar quente, um lugar emocionalmente quente. Basta 

desconectar a internet ou fechar o programa que a relação se encerra e muitas vezes o 

                                                 
3 SPADARO, Antônio. Ciberteologia: pensar o cristianismo nos tempos de rede, 2012, p. 53  
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sentido de vida também se encerra. Antes dos fenômenos das redes a internet era 

essencialmente uma rede de páginas e não de pessoas.  

Bento XVI nos ilumina dizendo:  

  

Seria triste se o nosso desejo de sustentar e desenvolver as amizades on-line se 
realizasse à custa da disponibilidade para a família, para os vizinhos e para 
aqueles que se encontram na realidade de todo dia no local de trabalho, na escola, 
no lazer. Quando, de fato, o desejo de conexão virtual se torna obsessivo, a 
consequência é que a pessoa se isola, interrompendo a verdadeira interação social. 
Isso acaba por perturbar também os padrões de repouso, de silêncio e de reflexão 
necessários para um crescimento humano e saudável. (Bento XVI, Novas 
tecnologias, novas relações).  

  

A reflexão de Bento XVI nos permite continuar explorando esse tema e refletir sobre mais 

um ponto importante, quem é o meu próximo diante desse universo. O conceito e sentido 

de próximo não pode estar preso em um aplicativo, mas ligado a proximidade. E esse elo 

de proximidade se rompe quando a relação entre pessoas passa a ser mediado por meio 

tecnológicos. Sou capaz de ser “amigo” na rede, mas não sei o que acontece com o meu 

colega de classe, vizinho e até mesmo companheiro de comunidade. Atualmente é 

possível ser amigo simplesmente escrevendo a própria vida em um mural de uma rede 

social ou por uma mensagem instantânea. Construir amizades nos tempos de rede 

significa, portanto, confrontar-se com maiores possibilidades de contatos e integração, 

mas também requer uma consciência maior da intensidade, da profundidade. E diante do 

sentido de proximidade nos deparamos com a reflexão de onde está meu próximo. Quem 

é o meu próximo? Cercados por aplicativos de localização ir ao encontro é muitas vezes 

fazer check in onde a maioria dos seus contatos estão, proporcionando uma visão 

“líquida” de localização e proximidade. Estar juntos não significa uma relação humana 

autêntica, mas apenas uma conectividade líquida.  

A chamada Revolução da Informação está apenas começando, mas já redefinem o que é 

ser humano e ser social. As Ciências Humanas e Sociais têm dificuldades de acompanhar 

essa transformação e até de produzir estudos críticos, pela dificuldade de acompanhar o 

ritmo das inovações tecnológicas. A teologia precisa de mais tempo para destilar suas 

conclusões e reflexões, para iluminar a vida dos usuários da rede.   

Uma pastoral no mundo digital, na verdade, é convocada a levar em consideração 
também aqueles que não creem, são inseguros e têm no coração desejos de 
absoluto e de verdades não caducas, já que os novos meios permitem entrar em 
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contato com crentes de todas as religiões, com não crentes e pessoas de todas as 
culturas. (Bento XVI, Mensagem para o 44º Dia Mundial das Comunicações 
Sociais (2010)).  

  

  

1.2 Juventude e a cultura midiática4  

Fator importante para a compreensão de universo juvenil na atualidade é a cultura 

midiática. Os jovens constituem no segmento social mais adaptados aos manuseios desta 

tecnologia, interagem por meio destes instrumentos tecnológicos e pela internet 

estabelecem redes, cada vez mais importantes no universo juvenil, pelas quais além de 

relacionarem -se com outras pessoas, protagonizam ações de várias naturezas, como 

sociais, políticas e culturais. Na rede expressam o que no real não conseguem.  

As redes sociais se constituem em nova ambiência midiática, na qual, os jovens interagem 

entre si com uma linguagem própria e são ouvidos, vistos, considerados. Esta 

comunicação é geradora de vida. No entanto, não podemos deixar de considerar os riscos 

da interação virtual, muitas vezes frágeis e superficiais. A melhor forma de comunicação 

e de interação é e sempre será a presencial. O face a face entre pessoas não pode ser 

abandonado, dado que possibilita um compartilhamento mais significativo e gerador de 

sentido e compromissos. A eticidade nasce da autêntica alteridade, do encontro com o 

outro e de suas interpelações, é preciso proporcionar a esta geração hiperconectada a 

possibilidade de conexões pessoais duradouras e resistentes às crises.  

Partindo deste ponto surgem novos comportamentos, tendências, estilos de vida e 

expressões de subjetividade. Eles querem ser autores e participantes dos processos de 

relacionar-se. Em virtude disso, cada vez mais as pessoas, as empresas, as escolas têm 

deixado os modelos hierarquizados, funcionalistas, para valorizar a pessoa, o 

conhecimento, a criatividade, originalidade e o talento em sintonia ao respeito, à 

individualidade a à busca da qualidade de vida, da valorização de si, do corpo, do tempo 

que se tem livre, da afetividade e da família.  

Neste tempo de profundas mudanças em que vivemos, as quais afetam o modo de ver a si 

mesmo, o mundo e o outro, o jovem e a jovem são chamados a desenvolver uma 

consciência crítica e a construir espaços alternativos de vivência. Este é um caminho para 

                                                 
4 BEOZZO, Oscar. Curso de Verão XXVI: Redes sociais – tecendo relações, construindo comunidades, exercendo 

cidadania, 2013, p. 95  
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que se geste o que pode vir a ser um “Outro Mundo Possível” e, um caminho alternativo 

viável para o advento de uma estruturação social mais justa e condizente com a dignidade 

das pessoas.  

  

2. O desafio de ser pessoa: reflexões à luz da antropologia teológica  

  

2.1 A comunicação de Jesus5  

Jesus viveu numa cultura pré-midiática, na qual a comunicação interpessoal e comunitária 

se fazia diretamente e de forma oral. Os judeus eram uma exceção entre os povos da 

região, pois os homens sabiam ler e escrever, mas a escritura não era a principal forma de 

comunicação, as pessoas eram tocadas pelos gestos e palavras que lhes chegavam aos 

cinco sentidos. Já atualmente as relações se dá por duas maneiras: imediata e midiatizada, 

as emoções, informações e a difusão da informação são veiculadas simultaneamente de 

muitas maneiras.  

Jesus se comunicava de forma eficaz. Quando precisava falar às multidões escolhia o 

melhor lugar de forma que sua voz e gestos alcançassem o maior número de pessoas. 

Além do mais, Jesus, com seus discípulos e as mulheres que o acompanhavam, é um líder 

itinerante. Ele não cria uma escola geograficamente limitada, nem se fixa em torno de 

uma sinagoga, mas Jesus percorre as vilas e pequenas cidades da Palestina. Atualizando, 

ele ia onde as pessoas estão, e não ficava esperando que as pessoas viessem ao seu 

encontro, é Ele que nos ensina o sentido de proximidade.  

Podemos presumir que, se Jesus de Nazaré vivesse em uma cultura midiática e urbana 

como a nossa, estaria conectado em redes sociais, utilizaria a Internet e outros recursos 

midiáticos. Mas não reduziria a sua atuação neste âmbito apenas. Os discípulos e 

discípulas de Jesus que hoje participam de redes sociais e atuam no ciberespaço devem 

se guiar pelos critérios de leitura dos evangelhos em relação aos Sinais dos Tempos, sob 

a inspiração do Espírito Santo.   

Fazer parte de redes sociais é uma opção. Para uns, será uma forma de entretenimento ou 

de reduzir a sensação de solidão ou tristeza. Para outros, se apresenta como grande 

                                                 
5 BEOZZO, Oscar. Curso de Verão XXVI: Redes sociais – tecendo relações, construindo comunidades, exercendo 

cidadania, 2013, p. 153  

  



 
 
 

Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 
São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

  7  

oportunidade para estreitar laços, iniciar ou favorecer processos, difundir informações, 

evangelizar, criar consciência cidadã, sentir-se em sintonia com homens e mulheres que 

partilham o mesmo sonho. Em meio a tantas ambiguidades, que fazem parte de qualquer 

realidade, as redes sociais tornam-se espaçostempos para deixar ecoar a Palavra e ressoar 

os gestos libertadores de Jesus.  

  

2.2 É preciso ser pessoa e não uma conta  

O ser humano é uma criatura integrante da obra da criação. O conceito de pessoa na 

tradição cristão, enraíza-se na perspectiva bíblica, que ressalta a relação dialógica entre 

Deus e o ser humano. Interpelado por Deus, a pessoa é chamada a se decidir, assumindo 

as consequências dessa relação. Em Jesus Cristo o ser humano responde em plenitude à 

interpelação de Deus, vive com intensidade essa relação dialógica, bom como a relação 

de amor e serviço para com os irmãos6.  

Toda pessoa é chamada a ser dona da própria vida de maneira livre e responsável, seu 

sentido de vida não pode ser definido por uma busca na internet ou em um grupo de 

WhatsApp. Mas tudo isso se dá na relação. Relação consigo mesma, relação com o mundo 

material, com os outros seres humanos e, no nível mais profundo, relação com Deus. Em 

Deus encontramos o sentido da vida e consequentemente, de ser humano. Toda pessoa é 

única, mas em relação. Assim a dimensão comunitária é constitutiva da pessoa, no sentido 

oposto a toda afirmação individualista do ser pessoal. Mais ainda, a pessoa só existe no 

concreto das situações históricas. Portanto, a defesa da dignidade da pessoa humana 

comporta o compromisso contra a injustiça, a opressão, a miséria etc, que impedem os 

seres humanos concretos de desenvolverem sua riqueza pessoal. Comporta, sem dúvida, 

o compromisso com as pessoas que têm a sua dignidade violada e até mesmo roubada, 

mas implica em nível estrutural de tornar possível uma sociedade qualitativamente 

diferente, dotada de estruturas a serviço da possibilidade de personalização para todos. 

Ser pessoa é ir contra aos atentados à vida que “explodem” nas redes sociais quando 

alguém tem a vida exposta de maneira injusta, quando tem sua privacidade agredida 

causando sérias consequências psíquico-sociais.  

  

                                                 
6 RUBIO, Alfonso García. Unidade na Pluralidade – o ser humano à luz da fé e da reflexão cristãs, 2011, p. 315  
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2.3 A humanidade realizada no encontro pessoa-pessoa7  

Tendo como critério a base fundamental, o existir junto e com os outros seres humanos, 

tal como se realiza na vida de Jesus Cristo, e supondo que existe uma semelhança entre a 

humanidade de Jesus Cristo e nossa humanidade, nos deparamos com a coexistência e co-

humanidade concreta como condição fundamental da realização humana. Uma existência 

isolada da relação com os outros seres humanos, abstrata não é uma vida realmente 

humana. Sem os outros a pessoa se desumaniza.  

A co-humanidade constitui um aspecto fundamental de abertura ou transcendência 

própria da pessoa. Na relação com Deus, o ser humano é revelado como um ser de diálogo, 

de decisão e de resposta, esta relação dialógica com Deus é fundamento da abertura ao 

diálogo e da resposta em face da interpelação dos outros seres humanos. A revelação do 

Deus trino ressalta de maneira ainda mais profunda até que ponto a relação é constitutiva 

e libertadora ao ser humano.  

A partir da relação pessoa-pessoa, superamos a visão e afirmação reducionista do “eu” 

fortemente presente na antropologia atual. Então, o encontro pessoa-pessoa é necessário 

para a humanização da pessoa. Encontro vivido como experiência de abertura ao outro, 

respeitado e aceito como diferente, experiência concretizada no ver e no ser visto, no falar 

e no escutar humanamente, na ajuda mútua prestada no agir, no assumir livremente que a 

humanização depende da aceitação prática de que a co-humanidade é constitutiva do ser 

pessoal. Ninguém se constrói fechado em um quarto com o celular nas mãos. No encontro 

pessoa-pessoa como injustiçado e marginalizado, a interpelação que vem do outro torna-

se mais urgente e questionadora, destruindo as falsas seguranças e as racionalizações com 

que costuma ser encoberta a injustiça e a omissão diante das causas. O encontro pessoa-

pessoa com o pobre desmarcara a falsidade e faz emergir a verdade do ser humano. Trata-

se de um encontro, para além de toda perspectiva privatizante, que exige compromissos 

pela transformação de estruturas e sistemas que impedem a personalização de cada ser 

humano concreto.  

  

3. De uma relação dependente para uma relação libertadora: não um conflito, 

mas uma promoção  

  

                                                 
7 Idem, p.447  
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Após refletirmos toda essa realidade midiática que perpassa a vida da juventude, é preciso 

pensar em como dialogar com tal situação. É preciso levar em conta o quanto a mídia 

colaborou para a construção de pontes de interação, promoção da vida da juventude. Pois 

através das redes sociais os jovens criam eventos presenciais como rodas de conversa, 

reuniões, atividades culturais para expressarem suas opiniões e acima de tudo dizerem 

quem são e o que desejam da sociedade.   

É preciso fazer um elo com essa parte positiva das redes para entrar em sintonia com as 

juventudes e fazer com que a religião posso ser fonte de orientação. É preciso retomar à 

pergunta do Papa Paulo VI na mensagem para o 4º Dia Mundial das comunicações sociais 

de 1970: “Homens, que juventude queremos amanhã neste universo que estais 

preparando hoje? Jovens, que sociedade ides construir quando tomardes nas vossas 

mãos os destinos do mundo? ”  

Ambas as perguntas de Papa Paulo VI nos indagam que mundo temos e que mundo 

queremos. Mais do que fazer uma análise das mídias precisamos rever nosso conceito de 

pessoa, de mundo para não colocarmos simplesmente a culpa em um meio eletrônico. Se 

faz necessário entrar nas redes para criar uma ponte com os usuários e assim começar 

uma relação para que se possa criar vínculo real existencial.  

  

Quem não sente, então, a urgência de tornar proveitosos os meios de comunicação 
social e sua linguagem apaixonante transmitida pelos sons, pelas imagens, pelas 
cores, pelos movimentos, para fazer deles modernos instrumentos de 
relacionamento humano, capazes de responder às expectativas dos jovens? Esta 
abundância de alimento é uma riqueza inestimável, se o alimento é sadio, se o 

organismo está preparado para recebe-lo, para assimilá-lo e não ser intoxicado 
por ele! Sem sombras de dúvida, os meios de comunicação social oferecem a 
muitos jovens estupendas possibilidades de distensões fecundas, de informações 
vastas e – pelo menos para alguns – uma primeira formação à leitura e à escrita. 
(Paulo VI, Mensagem para o 4º Dia Mundial das Comunicações Sociais (1970)).  

  

A internet não deve ser uma prisão, como tem acontecido para muitos usuários, mas meio 

de libertação, onde se possa chegar às formas de verdade e curar algumas feridas causadas 

pelo excesso de conectividade. É preciso orientar aos jovens para que façam das redes 

sociais lugar de testemunho, para que ajudem a tantas outras pessoas não só encontrarem 

o equilíbrio do uso das redes, mas também que tenham acesso a redes confiáveis e de 

formação.  

  



 
 
 

Simpósio Internacional Religiões, Políticas e Mídias na América Latina 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 

Universidade Metodista de São Paulo – UMESP 
São Paulo/São Bernardo do Campo: de 04 a 06 de Outubro de 2016 

 

  10  

 

Conclusão  

O presente texto visou apresentar um pouco da realidade Juventude e Mídia para que a 

Teologia continue olhando para os jovens com carinho e preocupação. Com o mesmo 

carinho de Jesus que senta junto aos seus, interage com a realidade e aos poucos faz se 

faz amigo. Com preocupação pois, ao mesmo tempo que nossa juventude é forte para 

lidar com os conflitos de sua realidade é também vulnerável a tantas outras correntes de 

verdades e liberdades que aprisionam e não os faz felizes.  

A conversão pastoral deseja superar o dualismo entre teoria da fé e práxis da fé, entre 

mudança pessoal e mudança social, entre conversão interior e conversão de aparência.  A 

elaboração de um consistente instrumento teórico para a evangelização da juventude 

implica necessariamente na revisão dos métodos pastorais, da linguagem e da mediação 

de novos instrumentos de comunicação social. Acolher efetivamente os jovens e ouvilos, 

abrir-se às suas propostas com sinceridade e responsabilidade, constituem etapas 

fundamentais desta conversão pastoral. Acolher a juventude é acolher a toda essa 

realidade que lhe cerca, inclusive a realidade digital.  

Que não tenhamos medo de dar voz aos jovens que tanto tem a contribuir com a realidade 

eclesial, pois, no dia que conseguirmos olhar de fato para a juventude veremos que ela 

possui diversas faces, mas que todas elas têm sua beleza e particularidade. Não podemos 

falar apenas para a juventude de dentro dos nossos grupos de jovens, afinal, há muito 

deles nas redes sociais e não nestes grupos e nas ruas.   

É preciso ir ao encontro das juventudes que estão programando sites e redes para que cada 

vez mais, pessoas das mais diversas realidades possam se desenvolver. Em diálogo 

concreto com a juventude estaremos promovendo o Reino de Deus das mais diversas 

maneiras, sem perder o que nos é próprio, mas ajudando a tornar visível o humano e 

libertador rosto de Jesus Cristo.  
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