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“Aquilo que consome sua mente controla sua vida.” 

(Zig Ziglar) 



RESUMO 

 
O objetivo desta pesquisa foi investigar a nova forma de sociabilidade das gerações 

Y e Z no cotidiano das metrópoles, especificamente na cidade do Rio de Janeiro. Estamos 

vivenciando um processo evolutivo da tecnologia, no qual nossas atividades comunicacionais 

estão sendo alteradas pelo uso do celular e de aplicativos e suas aplicabilidades. Através de 

uma pesquisa de observação simples em quatro locais públicos - metrô, shopping, bares e 

praias -, foi elaborada uma pesquisa quantitativa a fim de investigar esta nova forma de 

sociabilidade entre os jovens. Para isso, tivemos como campo de estudo a cidade do Rio de 

Janeiro. Em relação à observação simples, tratamos de relatar a investigação acerca da 

sociabilização dos subgrupos nos espaços públicos supracitados. A pesquisa quantitativa foi 

realizada presencialmente com 400 jovens e adolescentes pertencentes às gerações Y e Z, 

respectivamente. Como no cotidiano há uma pluralidade de olhares, conceitos de sociologia, 

antropologia, psicologia e comunicação foram utilizados a fim de entender e elucidar esta 

nova forma que surge e modifica, paulatinamente, o processo comunicacional. Para sustentar 

nossa proposta, foram usados conceitos de autores como: Abreu, Augé, Bauman, Benjamin, 

Caiafa, Carr, Castells, Eisenstein, Greenfield, Heller, Jenkins, King, Lanier, Lemos, Nardi, 

Recuero, Rushkoff, Sennett, Serres, Simmel, Sodré, Turkle, dentre outros.  
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ABSTRACT 

 
The objective of this research was to investigate the new form of sociability of Y and 

Z generations in the daily life of cities, specifically in the city of Rio de Janeiro. We are 

experiencing an evolutionary process technology in which our communicational activities are 

being changed by the use of mobile phones and applications and their applicability. Through a 

simple observation research in four public places - subway, shopping, bars and beaches - a 

quantitative survey was designed to investigate this new form of sociability among young 

people. For this, we as field of study the city of Rio de Janeiro. Regarding the simple 

observation, we try to report the investigation of the socialization of the subgroups in the 

aforementioned public spaces. The quantitative survey was conducted in person with 400 

youth and adolescents belonging to generations Y and Z, respectively. As in everyday there is 

a plurality of views, sociology concepts, anthropology, psychology and communication were 

used in order to understand and elucidate this new form which appears and changes gradually, 

the communication process. To support our proposal, authors concepts were used as Abreu, 

Augé, Bauman, Benjamin, Caiafa, Carr, Castells, Eisenstein, Greenfield, Heller, Jenkins, 

King, Lanier, Lemos, Nardi, Recuero, Rushkoff, Sennett, Serres, Simmel, Sodre, Turkle, 

among others. 

 

 

 

Keywords: everyday; sociability; technology; communication; consumption. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO                                                                                            9 

1- O COTIDIANO TECNOLÓGICO NAS GRANDES CIDADES      17 

1.1 – A Modificação do Espaço Urbano na Atualidade                                                    21 

1.2 –Velocidade e o Excesso de Informações na Contemporaneidade                             26 

1.3 – Redes Sociais e Enfraquecimento dos Laços                                                           30 

1.4 –A Internet Como Meio e a Inteligência Coletiva                                                       34 

1.5 - O Reflexo da Tecnologia na Saúde                                                                           38 

2- A SOCIABILIDADE DOS JOVENS NO COTIDIANO 

TECNOLÓGICO                                                                                    42 

 2.1 – Geração Y (1980 a 1990) – Geração Multitarefa                                                      43 

 2.2 – Geração Z (1991 a 2010) – Nativos Digitais                                                             49 

 2.3– Nomofobia – O Medo de Ficar sem o Celular                                                             56 

 2.4 – A Conversação no Cotidiano Tecnológico                                                                 62 

3- PESQUISA: RELATOS DE UMA OBSERVAÇÃO SIMPLES         66 

3.1 Observação Simples no Metrô (Linha 1 e Linha 2)                                                       67 

3.2 Observação Simples nas Praias (Barra da Tijuca, Ipanema, Copacabana)                 71 

3.3 Observação Simples nos Bares (Buxixo e Barril 8000)                                          73 

3.4 Observação Simples nos Shoppings (Norte S., Barra S. e Botafogo Praia S.)               76 

4- PESQUISA: ONLINE FULL TIME?                                                      80 

4.1 Formulação das Perguntas                                                                                                      83 

4.2 Resultados da Pesquisa Quantitativa com as Gerações Y e Z                                   85 

4.3 Diferenças nas Respostas da Geração Y e da Geração Z                                       106 



5- CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                120 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                     126 

ANEXOS                                                                                                     130



9 
 

INTRODUÇÃO 

Hodiernamente, os aplicativos móveis são praticamente inerentes ao cotidiano dos 

cidadãos das grandes cidades. O crescimento que a tecnologia digital obteve nos últimos anos 

transformou as atividades, principalmente as comunicacionais. Aplicativos como o Facebook 

- maior rede social do mundo - e o Whats App - aplicativo de mensagens instantâneas -  dentre 

outros,  através de suas aplicabilidades, mudaram a forma de interagir e de conviver. 

A transformação que a tecnologia insere na sociedade, por meio de algoritmos,  

aplicativos e redes sociais, cerceia e limita nossas atividades, em uma espécie de funil, 

levando-nos a apenas um lugar: uma tela; seja do computador, smartphone ou tablet. Os 

botões ―curtir‖ e ―compartilhar‖, por exemplo, presentes na rede social Facebook, estão 

informatizando nossas atividades rotineiras. A notícia importante que você quer debater com 

seu amigo no banco da praça dá lugar ao botão ―compartilhar‖; a tradicional conversa de 

botequim, realizada entre colegas no final de uma noite de trabalho ou no fim de semana, dá 

lugar ao simples clique no botão ―curtir‖. E, por falar em bares, raros são aqueles em que não 

notamos pessoas, mesmo ladeadas por colegas à mesa, acessando a internet incessantemente 

por meio de um smartphone ou tablet.  

Em relação ao Whats App, é notória a substituição que o aplicativo provoca no 

processo comunicacional tradicional. É comum vermos pessoas próximas, no que concerne ao 

espaço físico, que preferem conversar via aplicativo a ter que conversar pessoalmente. 

Outrossim, vale ressaltar o grande número de pessoas que possui o aplicativo instalado em 

seu celular, acarretando uma forma de ―exclusão social‖ para com aqueles que não possuem o 

aplicativo instalado em seu smartphone. 

Assim, surge uma nova forma de sociabilização nas grandes cidades, provocada pelo 

avanço da tecnologia. Vivenciamos uma era na qual a busca por informação é imprescindível; 

uma miríade de tendências e conceitos se espraiam em uma velocidade surpreendente no 

cotidiano de diversos níveis da sociedade. Com isso, há uma procura incessante por notícias, 

novidades, fotos, vídeos e áudios. 

A tecnologia da informação difundiu-se rapidamente e acarretou uma conexão de 

rede mundial, na qual a distância física diminuiu e a comunicação entre países distantes 

aumentou, o que intensificou ainda mais o termo aldeia global, cunhado na década de 60 por 

McLuhan. 
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Tal expressão refere-se ao advento de uma era de comunicação intensa, a partir da 

entrada das mídias eletrônicas em cena (rádio, telégrafo e TV), promovendo a 

consciência do que está ocorrendo em diferentes partes do globo, tornando as mais 

remotas regiões do planeta interdependentes. Ao contrário da era literária, na qual o 

mundo se expandiu, para McLuhan as mídias eletrônicas implodem o mundo, 

trazendo-o instantaneamente para cada um de nós, tornando-nos íntimos uns dos 

outros e perturbando nossas referências espaco-temporais, culturais e identitárias.  

O termo aldeia global, portanto, revela que o novo estágio de comunicação da 

humanidade não traria apenas êxitos e facilidades, em um quadro otimista e 

harmonioso de comunicação global. O excesso de informações, tal como 

possibilitado pelos novos meios, poderia tornar as pessoas e as instituições 

absolutamente cientes umas das outras, por um lado; mas, por outro, produziria um 

efeito de confusão generalizada. (ALDEIA GLOBAL, 2010, p.73, grifo do autor). 

Logo, o reflexo dessa evolução tecnológica é visível no cotidiano das grandes 

cidades, uma mudança veloz que chega a ser alarmante, pois o agito diário, o excesso de 

tarefas e de buscas por mais conhecimento, mais informação, mais entretenimento, dá-nos a 

impressão de que 24 horas por dia é pouco tempo para completarmos nossas atividades 

rotineiras. Com isso, surgem consequências deste ritmo frenético e, segundo Cury (2014), 

uma delas é a SPA – Síndrome do Pensamento Acelerado. ―Antes, a jornada de trabalho era 

inumana, de doze ou catorze horas diárias; hoje, devido à SPA, a jornada de trabalho mental é 

insuportável, nos tornamos máquinas de pensar. Não descansamos‖. (CURY, 2014, p.37). 

Cury (2014) diz que a SPA é o mal do século e que muitos não sabem diagnosticar 

que estão com a síndrome. Pessoas que sofrem por antecipação, acordam cansadas, não 

toleram trabalhar com pessoas lentas, constantemente sentem dores musculares ou possuem 

um nível de esquecimento considerável, provavelmente dão sinais que estão com SPA. 

Todavia, pela quantidade colossal de afazeres e responsabilidades, as consequências da SPA 

não são constatadas pelo cidadão.  

Sem perceber, a sociedade moderna – consumista, rápida e estressante – alterou algo 

que deveria ser inviolável, o ritmo de construção de pensamentos, gerando 

consequências sérias para a saúde emocional, o prazer de viver, o desenvolvimento 

da inteligência, a criatividade e a sustentabilidade das relações sociais. Adoecemos 

coletivamente. (CURY, 2014, p. 17). 

O excesso de atividades, informações e responsabilidades gera ansiedades e um custo 

físico altíssimo. Atualmente, o cidadão das grandes metrópoles vive em mundos diferentes e 

em diversos momentos.  É possível, por exemplo, que, no trabalho, o cidadão faça o papel de 

pai via telefone com a filha e, ao mesmo tempo, exerça a função do seu cargo na empresa e 

converse com a sua esposa no Whats App sobre o lazer dominical. Com este exemplo 

imaginamos três atividades com três pessoas diferentes envolvidas e todas estão em locais 
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distintos. A tecnologia permite esta forma de sociabilização, mas, ao mesmo tempo, não traz 

consigo uma patologia?  

Vivemos numa sociedade urgente, rápida e ansiosa. Nunca as pessoas tiveram uma 

mente tão agitada e estressada. Paciência e tolerância a contrariedades estão se 

tornando artigos de luxo. Quando o computador demora para iniciar, não poucos se 

irritam. Quando as pessoas não se dedicam a atividades interessantes, elas 

facilmente se angustiam. Raros são os que contemplam as flores nas praças ou se 

sentam para dialogar nas suas varandas ou sacadas. Estamos na era da indústria do 

entretenimento e, paradoxalmente, na era do tédio. É muito triste descobrir que 

grande parte dos seres humanos de todas as nações não sabe ficar só, se interiorizar, 

refletir sobre as nuances da existência, se curtir, ter um autodiálogo. Essas pessoas 

conhecem muitos nas redes sociais, mas raramente conhecem alguém a fundo e, 

oque é pior, raramente conhecem a si mesmas. (CURY, 2014, p. 23) 

Logo, este estudo visa compreender a mudança na forma de sociabilização entre os 

indivíduos pertencentes às gerações Y e Z,  residentes no município do Rio de Janeiro, local 

da pesquisa de campo, e investigar especificamente se existe diferença entre as formas de 

sociabilização das gerações Y e Z. 

A fim de esclarecer esta problemática, fizemos uso de um histórico dessa mudança 

na sociabilização, através de autores desta temática, com o intuito de entender a evolução da 

tecnologia e sua influência no cotidiano dos cidadãos das grandes metrópoles na 

contemporaneidade; investigamos o atual momento da sociabilidade das gerações Y e Z no 

município do Rio de Janeiro, através de uma pesquisa quantitativa com jovens da faixa etária 

15 - 36 anos, suscitada por meio de uma pesquisa de observação simples em quatro locais: 

shoppings, bares, metrô e praias, nos quais há uma constante presença do público-alvo do 

estudo. 

No capítulo 1, há a exposição de algumas das alterações que a tecnologia vem 

inserindo na sociedade de forma inerente ao nosso cotidiano. Em razão de a tecnologia estar 

constantemente em evolução, preferimos nos ater somente ao momento atual. No mesmo 

capítulo, é discorrido o processo de mudança na utilização dos espaços urbanos por parte dos 

cidadãos metropolitanos. 

Atualmente, os espaços urbanos estão sendo reconfigurados a partir do uso da 

tecnologia; além disso, aplicativos móveis servem de ferramentas úteis para o cidadão se 

locomover pela cidade, como é o caso do aplicativo Waze, que, através do uso do GPS
1
 do 

aparelho, indica e serve como fornecedor de informações em tempo real sobre o trânsito. 

                                                           
1
 Global Positioning System – Sistema de posicionamento global 
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Após essa visão geral da tecnologia inserida no cotidiano,  mostramos os pensamentos de 

autores como Carr, Lanier, Turkle, dentre outros defensores de que a sociabilidade entre as 

pessoas nos espaços está sendo reconfigurada, principalmente nos de lazer. 

Ademais, com o excesso de funções e atividades desenvolvidas para usarmos, o 

cérebro não consegue dar conta de tanta demanda, o que gera um colapso, pois ele age da 

mesma forma que uma máquina. ―Qualquer leigo sabe que uma máquina não pode trabalhar 

em alta rotação continuamente, dia e noite, pois corre o risco de aumentar sua temperatura e 

fundir suas peças.‖ (CURY, 2014, p.98). Desta forma, mostramos uma parte das 

consequências que o uso contínuo da tecnologia tem provocado nos cidadãos, através dos 

estudos de neurocientistas e de pesquisas. 

O consumo de aparelhos tecnológicos, assim como o de informações, nos suscita a 

pensar sobre grandes ofertas sem demanda. Da mesma forma que o marketing ajuda a 

alavancar vendas de produtos que não são necessários à população, não teríamos sites, blogs, 

jornais, rádio comunitárias, redes sociais impelindo informação demais para o cérebro? É 

exatamente a partir do reflexo dessas questões que há a investigação sobre a relação do 

consumo com esta nova forma de sociabilidade, a qual as pessoas não se desgrudam mais dos 

aparelhos tecnológicos: seja para ouvir música, registrar momentos, ler um livro ou conversar; 

o fato é que o manuseio do celular virou ato comum em transportes públicos, locais de 

estudos ou trabalho, hospitais, salas de recepção de hotéis, clínicas, aeroportos e, em casos 

extremos, no trânsito, o que pode gerar graves acidentes. ―Usuários de telefones celulares 

agora se queixam da síndrome da ‗vibração fantasma‘, a sensação de que há um telefone 

vibrando na sua coxa, mesmo que não haja um telefone no seu bolso‖. (RUSHKOFF, 2012, p. 

33). 

Não é incomum ouvirmos queixas de pessoas que estão sem foco, vivem ansiosas e 

se esquecem de algo com frequência. A tecnologia oferece a ilusão de companhia sem as 

exigências da intimidade e da comunicação, sem riscos emocionais, enquanto faz as pessoas 

se sentirem mais solitárias e mais sobrecarregadas. A mixórdia de informações, aparelhos e 

produtos dá a impressão que sempre falta algo para nos completar. Turkle, em entrevista à 

Revista Veja, diz: ―A enxurrada de dispositivos tecnológicos compromete a sociabilidade‖
2
.  

                                                           
2
http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/nos-que-nos-plugavamos-tanto 
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No capítulo 2, são descritas as particularidades de cada geração, com o intuito de 

compreender a nova forma de sociabilidade entre os jovens, que, através de aparelhos 

tecnológicos e seus aplicativos, modifica, paulatinamente, a sociabilização entre eles. Seja no 

ônibus, dentro dos elevadores, na sala de aula, no escritório, o aparelho celular virou uso 

permanente das pessoas, mormente dos jovens. O telefone móvel ultrapassou sua função 

precípua, pois, atualmente, ele é GPS, despertador, calculadora, máquina fotográfica, 

filmadora, armazena fotos, músicas e vídeos, permite acesso à internet, envia mensagens em 

tempo real, é editor de textos, planilhas e slides, além de contar com um grande número de 

aplicativos disponíveis, que realizam milhares de funções. Ou seja, temos à disposição um 

verdadeiro portal pessoal.  

Pode me chamar de ultrapassado. Algumas semanas atrás quis comprar um telefone 

celular – você sabe, para fazer ligações telefônicas. Não queria câmera de vídeo, 

câmera fotográfica, acesso à internet, mp3 player ou games. Também não estava 

interessado em nenhum recurso que pudesse exibir trailers de filmes, que tivesse 

toques personalizáveis ou que me permitisse ler romances. Não queria o equivalente 

eletrônico do canivete suíço. Quando o telefone tocar, não quero ter de descobrir 

qual botão apertar. Só queria um telefone. Os vendedores me olharam com escárnio; 

riram de mim pelas costas. Fui informado, loja após loja, de que não fazem mais 

celulares de função única. Ninguém os quer. Foi uma poderosa demonstração de 

como os celulares se tornaram fundamentais no processo de convergência das 

mídias. (JENKINS, 2009, p. 31). 

Em nenhum momento queremos soar como ludditas
3
, porém, a tecnologia da 

informação, que tem o poderio de ser edificante, está sendo massificante. Os próprios designs 

dos sites classificam os usuários em ―bolhas‖, com o intuito de que encontre pessoas similares 

e com os mesmos gostos. Nossos ―cliques‖ são coletados, vigiados para que, posteriormente, 

algum software ofereça programas, jogos, viagens, livros, produtos de todos os tipos, de 

acordo com todas as nossas informações previamente auferidas.  

Assim, o capítulo 2 terá o intuito de trazer todo o cenário do capítulo 1 direcionado 

ao público-alvo da pesquisa, ou seja, os jovens pertencentes às gerações Y e Z, objetivando 

compreender como estas gerações se sociabilizam em um cotidiano permeado de aparelhos 

tecnológicos. Para isso, realizamos uma pesquisa de observação simples em quatro locais 

públicos e uma pesquisa quantitativa com 400 pessoas, a fim de confrontar as respostas dos 

membros das gerações Y e Z: esta composta de nativos digitais e aquela composta com 

adultos que presenciaram o início da internet.  

                                                           
3
Luddismo é uma concepção segundo a qual qualquer progresso tecnológico é nocivo. 
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No capítulo 3, inicia-se o processo de pesquisa, onde será discorrido todo o processo 

da pesquisa de observação simples, na qual será relatado tudo que foi observado 

presencialmente nos quatro locais públicos pré-selecionados, constantemente frequentados 

por jovens. No que concerne à metodologia da observação simples, a flanância sugerida é 

aquela na qual o flâneur entra na multidão de forma crítica e, assim, determina seu próprio 

estado de flanância. Em outras palavras, a observação simples é uma técnica de levantamento 

de informações que pressupõe intercâmbio de experiências junto aos outros através do olhar, 

da forma de se expressar e das vivências entre o pesquisador, os sujeitos observados e o 

contexto dinâmico de relações no qual os sujeitos vivem. 

Efetivamente, ser um observador implica estar e observar onde a ação acontece e, 

principalmente, ser parte desta. ―Flanar é a distinção de perambular com inteligência. Nada 

como inútil para ser artístico. Daí o desocupado flâneur ter sempre na mente dez mil coisas 

necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente adiadas‖ (JOÃO DO RIO, 1997 

Apud JACQUES, 2012, p. 42).  

Segundo Fernandes (2011), o observador precisa de quatro recursos. O primeiro é o 

seu próprio corpo, pois a interatividade e interação com o meio que o cerca somente pode 

ocorrer pelo uso dos nossos sentidos básicos: o tato, a audição, a visão, o olfato e o paladar, 

que nos permite ter o que chamamos de percepção, gostos e sensações, tanto de base físico-

orgânica quanto emocional. 

O segundo recurso são os elementos: curiosidade e criatividade, características 

inerentes ao posto de pesquisador, pois este sempre tem de ser um cidadão curioso por 

descobertas. O terceiro recurso é o rigor teórico-metodológico, que funciona como atestador 

da cientificidade das ações do pesquisador. 

Por fim, o quarto recurso é destinado à observância da ética em pesquisa com seres 

humanos. É importante ressaltar a adequação comportamental do pesquisador aos sujeitos 

observados, ou seja, a necessidade do pesquisador respeitar os códigos de condutas dos 

sujeitos observados. 

Neste estudo, a observação ocorreu em quatro locais públicos: bares, shoppings, 

metrô e praias. A escolha dos locais deve-se ao fato de serem ambientes nos quais há uma 

grande presença de membros das gerações pesquisadas. A observação gerou a elaboração da 

pesquisa quantitativa a fim de corroborar ou questionar as anotações realizadas no ―diário de 
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campo‖. O propósito foi gerar um relatório acerca desta nova forma de sociabilidade nos 

espaços públicos que emana da sociedade contemporânea e investigar, através da pesquisa 

quantitativa, se, de fato, as anotações do ―diário de campo‖ seriam ratificadas ou retificadas 

de acordo com as respostas. 

No capítulo 4, inicia-se o processo fundamental deste trabalho: a pesquisa 

quantitativa. Através desta é possível identificar de que maneira adolescentes, jovens e 

adultos do município do Rio de Janeiro agem nesta nova forma de sociabilização, por meio de 

um formulário no qual os entrevistados respondem a um questionário acerca do que pensam 

sobre o tema e como são suas condutas no cotidiano. Motivada pela pesquisa de observação 

simples, a pesquisa quantitativa é a tônica deste trabalho e objetiva clarificar as diferenças, se 

é que há, entre as gerações Y e Z, e, caso haja, quais são estas diferenças. 

Em suma, a pesquisa visa responder o problema deste estudo: de que maneira os 

membros das gerações Y e Z estão mudando o processo de sociabilização através do uso de 

celulares e outros aparatos tecnológicos? Por conseguinte, hipóteses pululam a fim de tentar 

elucidar a questão supracitada: a tecnologia mudou a forma de nos socializarmos; a 

quantidade de mensagens na contemporaneidade acarreta excesso prejudicial de informação; 

o uso da internet nos suscita a sermos indivíduos multitarefas; a velocidade que a internet 

proporciona afeta diretamente nossas rotinas no cotidiano, inclusive a maneira de pensar e, 

por fim, uma questão crucial: a tecnologia e os dispositivos móveis auxiliam na interação 

social ou no isolamento e na individualização dos indivíduos? Logo, são hipóteses que serão 

colocadas em prova durante a pesquisa, onde o campo é a cidade do Rio de Janeiro. 

Com efeito, a pesquisa quantitativa visa gerar uma base sólida para o estudo, a fim de 

buscar entender a necessidade de algumas pessoas de  não abdicarem do uso da internet do 

celular em um curto período de tempo; a reação dos usuários quando estão sem acesso à 

internet no espaço urbano; as novas formas de conhecer e se relacionar com outras pessoas 

através de aplicativos de relacionamentos; a nomofobia
4
, dentre outras questões pertinentes.  

As questões formuladas farão parte de uma amostragem por tipicidade ou 

intencional, enquanto o cálculo para definir o tamanho da amostra será baseado em uma 

amplitude de universo infinito. A amostragem por tipicidade ou intencional:  

                                                           
4
Nomofobia é um termo adaptado da expressão inglesa: No Mobile Fobia (medo de ficar sem o telefone celular).  
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Consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações 

disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população. A principal 

vantagem da amostragem por tipicidade está nos baixos custos de sua seleção. 

Entretanto, requer considerável conhecimento da população e do subgrupo 

selecionado. (GIL, 1999, p.104).  

Por fim, em relação à metodologia das pesquisas, enquanto a observação simples é 

realizada com o apoio do ―diário de campo‖, no qual são escritas todas as observações 

importantes, a pesquisa quantitativa tem o questionário como principal instrumento de coleta 

de dados. Os questionários são respondidos de forma impressa pelos voluntários a 

participarem da pesquisa. Após a coleta e tabulação dos dados, inicia-se a segunda parte da 

pesquisa, que é a análise dos resultados para, posteriormente, concluir o estudo com as 

considerações finais. 
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1- O COTIDIANO TECNOLÓGICO NAS GRANDES METRÓPOLES 

A noção da palavra metrópole é abrangente, pois abarca diversas especificidades em 

seu cerne: econômicas, jurídicas, políticas, administrativas, culturais, dentre outras; além 

disso, carrega um elemento histórico imanente. ―As metrópoles remontam à Antiguidade, mas 

foi no século XX que elas tomaram uma dimensão mais ampla, com o aparecimento de 

cidades com milhões de habitantes, como Tóquio, Nova Iorque, Paris, Berlim e São Paulo‖. 

(GOUVÊA, 2005, p.45). 

Segundo Carcopino, apud Choay (2007, p.58), ―Se não Nínive e Babilônia, pelo 

menos Roma e Alexandria já colocavam para seus habitantes certos problemas que vivemos 

hoje‖. De acordo com Choay (2007), as metrópoles são produtos da sociedade industrial, que 

tem o urbano e a cidade como horizontes. Consequentemente, as conurbações, as cidades 

industriais e os conjuntos habitacionais surgem como reflexos. 

A cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser o local da pesquisa, pois é 

considerada uma das 21 metrópoles mundiais (aquelas que possuem mais de 10 milhões de 

habitantes
5
), o que denota sua importância. E, por vivermos em um mundo globalizado, a 

Cidade Maravilhosa nos possibilita todas as ferramentas para a construção de uma pesquisa 

eficaz, moderna e alinhada com os propósitos de outras metrópoles, principalmente no que 

concerne ao uso das novas tecnologias de informação e comunicação, conhecidas como TIC, 

que correspondem a todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos 

informacionais e comunicativos dos seres. 

As TIC vêm transformando a economia e o cotidiano de várias cidades, mormente as 

metrópoles. Muito do que presenciamos hoje no nosso cotidiano soaria como utopia anos 

atrás. ―Hoje é possível acessar qualquer informação sobre quase todos os temas em apenas 

alguns segundos e com um simples toque de uma tecla‖ (UNGERER, 2013, p.22). No 

entanto, vale ressaltar que este salto tecnológico cresceu vertiginosamente nos últimos vinte 

anos. 

As tecnologias invadem nossas vidas, ampliam a nossa memória, garantem novas 

possibilidades de bem-estar e fragilizam as capacidades naturais do ser humano. 

Somos muito diferentes dos nossos antepassados e nos acostumamos com alguns 

confortos tecnológicos – água encanada, luz elétrica, fogão, sapatos, telefone – que 

nem podemos imaginar como seria viver sem eles. (KENSKI, 2007, p.19). 

                                                           
5
http://exame.abril.com.br/mundo/noticias/as-21-mega-cidades-do-mundo#1 
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A tecnologia é uma atividade que desenvolve benefícios diretamente à sociedade, 

que podem ser culturais, econômicos, educacionais, logísticos, dentre outros. E, como toda 

tecnologia que se espraia no cotidiano, ela acarreta alterações no modo de consumir a cidade. 

Em Paris, no século XIX, por exemplo, após a alta do comércio têxtil, surgiram as galerias, 

que eram centros comerciais de mercadorias luxuosas. Todavia, uma das principais condições 

para a construção destas foi o uso do ferro. Logo após, inicia-se o uso do ferro para outros 

fins: locomotivas, trilhos e vigas para sustentação. Com isso, a cidade se transformou à 

medida que surgiram novas tecnologias.  

A modificação da arquitetura dos centros urbanos, a circulação e fluxos, somados à 

iluminação elétrica, ao trabalho dentro das fábricas, às novas invenções e máquinas, 

constituem um ambiente diferente, ao qual o cidadão tem que se adaptar e adquirir 

novas capacidades. A população supera novos perigos, como bondes, automóveis e a 

própria arquitetura da cidade, para conseguir sobreviver e se reorganizar frente ao 

caos da modernidade. Este excesso de estímulos determina inúmeras mudanças no 

cotidiano do ser humano urbano, principalmente nas relações turbulentas com as 

novas tecnologias. (SINGER, 2001, p.87) 

Vale ressaltar que esta mudança da qual nos referimos não é aquela planejada, 

conforme foi a mudança de Paris realizada por Barão de Haussmann. Conhecido como o 

artista da destruição, Haussmann, nomeado prefeito pelo imperador Napoleão III, 

protagonizou uma grande reforma urbana em Paris. Locais antigos foram postos abaixo e, em 

seus lugares, surgiram os amplos bulevares, todos com novas construções padronizadas, 

apoiadas por serviços de esgoto, gás encanado e abastecimento de água tratada fornecida por 

600 quilômetros de aquedutos. “No lugar das 120 mil habitações destruídas por Haussmann, 

surgiram outras 320 mil habitações modernas, em 300 quilômetros de novas vias que foram 

construídas nos vinte anos posteriores, cuja altura padrão não ultrapassava os seis andares.‖ 

(JONES, 2009, p. 32). 

A verdadeira finalidade das obras de Haussmann era tornar a cidade segura em caso 

de guerra civil. Ele queria tornar impossível que no futuro se levantassem barricadas 

em Paris. Com essa intenção, Luís Filipe já introduzira o calçamento com madeira. 

Mesmo assim, as barricadas desempenharam um papel na Revolução de Fevereiro. 

[...] Haussmann queria impedi-las (as barricadas) de duas maneiras: a largura das 

avenidas deveria tornar impossível erguer barricadas e novas avenidas deveriam 

estabelecer um caminho mais curto entre as casernas e os bairros operários. Os 

contemporâneos batizam esse empreendimento de ―embellissement stratégique‖ 

[embelezamento estratégico]. (BENJAMIN, 2009, p.42, grifo do autor) 

A mudança a qual nos referimos é aquela gerada pela tecnologia, uma força que 

impele transformações. Quando uma tecnologia é descoberta e colocada à disposição da 

sociedade, esta se apropria e, de maneira quase automática, reconfigura seu cotidiano através 
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do uso que faz desta tecnologia. Com o passar do tempo, aquela tecnologia, que até então era 

novidade, torna-se familiar. 

Ela [tecnologia] se incorpora ao nosso universo de conhecimentos e habilidades e 

fazemos uso dela na medida de nossas possibilidades e necessidades. Mc Luhan, o 

grande teórico da comunicação, já dizia, na década de 70, que as tecnologias 

tornam-se invisíveis à medida que se tornam mais familiares. (KENSKI, 2007, p.44, 

grifo do autor). 

Transpondo a atualidade, especificamente nas metrópoles, a propagação das TIC 

tornou-se comum no cotidiano. Na área de segurança, por exemplo, cresce a implantação de 

sistemas de segurança que monitoram propriedades e locais públicos. Através de câmeras e 

sensores, criminosos podem ser facilmente detectados e identificados. A arrecadação de 

impostos e pedágios pode ser feita por meio da identificação das placas dos carros nos pontos 

de controle. E, com o intuito de evitar abusos de policiais e, por outro lado, provar a inocência 

destes, a Polícia Militar do Rio de Janeiro utiliza, em alguns carros, câmeras que monitoram 

todas as ações dos policiais. 

Os avanços não se restringem à área da segurança. Na educação, o computador 

tornou-se essencial no processo de ensino e aprendizagem. Os cursos a distância possibilitam 

a muitas pessoas o acesso à educação, sem que estas precisem sair de casa. Na área da saúde, 

os pacientes com Mal de Parkinson podem contar com o auxílio de um adesivo inteligente
6
, 

que monitora o estado de saúde do paciente, libera doses exatas de remédios em horários 

programados e identifica o momento exato de parar a aplicação. 

Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo tênis, 

roupas e maçanetas conectadas à internet. Todo esse aparato faz parte do que alguns 

especialistas denominam de ―Internet das Coisas‖, termo cunhado por Kevin Ashton, 

pesquisador do MIT – Massachusetts Institute of Technology, e que diz respeito à conexão 

dos itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores. Através dos dispositivos, é 

possível, por exemplo, abrir a porta da sua casa mesmo estando a quilômetros de distância, 

apenas digitando a senha da fechadura que fica na porta
7
; assim, evita-se ficar à espera de 

outro morador da casa chegar. 

Em relação aos computadores e aos celulares, estes são exemplos de ferramentas que 

se desenvolveram tanto a ponto de se tornarem essenciais na vida das pessoas. No aspecto da 

                                                           
6
http://olhardigital.uol.com.br/noticia/adesivo-inteligente-ajuda-pacientes-com-parkinson/41134 

7
http://www.tecnologia.com.pt/2014/07/fechadura-inteligente-controla-tudo-atraves-smartphone/ 
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evolução tecnológica, pode-se verificar como os computadores  tornaram-se ao longo do 

tempo cada vez menores e mais sofisticados. Os celulares, que antigamente eram 

considerados aparelhos de luxo por grande parte da população, popularizaram-se, estão mais 

modernos a cada dia e  possuem tantas funcionalidades que perpassam a atividade principal: o 

simples ato de efetuar uma ligação.  

De acordo com a UIT
8
, existem cerca de 5 bilhões de linhas de telefones celulares 

em todo o mundo e 90% da população mundial se encontra coberta por um sinal sem 

fio.  Mesmo nos países de renda média ou baixa, a penetração das redes sem fio é 

superior à de outras infraestruturas, tais como estradas pavimentadas ou rede 

elétrica. (UNGERER, 2013, p. 27). 

Segundo informações da Anatel
9
, o número de linhas de celulares ativas no Brasil é 

de 280,73 milhões, ultrapassando o número da população brasileira, que, segundo o IBGE
10

, é 

de 202,7 milhões de habitantes. Segundo o Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação - CETIC.br, órgão ligado ao CGI.br – Comitê 

Gestor da Internet no Brasil -, o número de internautas já passou de metade da população 

brasileira.  

Ademais, outro dado que nos faz refletir é o aumento do número de brasileiros que 

usam a internet pelo celular, pois, segundo a pesquisa do CETIC.br, houve um crescimento de 

106% nos últimos dois anos
11

, representando 31% da população.  Levando-se em 

consideração que estes dados são de 2014 e a tendência de internautas é aumentar, estes 

números, de certa forma, ajudam-nos a entender a grande quantidade de pessoas que transitam 

nas ruas das metrópoles com o celular em mãos, comunicando-se em forma de áudio, textos 

ou vídeos. 

Vivemos em um mundo de virtualidade real, não de realidade virtual. A virtualidade 

faz parte essencial de nossas vidas. Não podemos pensar em nossas vidas fora da 

rede. A comunicação é o centro da vida. O mais importante é que a rede é realidade 

essencial. (CASTELLS, 2013, p.64) 

Vivenciamos o que Castells (1999) se refere como sociedade interativa, na qual o 

tempo e o espaço são transformados sob o paradigma da tecnologia da informação. Com isso, 

há uma modificação no que concerne ao espaço urbano. Conforme discorre Castells, há uma 

dissociação entre a proximidade espacial e o desempenho das atividades rotineiras como: 

                                                           
8
 União Internacional de Telecomunicações – Relatório Global da e-Health: análise dos países de língua 

portuguesa. Genebra: OMS, 2012, p. 11-20 
9
 http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/02/numero-de-linhas-celulares-no-brasil-cresce-35-em-2014.html  

10
 http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1507099-populacao-brasileira-atinge-2027-milhoes-de-

habitantes-calcula-ibge.shtml 
11

 http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/06/1476690-numero-de-brasileiros-que-usa-a-internet-pelo-celular-

mais-que-dobra-em-dois-anos-diz-pesquisa.shtml 
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trabalho, entretenimento, assistência à saúde, compras e educação. ―Por isso, os futurologistas 

frequentemente predizem o fim da cidade, ou pelo menos das cidades como conhecemos até 

agora, visto que estão destituídas de sua necessidade funcional.‖. (CASTELLS, 1999, p.483). 

No cotidiano, as TIC suscitam uma sensação de vivenciarmos uma cidade informacional, 

permeada de fluxos, onde as megacidades estão conectadas a redes globais e atuam na 

intersecção entre o físico e o virtual. 

1.1 A Modificação do Espaço Urbano na Atualidade 

O uso do espaço urbano está sendo transformado. Portanto, devemos compreender 

esta nova era; moldada pela velocidade dos dados da internet e, por outro lado, da perda da 

abstração e do pensamento reflexivo. ―Se a imagem da luz servir ainda para ilustrar, por assim 

dizer, o conhecimento, nossos antepassados ficavam com a claridade, enquanto optamos pela 

velocidade. O motor de busca pode, eventualmente, substituir a abstração‖. (SERRES, 2012, 

p.55). 

No cotidiano atual das metrópoles, estamos inseridos em todos os lugares, mesmo 

nos mais longínquos. Estes fatores enfraquecem as referências coletivas, gerando um 

individualismo exacerbado, sem identidade. O cidadão das grandes cidades, que usa a 

tecnologia atrelada ao seu cotidiano, dificilmente consegue estar à vontade em algum local 

sem estímulos, imagens e, principalmente, sem internet. Se Maslow
12

 refizesse sua Hierarquia 

das Necessidades para a atualidade, a internet provavelmente estaria classificada entre os dois 

principais degraus, pois serve como porto-seguro para aqueles que vivem conectados. Há 

pessoas, por exemplo, que deixam de se alimentar e prolongam a ida ao banheiro por estarem 

conectadas e envolvidas pelo que estão vendo na tela naquele momento. ―Por celular, [as 

pessoas] têm acesso a todas as outras; por GPS
13

, a todos os lugares; pela internet, a todo 

saber: circulam, então, por um espaço topológico de aproximações.‖ (SERRES, 2013, p.19, 

grifo do autor). 

O local calmo e tranquilo parece entediante nos dias atuais. Todavia, esta inquietude 

é mais visível nos grandes centros urbanos, pois os monumentos e os espaços estão lá para 

serem vistos, vivenciados, entretanto, passamos por eles porque não temos tempo para flanar, 

                                                           
12

 Maslow foi um psicólogo americano, autor  da Hierarquia das Necessidades: Consistia em uma pirâmide na 

qual as necessidades de nível inferior deveriam ser supridas antes das de níveis mais altos. As necessidades, de 

baixo para cima, são: Fisiológicas, Segurança, Sociais/Afetivas, Estima, Realização Pessoal. 
13

Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global 
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curtir o momento.―[as pessoas]Querem visitar o máximo de lugares, tirar rápidas fotografias, 

mas não param para observar atenta e demoradamente a história, as lágrimas, os pesadelos e 

os sonhos por detrás dos monumentos‖ (CURY, 2014, p.145, grifo do autor).  

A pressa da cidade atrasa tudo, até a percepção humana. O espaço é reconfigurado no 

que concerne ao seu uso, pois os estímulos advindos do smartphone desconcentram a total 

apreciação do local público.  ―A mobilidade informacional-virtual tem impactos diretos sobre 

a mobilidade física e sobre o lugar e o espaço onde opera, e vice-versa. Não podemos 

dissociar comunicação, mobilidade, espaço e lugar‖. (LEMOS, 2009, p.29). 

Conforme diz Kenski (2007), a evolução tecnológica altera comportamentos, por 

conseguinte, o homem transita culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são 

contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar, agir e sentir.  

A ampliação e a banalização do uso de determinada tecnologia impõe-se à cultura 

existente e transformam não apenas o comportamento individual, mas o de todo o 

grupo social. A descoberta da roda, por exemplo, transformou radicalmente as 

formas de deslocamento, redefiniu a produção, a comercialização e a estocagem de 

produtos e deu origem a inúmeras outras descobertas. (KENSKI, 2007, p.21) 

Da mesma forma, nossos antepassados também sentiram a mudança de 

comportamento provocada por alguma invenção. Singer (2001) diz que noções de velocidade, 

tempo e espaço que o homem tinha, quando vivia e trabalhava no campo, onde se locomovia a 

pé ou sobre animais, já não eram compatíveis com seu entorno, após o advento do veículo 

automotivo. ―A vida urbana exige aprendizado constante, conhecimento adquirido a partir da 

vivência e da experiência. Nestes períodos críticos, de passagem de uma situação à outra, 

ocorrem atropelamentos e outros acidentes‖. (SINGER, 2001, p. 93).  

Logo, é compreensível que as consequências do uso exacerbado da tecnologia 

provoquem ―acidentes‖, pois apesar de parecer que estamos munidos de celulares com 

múltiplas funcionalidades há muito tempo, vale ressaltar que há 15 anos não havia tais 

funcionalidades e o celular era artigo de luxo, reservado apenas para classes afortunadas, ou 

seja, tudo ainda é muito recente, inclusive as consequências que o uso desmedido pode 

ocasionar.  

Uma das hipóteses mais levantadas e questionadas por pesquisadores é a de que a 

tecnologia, principalmente a internet, tem gerado uma independência maior dos cidadãos 

metropolitanos, o que é visível no cotidiano do espaço público atualmente. Comumente, ao 
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caminharmos pelo centro de alguma metrópole, por exemplo, vemos pessoas agitadas falando 

ao telefone, andando em passos largos, dando-nos a impressão de que cada uma vive em um 

mundo particular. Ao esperar o semáforo indicar que está livre para atravessar a rua, as 

pessoas ficam ladeadas e mudas, evita-se, assim, o contato verbal; algumas com medo da 

violência, algo que é inerente a toda grande cidade, algumas por estarem focadas e 

concentradas em seus aparatos tecnológicos, como se estivessem em uma redoma de vidro, 

ignorando os fluxos externos advindos do espaço urbano. Entretanto, a cidade, no sentido 

amplo, necessita dessas relações entre as pessoas e das práticas do cotidiano. 

A cidade depende também, e não menos essencialmente das relações de imediatice, 

das relações diretas entre as pessoas e grupos que compõe a sociedade (família, 

corpos organizados, profissões e corporações); ela não se reduz mais à organização 

dessas relações imediatas e diretas, nem suas metamorfoses se reduzem às mudanças 

nessas relações.(LEFEBVRE, 2001, p.52). 

Com esse crescimento da individualização, aumenta o número de lugares que servem 

apenas de passagem; locais que evitam o contato e facilitam a vida do indivíduo para que este 

só precise de ajuda em casos extremos. A mecanização de atividades, antes realizadas por 

humanos, vem reconfigurando as grandes cidades. Alugar uma bicicleta para passear pela orla 

da zona sul é uma atividade que não precisa ser mediada por humanos, apenas pelo dinheiro, 

representado pelo cartão do banco. Estacionamentos de shoppings, que antes tinham seu 

controle realizado por humanos, agora são controlados por máquinas. Estes são dois exemplos 

de muitos que existem no cotidiano contemporâneo das metrópoles, porque locais como estes, 

que enfraquecem a sociabilidade entre pessoas em detrimento da liberdade e independência, 

crescem vertiginosamente nos dias atuais, levando-nos a uma crise de representações. 

Se hoje em dia fala-se em ―crise do mundo urbano‖ não é talvez simplesmente pelos 

problemas urbanísticos, arquiteturais e sociológicos que a extensão das cidades 

causa ou ampliam, mas sim porque representar-se a cidade torna-se mais difícil. 

Neste sentido, a ―crise do mundo urbano‖ remete a uma crise, mais geral, das 

representações da contemporaneidade. (AUGÉ, 2010, p.168) 

Conforme menciona Bauman (2001), nas cidades contemporâneas há dois tipos de 

espaços públicos ―não civis‖. Um destes é o espaço vazio que deve ser admirado, mas que não 

estimula a permanência. Os outros locais são uma espécie de fomento ao consumismo 

(shopping, locais turísticos), pois são locais que estimulam a ação e não a interação.  

Assim, os locais públicos que estimulam a ação e diminuem a interação estão sendo 

transformados em ―não-lugares‖, que são ―instalações necessárias à circulação acelerada de 

pessoas e bens - aeroportos, rodoviárias, salas de espera, estações de metrô, aviões, shoppings, 
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hipermercados‖ (AUGÉ, 2012, p.36). Segundo Bauman (2001), jamais na história do mundo 

os não-lugares ocuparam tanto espaço como nos dias atuais. E, conforme os anos passam, 

mais locais estão sendo transformados em não-lugares.  

Um exemplo bem elucidativo de como ocorre a mudança para um não-lugar são 

alguns supermercados. O que antes precisava de uma interação entre o consumidor e o 

funcionário que pesava os pães na balança, agora, em alguns supermercados, já não é 

necessário, pois a máquina de pesagem do quilo do pão é programada a fornecer o preço 

automaticamente após o consumidor pôr a sacola de pães em cima da balança. Outro exemplo 

é a falta de preço em uma mercadoria: antes precisávamos perguntar a algum funcionário; 

agora basta localizarmos uma das diversas máquinas presentes na loja, posicionar o código de 

barras do produto em direção ao leitor e, em segundos, a máquina informa o preço correto. 

―Os não-lugares não requerem domínio da sofisticada e difícil arte da civilidade, uma vez que 

reduzem o comportamento em público a preceitos simples e fáceis de aprender.‖ (BAUMAN, 

2001, p.120). Em suma: mais máquinas, menos empregados; mais tecnologia, menos 

interação real entre as pessoas. 

Segundo Augé (2012), os não-lugares nos colocam em espaços que nos deixam sem 

identidade, pois o espaço do não-lugar cria solidão e similitude. Com isso, há um aumento de 

não-lugares, os quais, pouco tempo atrás, eram locais de sociabilidade. Corredores e pátios de 

universidades, locais nos quais ocorria interação entre estudantes, transformaram-se em 

simples passagens, sem troca de experiências e informações, até porque estas estão sendo 

compartilhadas através da mediação da tecnologia, ou seja, através do uso do smartphone em 

programas como Whats App ou redes sociais como o Facebook. A ideia de espaço é 

reinterpretada pelos softwares, pois estes não requerem o espaço físico no qual as pessoas se 

reuniam, trabalhavam e conviviam. O mundo líquido prioriza o instantâneo, o efêmero, o 

momento e o espaço únicos.  

Inclusive, aqui cabe uma digressão: os locais públicos, principalmente os pontos 

turísticos, estão tendo seu uso reconfigurados. Os indivíduos das grandes cidades, 

independentemente de estarem como turistas ou não, apropriam-se do espaço público de outra 

forma. No que diz respeito ao ponto turístico, a importância de curtir o momento no local está 

sendo preterida pelo registro de estar no local. Assim, as pessoas preferem tirar fotos delas no 

ponto turístico e postar nas redes sociais o mais rápido possível como se fosse uma afirmação: 

―Eu estou aqui‖. Turkle (2011) alerta: ―Enquanto cultivarmos eternamente nosso self 
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cooperativo, o que se perde é nossa experiência de estarmos sós e refletir em particular sobre 

nossas emoções‖. (TURKLE, 2011, p.173) 

Um exemplo que diz respeito ao assunto supracitado é parte do meu trabalho de 

conclusão de curso em Relações Públicas na UERJ
14

, realizado em 2014, no qual entrevistei 

508 universitários do Rio de Janeiro acerca do comportamento destes na rede social 

Facebook. Uma das perguntas da pesquisa era: qual o principal motivo de expor suas fotos no 

Facebook? Seguem as respostas: mais da metade dos universitários (53,1%) respondeu que o 

principal motivo é que os amigos saibam o que ele, no caso o respondente, anda fazendo. A 

opção aberta (outro motivo) veio logo em seguida (22,2%); ficando à frente dos que 

afirmaram não expor fotos pessoais (12%); daqueles que a autoestima é elevada ao postar 

fotos (9,7%) e, por último, dos que gostam de se exibir, com aproximadamente 3%. Em suma: 

88% dos entrevistados postam fotos pessoais no Facebook. 

Esta necessidade de dizer onde está para os amigos nos remete a dois destacados 

psicólogos americanos, Jean Twenge e Keith Campbell, pois, segundo eles, a sociedade vive 

uma ―epidemia do narcisismo‖: ―uma loucura de promoção alimentada por nossa necessidade 

de fabricar continuamente nossa própria fama para o mundo‖ (CAMPBELL; TWEING, 2009, 

apud KEEN, 2012, p.32). 

Aparentemente, tudo que nós, como indivíduos, queremos fazer na rede é partilhar 

com nossos milhares de amigos online nossa reputação, nossos itinerários de 

viagem, planos de guerra, credenciais profissionais, nossas doenças, confissões, 

fotografias da última refeição, hábitos sexuais, até nosso paradeiro exato. (KEEN, 

2012, p.33) 

Salientamos que a reinterpretação do espaço urbano pelos softwares não impede que 

ele tenha sua importância. Um exemplo emblemático da junção das mídias sociais com o 

espaço urbano engendrou diversas manifestações nas ruas ao redor do mundo (Tunísia, Egito, 

Espanha, Estados Unidos, Brasil).  

Aconteceu também no Brasil. Sem que ninguém esperasse. Sem lideres. Sem 

partidos nem sindicatos em sua organização. Sem apoio da mídia. Espontaneamente. 

Um grito de indignação contra o aumento do preço dos transportes que se difundiu 

pelas redes sociais e foi se transformando no projeto de esperança de uma vida 

melhor, por meio da ocupação das ruas em manifestações que reuniram multidões 

em mais de350 cidades. (CASTELLS, 2013, 144). 

É de grande valia informar que, embora os movimentos tenham começado nas redes 

sociais, somente tornaram um movimento ao ocupar o espaço urbano - por ocupação 
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permanente de praças públicas ou pela persistência das manifestações de rua. ―O espaço do 

movimento é sempre feito de uma interação do espaço dos fluxos na internet e nas redes de 

comunicação‖ (CASTELLS, 2013, p. 129). Todavia, não podemos deixar um detalhe passar 

despercebido: um dos motivos que gerou a mobilização de diversas partes do país em pouco 

tempo foi a celeridade das informações. Velocidade que, dependendo do ponto de vista, pode 

ser benéfica ou prejudicial, como iremos ver adiante. 

1.2 Velocidade e o Excesso de Informações na Contemporaneidade 

A velocidade com que estamos acostumados na vida virtual perpassa para nossa vida 

real. A sensação é que vivemos uma semana em um dia e um mês em uma semana. Tudo 

parece passar muito rápido. Sean Parker, interpretado por Justin Timberlake, no filme A Rede 

Social, afirmou: ―Nós vivemos em aldeias, depois em cidades e, atualmente, vivemos na 

internet‖.
15

 Cada vez mais estamos direcionando nosso tempo para atividades online.  

Esse modo de viver, que Lanier (2010) critica, está, vagarosamente, tornando-se o 

nosso ponto de referência. Realizar multitarefas está transformando o âmago do nosso 

cotidiano. Para Coleman (2014), a capacidade de realizar multitarefas é uma ilusão provocada 

pelo uso demasiado das novas tecnologias, que, segundo o autor, atrapalham a capacidade de 

foco. 

A mente não é capaz de ser multitarefa: só foca em uma coisa de cada vez. O que 

chamamos de multitarefa é trocar rapidamente o foco de uma coisa para outra. O 

problema é que, se você está fazendo o seu trabalho e, de repente, troca o foco para 

algo diferente do original, levará vários minutos até conseguir recuperar o nível total 

de concentração em que estava antes. E isso, hoje em dia, é mais difícil do que 

nunca, porque vejo a atenção e o foco como capacidades mentais que estão sendo 

tomadas pelas novas tecnologias. Precisamos melhorar nossa habilidade de prestar 

atenção. (COLEMAN, 2014, p. 57). 

Estamos vivendo uma era do excesso, da correria, da miríade de estímulos e da 

mixórdia de assuntos. ―No passado, o número de informações dobrava-se a cada dois ou três 

séculos; hoje, dobra-se a cada ano‖ (CURY, 2014, p. 104). A paciência está se esgotando, 

enquanto há uma profusão do estresse. ―Pela primeira vez, pessoas comuns estão começando 

a mostrar sinais de estresse e fadiga mental que eram exclusivos de operadores de tráfego 

aéreo e operadores de telefones de emergência (190 ou 193)‖ (RUSHKOFF, 2012, p. 33). 

O cidadão da metrópole vive em um cotidiano em que não há mais hora para 

almoçar, dormir, passear, namorar. A instabilidade não faz mais parte só dos vínculos 
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empregatícios, cada vez mais volúveis, mas também da vida social. Nos relacionamentos 

amorosos, nos círculos de amizade, nas atividades comunitárias e nos laços familiares há 

constantemente essa falta de equilíbrio, amor, carinho, paciência e, principalmente, 

compaixão com o próximo. Não há espaço para contemplação, nem mesmo para as coisas 

vagas. ―Que futuro tem uma sociedade que, atropelada pela produtividade, perde contato com 

a reflexão?‖. (LONDON, 2013, p.15). 

Eles [computadores] não apenas copiam nossos processos intelectuais - nossos 

programas repetíveis -, mas também desencorajam nossos problemas mais 

complexos – nossa cognição da mais alta ordem, a contemplação, a inovação e a 

construção de significado, que deveriam ser a recompensa por terceirizar nossa 

aritmética aos chips de silício, em primeira instância. (RUSHKOFF, 2012, p.18, 

grifo do autor) 

Queremos tudo rápido, quase instantaneamente, como se vivêssemos a Lei de 

Moore
16

 diariamente para todas as ocasiões das nossas vidas. ―O mundo está cansado e 

apressado. Hoje em dia quase todas as pessoas vivem atrasadas, correndo de um lado para 

outro e cheias de coisas para fazer. É raro encontrar alguém que esteja fora desse ciclo 

estressante‖. (BARBOSA, 2012, p.8). Particularmente, os pertencentes às gerações Y, geração 

de jovens adultos nascidos entre 1980 e 1990, possuem essa velocidade imanente às suas 

vidas. Nosso cotidiano está repleto de exemplos desta geração no que concerne a variados 

setores e a consequência que essa pujança acarreta.  

Jovens entram no primeiro emprego e, com pouco tempo de empresa, já querem ser 

promovidos a altos cargos; jovens universitários, ao passar pelo primeiro ano letivo, já 

vislumbram a hora da formatura para ―largar‖ a faculdade (talvez isso explique a alta taxa de 

analfabetos funcionais que nosso país, lastimavelmente, possui); a estabilidade dos 

relacionamentos amorosos diminui drasticamente: segundo dados do IBGE
17

, em 2012, a taxa 

de divórcios é a segunda maior desde 2002, ficando atrás apenas da taxa de 2011. ―É a perda 

de referência do amanhã em função da pressa e do estresse do imediato. (...) A percepção de 

aproveitar o dia a dia deixou de existir. É tudo para ontem‖. (BARBOSA, 2012, p.11).   

A consequência dessa correria e da opulência de estímulos lancinantes é a falta de 

tempo para reflexão, com isso, a tecnologia interage com nossa cultura e se insere em nossa 
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vida como se fosse uma agulha hipodérmica
18

. Sem ao menos perceber somos atraídos por 

conteúdos, dispositivos, aplicativos, jogos e programas. ―Resista aos caminhos fáceis que o 

orientam. Se você adorar um veículo feito de software, corre o perigo de ficar aprisionado nos 

recentes pensamentos descuidados de alguém. Lute contra isso!‖. (LANIER, 2010, p.39).   

Ao passo que os aparatos tecnológicos se apresentam em velocidade cada vez maior, 

é preciso que o homem também aumente sua capacidade de processar e refletir sobre essas 

novas informações. ―Está ficando difícil distinguir entre o físico e o digital, o científico e o 

espiritual, o mundano e o mágico. Não porque exista um conjunto de diferenças que não 

conseguimos perceber, mas porque eles estão íntima e indistintamente relacionados‖ 

(RUSHKOFF, 1999, p.108). 

Clay Johnson
19

, autor do livro A dieta da informação, discute sobre o consumo 

excessivo de informações irrelevantes e a manipulação de conteúdo entre as mídias. Johnson 

compara a obesidade física (ligada a alimentos) com a obesidade mental (como se refere à 

consequência do consumo excessivo de conteúdos de baixa qualidade). Segundo ele, da 

mesma forma que o excesso de alimentos pouco saudáveis pode resultar na obesidade, muita 

informação de baixa qualidade pode facilmente nos tornar ignorantes. ―Com informações 

baratas por todos os lados, se não as consumirmos de modo responsável, isso poderá 

ocasionar sérias consequências à nossa saúde.‖ (JOHNSON, 2012, p.24). 

O eminente escritor italiano Umberto Eco, em entrevista ao site da revista Época, 

também critica o excesso de informações:  

A internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá. A internet ainda é um 

mundo selvagem e perigoso. Tudo surge lá sem hierarquia. O excesso de informação 

provoca a amnésia. Informação demais faz mal. (Umberto Eco, em entrevista ao site 

da revista Época, datada em 30/12/2011). 

Segundo Johnson (2012), o ser humano moderno gasta mais de 11 horas a cada 24 

em consumo constante. Não apenas se alimentando, mas devorando informações 

continuamente expelidas pelos eletrônicos de que tanto gostamos. 

Estamos na era do conhecimento, da democratização da informação, mas nunca 

produzimos tantos repetidores de informações, em vez de pensadores. (...) Einstein 

tinha menos informações que a maioria dos engenheiros e físicos da atualidade, e foi 

muito mais longe. (CURY, 2014, p.33) 
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Vivenciamos uma tempestade de distrações, um bombardeio de notificações 

ininterruptas e tentados por pequenas doses de informações apetitosas. ―Uma visão cada vez 

mais homogeneizada do mundo lhe é entregue de tal modo que você é apenas capaz de 

consumir aquilo com que já concorda‖. (JOHNSON, 2012, p.74).  

Com efeito, o excesso de diferentes fontes de informação em uma única tela 

fragmenta o conteúdo e dilacera a nossa concentração. Comumente os usuários abrem vários 

sites e abas ao mesmo tempo e, à medida que conversam no bate-papo com amigos, assistem 

vídeos, ouvem músicas, acompanham notícias ou perseguem um labirinto de hiperlinks, que 

geram, ininterruptamente, sites e mais sites, acarretando um ―cérebro de malabarista‖.
20

 Se 

não refletirmos sobre o conteúdo que nos é compelido, brevemente seremos reféns do meio. 

―A internet é o maior criador individual de ignorância já inventado pela humanidade, assim 

como o maior eliminador individual dessa mesma ignorância. É nossa habilidade de filtrar 

que elimina o primeiro e fortalece o último.‖ (JOHNSON, 2012, p.102). 

O constante deslocamento de nossa atenção quando estamos online torna o cérebro 

mais ágil a realizar multitarefas, pois os circuitos neurais dedicados a vasculhar se expandem, 

porém, os circuitos usados para pensamentos profundos e concentração continuada se 

enfraquecem. Por isso há, no ambiente acadêmico, um importante questionamento sobre o 

aluno ter livre acesso à internet e às redes sociais na sala de aula.  

Esta descomunal onda de estímulos que a internet gera pode ser prejudicial por várias 

razões, mas uma delas está ligada diretamente à nossa capacidade de aprendizado, 

denominada consolidação da memória. É o processo que leva a informação da memória 

recente (memória de trabalho) para a memória de longo prazo e permite que a gente crie 

conexões entre elas. ―O que aconteceu com a minha memória de curto prazo? E onde foi parar 

minha capacidade de atenção?‖ (JOHNSON, 2012, p. 47). 

Segue uma analogia esclarecedora: quando lemos um livro impresso, a torneira da 

informação fornece um gotejar constante, que controlamos pelo ritmo da nossa leitura. 

Através da memória de trabalho, responsável pelo momento, podemos transferir 

vagarosamente as informações à memória de longo prazo. Contudo, com a internet, há 

diversas torneiras de informação, todas escancaradas, ao ponto de não conseguirmos absorver 

tanta água de uma só vez; logo, sobram poças oriundas de diversas torneiras. Em vez de uma 
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corrente contínua, coerente e de única fonte, há uma mixórdia de informações recortadas, 

repetidas e de fontes duvidáveis. Segundo Benkler (2006), o excesso de informação nos leva a 

uma ―objeção de Babel‖
21

. Na mesma linha de raciocínio, Rushkoff (1999, p.54) emenda: 

―Conforme se dá a expansão das redes de comunicação, as notícias chegam de todos os 

lugares, gerando conteúdos em altíssima velocidade e, em muitos casos, passam a ter pouca 

ou nenhuma supervisão editorial, o que gera um caos midiático‖

A questão é que muitas pessoas querem ser interrompidas, porque cada interrupção 

traz algo ―importante‖. Ao desligar as notificações, as pessoas correm o risco de se sentirem 

socialmente isoladas. Além disso, o fluxo contínuo de novas informações tende a gerar uma 

supervalorização do que está acontecendo em tempo real. ―Ansiamos pelo novo, mesmo 

quando sabemos que o novo é na maior parte das vezes trivial em vez de essencial‖.
22

. 

Cada vislumbre representa uma interrupção do pensamento, uma recolocação de 

recursos mentais. É como se estivéssemos em um jogo de tabuleiro e, a cada interrupção, 

temos de voltar ao início do jogo. ―A pesquisa psicológica há muito tempo demonstrou que 

interrupções frequentes estilhaçam nossos pensamentos, enfraquecem nossa memória e nos 

deixam ansiosos e tensos‖. (CARR, 2011, p.183). E a internet nos fornece diversos tipos de 

interrupções: e-mails, mensagens de amigos, feeds de notícias, notificações de upload de 

vídeos dos canais que assinamos e as redes sociais. 

1.3 Redes Sociais e Enfraquecimentos dos Laços  

É de partir o coração conversar com jovens empolgados que idolatram os ícones da 

nova tecnologia digital, como o Facebook. (...) Eu não deixo de me espantar com o 

estresse interminável ao qual eles se submetem. Eles devem administrar 

constantemente suas reputações online, evitando os cruéis e infatigáveis olhos da 

inteligência coletiva, que podem se voltar a qualquer pessoa e a qualquer momento. 

Um jovem da geração ‗Facebook‘ que é humilhado online não tem para onde ir, 

porque só existe no coletivo. (LANIER, 2010, p.99). 

A afirmação de Lanier é provocativa, porém habitual no atual cenário das redes 

sociais. Pessoas criam vínculos virtuais e vivem em uma coletivização que gera uma falsa 

sensação de tranquilidade, de companheirismo. No que diz respeito ao Facebook, não é 

incomum pessoas terem, na lista de amizades, ―amigos‖ que não conhecem pessoalmente. 

Esta ―liquidez‖ dos vínculos de amizades é deixada de lado diante da sensação de estar online, 
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comentando, curtindo ou compartilhando conteúdo, o que pode ser traduzido como uma 

vontade subjetiva de dizer: Estou aqui, eu existo!  

Para Turkle (2011), no mundo virtual as relações são ilusórias, e as múltiplas 

amizades das redes sociais são, na verdade, uma redução da amizade. Para ela, a conexão 

constante – aquela que nos leva a postar, compartilhar, enviar e receber e-mails enquanto 

assistimos à aula ou participamos de uma reunião – resulta numa confusão individual sobre 

intimidade e solidão. A autora diz que ficar sozinho é um problema a ser resolvido.              

―A conexão seria mais sintoma do que cura, expressando um problema explícito: ela muda a 

maneira como as pessoas pensam de si mesmas. É como se pensássemos: eu compartilho, 

portanto existo.‖ (TURKLE, 2011, p. 59). Keller
23

, citado por Keen (2012, p. 181), revela 

uma experiência familiar com as redes sociais que impressiona: ―Semana passada, minha 

esposa e eu dissemos à nossa filha de 13 anos que ela podia entrar para o Facebook. Em 

algumas horas ela já tinha acumulado 171 amigos, e eu me senti como se tivesse dado à 

minha filha um cachimbo de metanfetamina
24

‖. 

Conforme dito antes, fazer parte das redes sociais é como ser mais um integrante de 

uma aldeia conectada que vive à base de estímulos, sejam eles informacionais, interativos, 

visuais, sonoros ou banais. ―Se a [Revolução] Industrial centrou-se na mobilidade espacial, a 

[Revolução] da Informação centra-se na virtual anulação do espaço pelo tempo, gerando 

novos canais de distribuição de bens e a ilusão da ubiquidade humana‖. (SODRÉ, 2009, p.14, 

grifo do autor). Nessa aldeia é quase que uma regra estar online full time.  

A possibilidade de estarmos ―24 horas conectados‖ nos impõe jornadas de trabalho 

cada vez maiores; a possibilidade de podermos comprar, consultar, pesquisar tudo 

online e instantaneamente  nos torna menos pacientes e tolerantes uns com os outros, 

pois é cada vez mais difícil competirmos com a eficiência, rapidez e personalização 

fornecidas pela tecnologia digital.  (SILVA; TING, 2013, p. 235) 

Em vez de vida virtual ou de uma segunda vida, a mídia social está se tornando a 

própria vida, uma internet de pessoas, na qual estar sozinho ou postar algo que não ganhe 

―curtidas‖ da lista de amigos é um fardo depressivo. ―A visibilidade pessoal é o novo símbolo 

de status e poder em nossa era digital‖. (KEEN, 2012, p.210). 

...os jovens, em sua recém-prolongada infância, agora podem receber atenção 

suficiente, por meio de redes de relacionamento sociais e blogs. (...) A ansiedade da 

separação é aliviada pela conexão constante. Os jovens anunciam cada detalhe de 

                                                           
23

 Editor executive do jornalNew York Times. 
24

Droga estimulante do sistema nervoso central (SNC), muito potente e altamente viciante, cujos efeitos se 

manifestam no sistema nervoso central e periférico. 



32 
 

suas vidas em serviços como o Facebook
25

, Twitter não para se exibirem, mas para 

evitarem a porta fechada na hora de dormir, a sala vazia, o penetrante vácuo de uma 

mente isolada. (LANIER, 2010, p.235). 

Turkle (2011, p.83) traduz este ―estar online‖ como ―família pós-familiar‖, pois seus 

integrantes estão ―sozinhos e juntos‖ em seus próprios quartos, cada um num computador ou 

aparelho móvel ligado em rede. Em outras palavras, todos estão na mesma casa, porém, cada 

um em um mundo particular mediado pela internet. Turkle (2011, p.121)  acrescenta:            

―Redes como o Facebook reduzem nosso intervalo de atenção e fragmentam o nosso cérebro 

com suas atualizações incessantes e com a necessidade contínua de reiterar nossa existência 

online‖.  

Esta existência online, citada por Turkle, impossibilita a atenção completa — as 

pessoas se tornam descartáveis. O contato com as pessoas que conheceu em toda a sua vida 

gera uma pressão surreal por uma espécie de ―desempenho‖ na rede: É comum vermos 

usuários preocupados com seu perfil, publicando diversas fotos, não só de locais, mas 

pessoais, compartilhando vídeos ou informações ―relevantes‖ como se quisessem passar a 

imagem de sujeitos ―antenados‖. 

Em contrapartida, exemplos de atividades offline, como a conversa no botequim, o 

piquenique aos finais de semana, as idas aos parques, o ―papo furado‖ no portão de casa com 

amigos e familiares, o futebol na calçada, as brincadeiras infantis e até a ligação telefônica, 

que está sendo substituída por tuítes e mensagens em aplicativos de bate-papos, caem em 

desuso.   

As crianças estão recebendo celulares cada vez mais cedo. São épocas em que elas 

precisam desenvolver a capacidade de ficarem sozinhas. Se você não consegue ficar 

isolado, você estará sempre sozinho, e a minha preocupação é de que as crianças 

conectadas nunca terão aquela sensação de estarem bem consigo mesmas; converso 

com acadêmicos que cresceram com o hábito de estarem sempre em contato com 

seus pais, cinco, dez, quinze vezes por dia. (TURKLE, 2011, p.58) 

Cury (2014) segue o mesmo viés de preocupação que Turkle, quando se refere às 

crianças. Segundo o autor, nunca foi tão difícil educar uma geração e diz que o culpado é o 

sistema, pois este acabou com a infância.   

O que me dói na alma é saber que esses jovens serão adultos num ambiente de 

aquecimento global, insegurança alimentar e competição predatória, e precisarão de 

notável capacidade de liderança e criatividade para dar respostas inteligentes a essas 

questões. Entretanto, infelizmente, estamos despreparando-os para esse mundo 

tumultuado que nós mesmos criamos. Quando as crianças são atingidas pela SPA – 
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Síndrome do Pensamento Acelerado -  na primeira infância, até os cinco anos, os 

pais ficam extasiados, acham que seus filhos são gênios. Não percebem os sintomas. 

Têm orgulho de contar a todos a esperteza dos filhos, que assimilam as informações 

rapidamente e têm respostas para tudo. Para piorar o quadro dos gênios, colocam-

nos num mar de atividades (escola, aprendizado de línguas, música, esporte) e, além 

disso, permitem que acessem as redes sociais indiscriminadamente. Esse processo 

agita mais a mente deles. (CURY, 2014, p. 109) 

Vale salientar que alguns pais adotam o mesmo comportamento que repudiam nos 

filhos. Comumente é possível presenciarmos pais digitando enquanto dirigem, mexendo no 

telefone enquanto jantam com a família e, até no momento de brincar com os filhos, não 

desgrudam da tela do smartphone. Se pensarmos que os filhos, em sua maioria, têm em seus 

pais exemplos a serem seguidos, fatalmente essas atitudes dos pais enfraquecem o laço 

familiar com os filhos.  

Temos que prestar atenção ao modo como nos portamos também offline. Crianças 

que crescem vendo os adultos constantemente checando seus celulares, comendo em 

frente à televisão, conversando ao telefone enquanto participam de uma refeição, 

incorporarão esses modelos e perpetuarão esses hábitos. (SILVA; TING, 2013, p. 

241). 

Um exemplo elucidativo sobre a fraqueza dos laços na contemporaneidade pode ser 

visto no filme Ela (original: Her), estrelado pelos atores Joaquin Phoenix e Scarlett 

Johansson. Baseado em uma história curiosa de um homem que se apaixona por uma 

máquina, o futuro mostrado no filme é triste, individualista, melancólico, no qual a tecnologia 

fornece apenas meios de encontrar o amor pela internet, fazer sexo virtual, pagar para 

terceiros escreverem cartas pessoais, divertir-se sozinho com videogames realistas. 

Em uma Los Angeles do futuro, o filme Ela supostamente espelha nosso tempo: 

tenta nos mostrar que a tecnologia parece nos conectar, mas nos afasta, numa força centrífuga 

e centrípeta, efeito similar ao que a globalização, já há muitos anos, deu à cultura, às relações 

sociais e aos sentimentos. O protagonista do filme quase não percebe, por exemplo, a amiga 

que mora no apartamento vizinho (que, a propósito, também se apaixona por um sistema 

operacional). 

Turkle, em entrevista à revista Veja
26

, em 2011, apontou a diluição no ambiente 

virtual de aspectos fundamentais das relações sociais no mundo físico. "Quando 

desempenhamos um papel na vida real contamos com o tom da nossa voz, com a tensão de 

nossos músculos e com o movimento do nosso corpo para nos comunicar. Aprendemos a 
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interpretar esses sinais", diz. "Isso não é irrelevante e não pode ser substituído por linhas 

postadas no mural do Facebook.", completa a psicóloga. 

Castells (1999) já alertava sobre a fraqueza dos laços. Segundo o autor, ―A rede é 

especialmente apropriada para a geração de laços múltiplos. Os laços fracos são úteis no 

fornecimento de informações e na abertura de oportunidades a baixo custo‖. (CASTELLS, 

1999, p.445). E continua:  

De fato, tanto offline quanto online, os laços fracos facilitam a ligação das pessoas 

com diversas características sociais, expandindo assim a sociabilidade para além dos 

limites socialmente definidos do autorreconhecimento. [...] Existem indícios 

substanciais de solidariedade recíproca na rede, mesmo entre usuários com laços 

fracos entre si. De fato, a comunicação online incentiva discussões desinibidas, 

permitindo, assim, a sinceridade. O preço, porém, é o alto índice de mortalidade das 

amizades online, pois um palpite infeliz pode ser sancionado pelo clique na 

desconexão – eterna. [...] A internet favorece a expansão e a intensidade dessas 

centenas de laços fracos que geram uma camada fundamental de interação social 

para as pessoas que vivem num mundo tecnologicamente desenvolvido. 

(CASTELLS, 1999, p.445) 

A facilidade que a internet fornece para gerar novas amizades é igualmente 

proporcional à de terminar as mesmas. Uma simples discordância de um assunto na rede pode 

gerar a perda de um amigo na vida real. O resultado de uma pergunta da pesquisa do meu 

trabalho de conclusão de curso em Relações Públicas na UERJ elucida esta questão. A 

pergunta era: já deixou de falar na vida real com quem te excluiu no Facebook após alguma 

discussão na rede? E aproximadamente 18% informaram que sim, ou seja, a cada dez pessoas 

que discutem na internet, duas destas, em média, irão cortar laços de amizades com quem 

discutiu, o que denota a importância da internet como meio nos dias hodiernos. 

1.5 A Internet Como Meio e a Inteligência Coletiva 

McLuhan (1964) já argumentava que os meios não são apenas canais de informação, 

eles fornecem o material para o pensamento e moldam este processo de pensamento. Assim, à 

medida que estamos sendo bombardeados por estímulos quando estamos conectados à rede, 

ao nos desconectarmos inicia-se uma busca incessante pelo farto material que estamos 

acostumados a receber online. Por isso relatos como o de Carr ou o de professores que alegam 

que os alunos da geração Z
27

 não conseguem ler um livro inteiro são frequentes. ―A mente 

linear, calma, focada, sem distrações, está sendo expulsa por um novo tipo de mente, que quer 
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e precisa tomar e aquinhoar informação em surtos curtos, desconexos, frequentemente 

superpostos – quanto mais rapidamente, melhor.‖ (CARR, 2011, p.23). 

Há questões que suscitam reflexões assaz interessantes a respeito da internet como 

meio, uma delas é o depoimento do autor Nicholas Carr; segundo ele, a internet provocou 

uma mudança na sua maneira de ler um artigo extenso ou um livro: 

A minha mente não está indo embora – pelo menos não que eu saiba -, mas está 

mudando. Não estou pensando do mesmo modo que costumava pensar. Sinto mais 

agudamente quando estou lendo. Eu costumava mergulhar em um livro ou um artigo 

extenso. Minha mente era capturada pelas reviravoltas da narrativa ou as mudanças 

do argumento, e eu passava horas percorrendo longos trechos de prosa. Agora, 

raramente isso acontece. Minha concentração começa a se extraviar depois de uma 

ou duas páginas. Fico inquieto, perco o fio, começo a procurar alguma coisa mais 

para fazer. Sinto como se estivesse sempre arrastando o meu cérebro volúvel de 

volta ao texto. A leitura profunda que costumava acontecer naturalmente tornou-se 

uma batalha. (CARR, 2011, p.17-18)  

A internet está nos transformando em indivíduos multitarefas. Em uma página de 

internet, ao mesmo tempo em que estamos lendo (ou tentando ler) o conteúdo, somos 

bombardeados por banners, pop-up, cores, sons, vídeos, publicidade, além dos estímulos 

externos: e-mails, mensagens instantâneas no bate-papo, televisão etc. Tudo isso gera uma 

dificuldade na capacidade de concentração. Ler um texto com links, banners, pop-up provoca 

um questionamento se devemos clicar ou não. E mais, devido aos ubíquos sistemas e 

dispositivos de mensagens, a sensação é de estarmos online full time. 

Não temos tempo de construir respostas ponderadas, nos sentindo, pelo contrário,  

obrigados a responder impulsivamente a cada mensagem que entra. Reduzimos o 

tamanho e a complexidade de nossas respostas de parágrafos a frases curtas, fazendo 

quase tudo que transmitimos soar como ordens em um walkie-talkie em uma zona de 

guerra. Tudo precisa acontecer agora ou, melhor ainda, já. Não há mais tarde. Isso 

trabalha contra a tendência à temporalidade da mídia digital e, dessa forma, trabalha 

contra nós. (RUSHKOFF, 2012, p.32) 

Navegar na internet requer uma série de atividades cognitivas que concorrem com a 

interpretação e processamento daquilo que se lê. Em razão disso, as publicações de hoje têm 

mais fotos e menos textos. A nossa maneira de ler foi influenciada pela maneira de como 

lemos na internet. Não é por acaso que vemos pessoas que relatam dificuldades em ler o 

mesmo número de páginas do que estavam acostumadas a ler há pouco tempo; que sentem 

que o número de livros lidos diminui a cada ano; que não se recordam da última vez em que 

escreveram um texto no papel, isso sem mencionar a escrita cursiva, que está em processo de 

obsolescência. Por isso a leitura de um livro digital não é igual à realizada no livro impresso, 

pois neste as chances de se distrair são menores. ―Um cérebro que aprende com computadores 
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acaba estruturado de maneira diferente do que um cérebro que aprende com livros‖. 

(RUSHKOFF, 2012, p. 35). 

Um estudo de Jakob Nielsen, citado por Carr (2011), através de um experimento com 

um grupo de pessoas, revelou que a maioria dos leitores deslizava sobre os textos na web com 

um padrão que se assemelhava à letra F. Segundo o autor, a letra F representa também 

―fast"
28

. Ou seja, em poucos segundos o conteúdo é visualizado. A leitura contemplativa e 

reflexiva está cada vez mais se tornando escassa.  

 

http://www.oesquema.com.br/trabalhosujo/2010/05/21/cercado-de-ignorantes.htm# 

A adaptabilidade que as empresas de mídias tiveram de fazer (menos texto, mais 

imagens, teasers, páginas de livros disponibilizadas, trechos de músicas, divisão de conteúdos 

por capítulos) foi influenciada pelo processo de ajustamento às extensões de atenção mais 

curtas de seus consumidores. ―As empresas de mídia estão remodelando os seus produtos, 

mesmos os físicos, para que se assemelhem mais de perto com o que as pessoas 

experimentam quando estão online‖ (CARR, 2011, p.135). Isso explica as alterações nos 

leiautes de jornais e revistas, o encurtamento dos artigos e o banimento da página de texto 

uniforme (alltype). Atualmente, inclusive, o uso do e-mail está sendo perpassado por 

mensagens no Whats App ou nas redes sociais. 

Não é questão de sermos saudosistas, mas faz pouco tempo em que esperávamos 

ansiosamente nosso artista lançar um álbum para adquirirmos; até nossa revista predileta 

chegar, passávamos dias indo à banca perguntar: ―Já chegou?‖. Cada livro didático pedido 

pelo professor ocasionava uma incessante busca pelas livrarias, cada trabalho realizado com a 

ajuda de bibliotecas, enciclopédias, mapas nos transmitia a sensação de algo produtivo, que 

demorou, foi trabalhoso, mas também foi prazeroso.  
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Provenientes da relação com as tecnologias, estamos adquirindo o hábito de ter 

todas as demandas atendidas instantaneamente, e isso pode estar nos trazendo uma 

sensação de impaciência, irritabilidade e falta de disponibilidade para com os outros. 

Tudo o que queremos saber, perguntar ou nos informar podemos obter sem ter 

trabalho algum numa busca na internet. (KING; NARDI, p. 35, 2015) 

A internet facilita na elaboração do trabalho, na busca por um livro, no download da 

música do seu artista preferido, mas, ao mesmo tempo, substitui histórias por momentos, 

conquistas por pesquisas direcionadas através de algoritmos, valor sentimental por velocidade 

em adquirir, livros extensos por fragmentos.  

Agora, pesquisar significa fazer uma busca com o Google e, para a maioria, fazer 

uma visita à Wikipédia antes de mergulhar mais profundamente em um tópico. 

Simplesmente abrem um browser, digitam um termo de busca e mergulham nele até 

encontrar o que querem – ou o que achavam que queriam. (PALFREY; GASSER, 

2013, p. 16) 

Para entendermos melhor esta prática, iremos, sumariamente, recorrer a Pierre Lévy 

e o seu conceito de inteligência coletiva, que, segundo o autor, ―É uma inteligência distribuída 

por toda parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em uma 

mobilização efetiva das competências‖. (LÉVY, 1999, p.28). Em outras palavras, a 

inteligência coletiva é o conjunto de informações e dados compartilhados entre os internautas. 

Um exemplo elucidativo é o site Wikipédia
29

, no qual qualquer indivíduo pode alterar, 

acrescentar ou apagar informações concernentes a algum assunto. 

Por outro lado, a inteligência coletiva contribui para o fechamento de empresas de 

revistas e jornais impressos; autores têm seus livros copiados e distribuídos gratuitamente na 

internet (e a tendência é piorar, pois há uma proliferação de leitores de ebooks); a venda de 

cd‘s e dvd‘s cai a cada ano, em razão da avalanche de músicas disponibilizadas na internet 

para download, acarretando o fechamento de muitas gravadoras. O cinema corre contra a 

avalanche dos compartilhamentos, porém, ―Quando o compartilhamento de arquivos encolher 

Hollywood assim como hoje está encolhendo as gravadoras, deixará de existir a opção de 

vender um roteiro por dinheiro suficiente para se sustentar‖. (LANIER, 2010, p.116).  

Portanto, para Lévy, o ciberespaço oferece um ambiente propício à inteligência 

coletiva, porém, não determina o seu desenvolvimento, pois surgem, nesse ambiente, novas 

formas de exclusão: isolamento e sobrecarga cognitiva (estresse); dependência (vícios); 

dominação (domínio de potências econômicas); exploração (vigilância, prejuízos para o 

terceiro mundo); bobagem coletiva (rumores, acúmulo de informações vazias). Por fim, o 
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autor diz que a inteligência coletiva é ao mesmo tempo veneno e remédio. Veneno para 

aqueles que dela não participam (ou não sabem participar – grifo do autor) e um remédio para 

aqueles que mergulham ativamente e conseguem controlar a corrente da inovação. 

É notório dizer que a internet provoca em cada um de nós uma alta demanda para 

querermos tudo na hora, pois é assim que a internet nos oferece: informação em tempo real. 

Por conseguinte, e por reflexo, apesar de não parecer, aos poucos trazemos essa 

instantaneidade virtual para o nosso cotidiano. Estamos sendo fadados a sermos seres 

multitarefas, pois dificilmente estamos sem realizar alguma ação. Este excesso de atividade 

gera um indivíduo que abraça diversas atividades; muitas vezes dando uma falsa impressão de 

produtividade, já que não consegue focar em apenas uma atividade. Entretanto, vale ressaltar 

que a cada dia aumenta o número de profissionais com estresse, déficit de memória, fraqueza 

física, laços familiares esmaecidos e com desgaste nos relacionamentos.  

A nossa capacidade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo nos impede de estar 

totalmente presentes na tarefa do momento. Ser forçado a desviar a atenção para 

mensagens que nos interrompem pode provocar perda de memória e diminuir a 

precisão da memória, além de contribuir para um estado de anestesia ou 

amortecimento emocional. A tecnologia dificulta a tomada de decisões,  por causa 

dessa divisão mental da atenção e memória do nosso cérebro. (ABREU; YOUNG, p. 

319, 2011) 

1.5 O Reflexo da Tecnologia na Saúde 

O uso diário de computadores, smartphones e outras ferramentas congêneres, de 

acordo com o professor de psiquiatria da UCLA
30

, citado por Carr (2011), ―estimula a 

alteração das células cerebrais e a liberação de neurotransmissores, gradualmente fortalecendo 

novas vias neurais de nosso cérebro enquanto enfraquece as antigas‖. Em outras palavras, se 

deixarmos de usar a escrita cursiva para digitarmos no editor de textos do computador, nosso 

cérebro irá fortalecer a área de digitação e enfraquecer a nossa escrita manual; por 

conseguinte, o uso da escrita cursiva para redigir será uma árdua tarefa. ―Pessoas que 

escrevem no computador muitas vezes se sentem perdidas quando têm de escrever à mão‖ 

(DOIDGE, 2012, p.311). 

McLuhan (1964) dizia que as ferramentas amortecem a parte do corpo que elas 

amplificam. Por exemplo, o tear a vapor aumentou a produção, mas fez as tecelãs perderem a 

destreza manual, acarretando a perda do contato com o tecido; quando estamos em um carro, 

o tempo percorrido de distância diminui, mas perdemos o contato de caminhar sobre a terra; o 
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mapa nos auxiliou na expansão da exploração, mas amorteceu nossa capacidade de criar um 

mapa mental com seus arredores. Em outras palavras, as ferramentas da mente amplificam por 

um lado, mas amortecem as mais íntimas, as mais humanas, aquelas compostas por razão, 

percepção, memória, emoção. Trazendo a provocação para o âmbito da internet, Carr (2011, 

p.293) enfatiza: ―Quando alguém que escava valas troca a sua pá por uma escavadeira, os 

músculos dos seus braços se enfraquecem mesmo que a sua eficiência aumente. Uma troca 

semelhante pode acontecer ao automatizarmos o trabalho da mente‖.  

Tecnologias sempre nos modificaram. O fogo nos forneceu recursos para cozer a 

carne, essencialmente pré-digerindo o alimento e alterando a evolução tanto de 

nossos dentes como do nosso trato digestivo. Usar peles nos permitiu nos abrigar. 

De igual modo, o texto mudou a forma como processamos e lembramo-nos da 

informação, e a televisão mudou o modo como nosso cérebro lida com o espaço 

tridimensional. (...) A terceirização da nossa memória para as máquinas expande a 

quantidade de dados a que temos acesso, mas degrada a habilidade de nosso cérebro 

de lembrar. (RUSHKOFF, 2012, p. 35). 

Quando passamos a entender esse processo de reformulação do cérebro, de acordo 

com o uso das ferramentas do cotidiano (incluindo a internet e as redes sociais), a 

preocupação que intriga alguns pesquisadores e cientistas ganha formatos interessantes. As 

redes sociais, através dos designs facilitadores, possuem uma espécie de imã, que atrai os 

usuários. As discussões provocadas até agora nos ajudam a entender por que muitas pessoas 

fazem parte da ―bolha‖ digital. O Facebook, em especial, transforma a participação de uma 

pessoa em um mundo coletivo à parte, de forma que quem não possui uma conta nesta rede 

social é chamado de anacrônico, insociável. ―Como resultado, em vez de otimizar nossas 

máquinas para a humanidade – ou mesmo para o benefício de algum grupo em particular -, 

estamos otimizando os humanos para as máquinas‖. (RUSHKOFF, 2012, p. 16). Com isso, 

muitas pessoas criam contas nas redes sociais só para não se sentirem excluídas, mas Johnson 

(2012, p.58) alerta: ―Se tiver de errar, erre a favor do descanso, e não do trabalho.‖.  

Segundo Cury (2014), pensar exageradamente e sem nenhum autocontrole gera um 

esgotamento mental. Comumente ouvimos reclamações de pessoas que já acordam fatigadas, 

crianças preguiçosas e com dores no corpo, pessoas sem energia para realizar atividades 

físicas. ―A humanidade tomou o caminho errado; estamos nos estressando rápida, intensa e 

globalmente na era dos computadores e da internet. Estamos levando a psique a um estado de 

falência coletiva.‖ (CURY, 2014, p.99). 

De acordo com Silva e Ting (2013), o uso demasiado de tecnologia causa o estresse, 

que, segundo as autoras, pode ser levado a três estágios diferentes. No inicial, ocorre um 
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estímulo pela frustração, que pode ter um resultado, inclusive, positivo (passar de fase em um 

jogo, mesmo que seja burlando as regras). Na fase intermediária, por não conseguir lidar o 

tempo todo com a tecnologia, surgem dores de cabeça (cefaleia), dores e tensões musculares. 

Por fim, em um último estágio, o tecnoestresse torna-se crônico, deixando a saúde 

comprometida. De acordo com as autoras Silva e Ting (2013, p. 34), as manifestações do 

tecnoestresse são: 

 

 Cefaleia 

 Dores musculares  

 Dificuldades de relaxar e de dormir à noite 

 Ansiedade 

 Depressão e transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) 

 Angústia 

 Dificuldade de concentração 

 Cansaço crônico  

 Aumento de consumo de álcool e drogas 

 Disforia e alterações do humor e agressividade 

 Alterações cardiovasculares 

 Alterações do ritmo respiratório 

 Reações de medo, confusão mental e sintomas dissociativos 

 Risco aumentado de transtornos da alimentação 

 Distúrbios do sono/sono agitado 

Michael Greenberg, citado por Carr (2011), afirmou que nosso sistema neurológico é 

um local efêmero que muda à medida que o nosso pensamento muda. Precisamos ponderar 

que, ao mesmo tempo em que a neuroplasticidade fornece um escape para o determinismo 

genético, ela dá um determinismo ao nosso comportamento. Quando circuitos do nosso 

cérebro se fortalecem através da repetição de uma atividade física ou mental, eles 

transformam essa atividade em um hábito. Segundo Doidge (2012), as atividades rotineiras 

são realizadas cada vez mais rápida e eficientemente, enquanto os circuitos não utilizados são 

podados.  

A velocidade da internet, por exemplo, nos proporciona um declínio da nossa 

atenção, comprometendo-a não apenas enquanto estamos online. A outrora agradável leitura 

de um livro tornou-se, para muitos, um impossível exercício de concentração. Quando se 

perde o foco, a capacidade de raciocinar de forma coerente e criativa também é perdida. ―A 

pesquisa neuroplástica tem mostrado que toda atividade contínua já mapeada muda o cérebro 

e  a mente. As ideias e atividades culturais não são exceções.‖ (DOIDGE, 2012, p.305). A 
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plasticidade neuronal representa uma via biforme, pois os maus hábitos podem ser 

incorporados tão facilmente quanto os bons. 

Sendo assim, a internet altera o cotidiano da sociedade, incutindo novos hábitos. As 

crianças que não conseguem ler um livro inteiro, a correria do dia a dia fomentada pela 

velocidade de estímulos que somos sujeitos quando estamos conectados à internet e a falta de 

diálogo entre as pessoas são exemplos da mudança de rotina e as consequências que elas nos 

trazem. ―Se pararmos de exercitar nossas habilidades mentais, nós não apenas as esquecemos: 

o espaço do mapa cerebral dessas habilidades é transferido para as habilidades que estamos 

praticando em seu lugar.‖ (DOIDGE, 2012, p.59). 

Desta forma, conforme o que foi supracitado neste capítulo, o cotidiano nas grandes 

metrópoles foi modificado nos últimos anos e, por conseguinte, a sociabilidade entre as 

pessoas também foi alterada. Não é incomum vermos pessoas transitando em seus mundos 

particulares, ouvindo música a fim de evitar contato com outros indivíduos. A amizade que 

antigamente poderia ser conquistada numa simples conversa ao esperar o ônibus, hoje em dia 

deu lugar ao silêncio. No metrô, por exemplo, raros são aqueles cidadãos que não estão 

realizando alguma função com seu smartphone: seja ouvindo música, seja lendo algum texto, 

seja navegando na internet ou conversando com colegas por meio de aplicativos de 

mensagens instantâneas.  

A sociabilidade mudou com o advento da tecnologia e, mormente, com o 

crescimento da utilização dos celulares conectados à internet no cotidiano das pessoas. Sendo 

assim, hipóteses como a individualização da sociedade nos suscitam a uma questão precípua: 

a tecnologia e os dispositivos móveis ajudam na interação social ou no isolamento do 

indivíduo em um mundo à parte? Questões como esta tornearão o próximo capítulo, 

principalmente por se tratar de duas gerações que convivem com a internet em suas vidas, 

pois enquanto uma presenciou o crescimento da internet, a outra já nasceu imersa neste 

mundo virtual. Com isso, surge a provocação: como é construída a sociabilidade dos jovens 

neste cotidiano tecnológico? É o que pretendemos compreender no próximo capítulo.  
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2- A SOCIABILIDADE DOS JOVENS NO COTIDIANO 

TECNOLÓGICO                                                                                     

 Há algum tempo, alguns sociólogos sentiram uma necessidade de nomear as gerações, 

com o intuito de diferenciar indivíduos de épocas diferentes. As denominações de gerações 

tiveram início com a geração dos ―veteranos ou maduros‖, que foram os indivíduos nascidos 

entre 1925 e 1945. É uma geração que presenciou, efetivamente, a Segunda Guerra Mundial e 

a Grande Depressão. Como consequência, viram países arrasados e precisaram reconstruir o 

mundo e sobreviver, por isso valorizam o emprego e são funcionários obedientes, dedicados e 

fiéis às empresas. 

Posteriormente, surge a geração dos ―Baby Boomers‖, composta pelos indivíduos 

nascidos após a Segunda Guerra Mundial (1946) até 1964. Estes são denominados dessa 

forma em razão da alta taxa de natalidade após o término da Segunda Guerra Mundial. Vale 

ressaltar que dentro dos Baby Boomers há uma subdivisão: os primeiros boomers, nascidos 

entre 1946-1954, e os segundos boomers, nascidos a partir de 1955 até o ano de 1964. Uma 

diferença bem marcante entre os dois subgrupos foi a Guerra do Vietnã, na qual os primeiros 

boomers conviveram efetivamente com todo aquele cenário, enquanto a segunda geração de 

boomers ainda estava engatinhando.  

 Algumas das características marcantes desta geração é o ativismo e o altruísmo: o 

movimento das mulheres, o movimento pelos direitos civis, os protestos contra a Guerra do 

Vietnã pertencem a esta geração.  Outras características marcantes desta geração são: 

- a influência do rock, em uma época de rebeldia e prosperidade econômica; 

- renda mais consolidada;  

- procurava padrão de vida mais estável;  

- pouca influência da marca no momento da compra; 

- maior preferência por produtos de alta qualidade;  

- prefere qualidade a quantidade;  

- não se influencia facilmente por outras pessoas; 

- costuma ser firme e maduro nas decisões.  

 Antes de discorrermos sobre as duas gerações que terão membros sendo pesquisados 

neste estudo, é de grande valia elucidar o que foi a geração X. Os integrantes da Geração X, 

nascidos entre 1965 até 1980, são conhecidos como fora dos padrões, sem identidade 
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aparente, defensores do sexo antes do casamento. Os membros desta geração passaram pela 

fase hippie, tiveram ideais, fizeram carreira no mercado, viram surgir a televisão em cores, o 

computador pessoal, a internet e o telefone celular.  

 São profissionais adeptos à tecnologia, costumam se esforçar para aprender a usá-la a 

seu favor. Outras características dos indivíduos da geração X são: 

– busca da individualidade sem a perda da convivência em grupo; 

– ruptura com as gerações anteriores; 

– maior valor a indivíduos do sexo oposto; 

– busca por seus direitos; 

– respeito à família menor que o de outras gerações; 

– questionadores dos valores morais e éticos; 

– procura de liberdade. 

2.1 Geração Y – A Geração Multitarefa 

A Geração Y, na qual membros desta farão parte do estudo, ao contrário do que 

muitos pensam, não se refere exatamente a uma legião de jovens, mas sim a uma determinada 

geração de adultos, ―que nasceram entre os anos 1980 e 1990‖ (OLIVEIRA, 2010, p. 55). 

Seus integrantes, em sua maioria, são desafiadores, priorizam a qualidade de vida, o contato 

com amigos, família e dão importância para que o emprego seja atraente e se adapte a todas 

essas necessidades.  

Cresceram usando e acompanhando a evolução da internet, do computador e de outras 

tecnologias e receberam uma educação mais sofisticada do que as gerações anteriores. 

Ganharam autoestima e não se sujeitam a atividades que não fazem sentido em longo prazo. 

―Hoje, já não basta trabalhar para manter-se; impõe-se a necessidade de um trabalho que traga 

prazer, que seja denso em contatos e relacionamentos com os demais, que seja executado 

‗numa atmosfera convidativa‘‖. (LIPOVETSKY, 2007, p.15). 

Internet, e-mails, redes de relacionamento e recursos digitais fizeram com que a 

geração Y conseguissem milhares de amigos ao redor do mundo - sem ao menos terem saído 

da frente de seus computadores. ―Eles acordam juntos, trabalham juntos, comem juntos e vão 

para a cama juntos, embora vivam a quilômetros de distância uns dos outros e talvez só se 

vejam pessoalmente poucas vezes por mês.‖. (JENKINS, 2009, p.44-45). A mobilidade nas 

comunicações é outra característica associada ao consumo desta geração. Também é 

conhecida como Millennials, por ser a geração da mudança do milênio. 
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De acordo com Oliveira (2010), a geração Y é marcada por indivíduos multitarefas, ou 

seja, possuem a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Comumente é possível 

ver membros desta geração trabalhando no computador ou escrevendo um trabalho para a 

escola, enquanto estão conversando com amigos através do Whats App, ouvindo música, 

fazendo pesquisas no Google e falando ao celular. Se uma pessoa das gerações anteriores 

poderia se perder em meio a tantas ocorrências simultâneas, o jovem da Geração Y executa 

diversas tarefas com espontaneidade e facilidade. Entre as principais características dos 

indivíduos da Geração Y, temos: 

– costumam estar sempre conectados; 

– procuram informação fácil e imediata; 

– preferem computadores a livros; 

– preferem e-mails a cartas; 

– digitam em vez de escrever; 

– vivem em redes de relacionamento; 

– compartilham tudo o que é seu: dados, fotos, hábitos; 

– estão sempre em busca de novas tecnologias; 

– são extremamente informais, ansiosos e imediatistas. Acompanham a velocidade da 

internet; 

–vivem com sobrecarga de informações, dificultando a correlação de conteúdos. 

 Vale ressaltar que estas características, assim como as da geração X, citadas 

anteriormente, não são presentes em 100% dos membros destas gerações, mas em sua 

maioria. Melissa de Miranda (2010), em seu livro intitulado Inércia, traz relatos interessantes 

de jovens pertencentes à geração Y.  

"Temos tudo e isso é um saco", reclama a universitária Caroline, de 21 anos. 

Estudante em um curso particular de Arquitetura, a jovem diz não ter certeza se as 

conquistas das gerações anteriores prejudicaram ou privilegiaram a sua. "Eu sei que 

parece absurdo e até ingratidão, mas não é. Vocês [a geração dos pais] tiveram suas 

lutas, suas indignações, sua falta de liberdade, suas dificuldades... E nós? O que 

temos? Lutamos pelo quê? Por nada, porque já está tudo aí. Somos livres para 

pensar e para falar, as grandes guerras acabaram, nascemos num mundo 

democrático, onde quase tudo já é aceito. Temos tudo o que vocês lutaram para 

conseguir. Só que ter tudo pode ser confuso, acabamos sem nada. Está tudo aí. Não 

há mais extremos, nem ruins e nem bons". (MIRANDA, 2010, p. 34). 

 O jovem da geração Y é acostumado com o excesso de informações, o que pode 

explicar certo grau de dispersão. O mundo virtual é parte da vida dessa geração, que, ao 

acessar o Google, conseguem uma miríade de resultados sobre a palavra ou expressão 

pesquisada. ―A pesquisa de qualquer tipo, significa, para a maioria dos Nativos Digitais, uma 
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busca no Google. O Google tornou-se um modo de vida.‖ (PALFREY; GASSER, 2011, p. 

63) As informações na internet são inesgotáveis, mas ao mesmo tempo em que é positivo ter 

diversas fontes, o cuidado tem de ser redobrado, pois a informação relevante pode se dispersar 

no meio de outras irrelevantes.  

Nossos mecanismos de buscas prefaciam seus resultados mais relevantes com uma 

seção de links ―vivos‖ de quaisquer comentários de blog, mensagens de redes 

sociais, ou tuítes que foram postados mais recentemente contendo as palavras das 

nossas buscas. Sendo o único peso relevante quantos segundos decorreram desde 

que foram apressadamente expressos. Isso, por sua vez, nos encoraja a valorizar o 

recente em lugar do relevante. (RUSHKOFF, 2012, p.35) 

 Não raro, o jovem se depara com muitas informações sobre personalidades, estilos, 

modas, depressão, esportes, acidentes, novelas, fofocas, mas não consegue se encaixar no 

mundo. ―‗Antigamente, você tinha os hippies, os punks. Havia uma divisão muito clara‘, cita 

Anade 21 anos. ‗Diferentemente do que ocorre hoje em dia, no qual o jovem ouve rock, 

sertanejo, dança funk e música eletrônica‘, completa‖ (MIRANDA, 2010, p. 20). 

―Tem muita coisa para fazer, tem muito que conhecer e quanto mais agente conhece, 

mais a gente sabe que tem coisa para conhecer e mais a gente quer ver. Por exemplo, 

você abre um leque de dez coisas e em cada uma delas abre-se um leque de mais dez 

e aí você vai criando uma reação em cadeia, que não termina nunca‖, cita Jonas, 22 

anos. (MIRANDA, 2010, p. 22). 

 Outra característica emblemática (e preocupante) desta geração é o modo como muitos 

ficam dispersos. ―Os valores hedonistas, a sobrecarga... os fluxos de informação, tudo isso 

deu origem a um gênero de indivíduo mais introvertido, mais exigente, mas também mais 

vulnerável aos tentáculos da decepção‖. (LIPOVETSKY, 2007, p.6). A decepção provém de 

desejar bens materiais pelos quais não se tem dinheiro para adquirir. ―Essa geração tipifica um 

novo modelo de individualização, que transforma o consumo hedonista e o ludismo 

tecnológico em grandes fins existenciais‖ (SODRÉ, 2009, p.111). Em uma sociedade na qual 

a mídia tem enorme força, a vulnerabilidade dos jovens em relação ao consumo é enorme. 

"Quem são nossos ídolos? É um povo que gasta muita grana em coisas 

absolutamente inúteis e depois sai na TV", resume ela. "Não tem nenhum tipo de 

filtro com essas informações! Vem tudo assim: 'a Lindsay Lohan comprou um 

carrão'; 'a Britney (Spears) tem uma mansão na Escócia', sabe? Sempre noticiam 

essas merdas e as pessoas querem ser iguais... Então elas ficam assim, superfúteis e 

supermimadas. E não estou falando só de quem é rico! Quem é pobre — com o 

perdão da palavra (risos) — também é mimado. Por exemplo, você é pobre e não 

tem dinheiro nem para comer, mas vai comprar um Nike. Eles têm a mesma falta de 

visão que a gente! Os jovens são assim, hoje em dia.  Isso está relacionado com o 

fato de que a gente cresce num mundo onde somos formados pela mídia - 

Depoimento de Ana, 21 anos. (MIRANDA, 2010, p. 30-31) 
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Assim, ―a moda está nos comandos da nossa sociedade; a sedução e o efêmero 

tornaram-se, em menos de meio século, os princípios organizadores da vida coletiva moderna; 

vivemos em sociedades de dominante frívola‖. (LIPOVETSKY, 2009, p.13). Todavia, 

segundo Lipovetsky (2007), superamos, ou estamos próximos de superar, esta fase de 

ficarmos triste por não termos o bem comercializável que desejaríamos consumir, mas ainda 

continuamos  a desejar (ou invejar) aquilo que não se compra. ―A inveja provocada pelos bens 

não comercializáveis (amor, beleza, prestígio, êxito, poder) permanece inalterável‖. 

(LIPOVETSKY, 2007, p. 30).  

Um exemplo do que foi supracitado são os filmes, em razão de suas edições, ou seja, 

toda história, seja de um casal, pessoa ou família, não é narrada como se estivesse 

vivenciando o cotidiano de 24 horas. Nós vemos apenas momentos (cortes) das 24 horas, em 

sua maioria visualizamos apenas o que aconteceu de melhor no dia. Assim, a vida que passa 

no filme é oriunda de uma narrativa romantizada e é isso que penetra na cabeça de quem está 

assistindo, formando-se um ―ideal de felicidade‖. Todavia, vale ressaltar que a vida real não é 

editada e gerada através de uma narrativa, logo nem sempre vivenciamos só momentos bons. 

A partir desse contexto começam os autoquestionamentos: Quando é que vou viver um amor 

como este? Quando vai tocar aquela música e eu me apaixonar por alguém?  

"Você sente falta desse tipo de sentimento, que é completamente virtual, só de 

aparência. É uma coisa de mídia, é um recurso para te deixar emocionado na hora do 

filme e que não existe na sua vida. Nenhuma pessoa namora e, quando vê o 

namorado, pensa 'oh, meu Deus, meu coração parou e o mundo mudou de cor, daí 

agora vai começar a tocar uma música e eu não vou enxergar mais nada além dele', 

entende? Não tem isso!‖– Depoimento de Ana, 21 anos (MIRANDA, 2010, p. 31). 

 

Vale ressaltar que esta geração dá muita importância à imagem, mormente o segmento 

feminino, pois, além de postarem muitas fotos em suas contas nas redes sociais, editam e 

acrescentam efeitos nas fotos com a ajuda de aplicativos ou programas, a fim de conseguir 

uma luminosidade maior, retirar espinhas do rosto, sumir com as celulites, empinar o 

bumbum e dar um retoque na maquiagem, corrigindo as imperfeições. Muitas vezes a imagem 

que a pessoa transmite é a de, literalmente, uma maquiagem, com intuito de angariar novos 

―amigos‖, seguidores, ou apenas demonstrar uma pseudofelicidade àqueles que a 

acompanham.  

―Temos necessidade de mostrar para o mundo todo que nossa vida é feita de 

superaventuras 24 horas por dia", cita Ana, 21 anos. "Se você vai 'postar‘ no seu 

Facebook, você não fala 'hoje eu fui na (sic) faculdade, não aconteceu nada, voltei 

para casa e dormi'. Não, você vai falar 'nossa, ontem a gente foi na (sic) balada e 

bebeu horrores...uhul!'. E é por isso que vira um lance só de aparência, porque você 
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também quer que só os pedaços bons sejam mostrados e faz questão de contá-los, 

para as pessoas acharem que a sua vida é feita só da mesma felicidade que existe nos 

filmes. Nossa geração está presa a isso."(MIRANDA, 2010, p. 33) 

 

Outra questão importante inerente à geração Y é o que concerne aos relacionamentos, 

pois os laços não são nem um pouco parecidos com os da geração X. Para grande parte destes 

jovens, o relacionamento aberto é sinônimo de liberdade, sem ter que dar satisfação a alguém. 

Diferentemente da geração dos seus pais, na qual havia um caminho a percorrer antes do 

pedido de namoro, os jovens da geração Y buscam celeridade, objetividade e fluidez nos laços 

amorosos. A maneira como lidam com seus relacionamentos engendrou um neologismo 

denominado ―ficar‖. Para a maioria dessa geração, namorar é algo sério demais, por isso é 

preferível ―ficar‖, pois não cria vínculo e compromisso com alguém, além de permitir o 

relacionamento com várias pessoas. ―Agora nós queremos experimentar tudo! Acho que as 

pessoas acabam não se contentando mais com uma situação só‖, cita Jonas, 22 anos, estudante 

de Psicologia (MIRANDA, 2010, p.95). 

O lema ‗não há longo prazo‘ é apontado por Sennett como lei contemporânea; 

relações humanas, trabalho, projetos, - tudo se direciona para a curta duração. 

Objetos, valores, identidades passam a existir num quadro de rápida obsolescência e 

de definitiva incerteza quanto a seu sentido. Passado e presente são recalcados e 

substituídos pelo domínio do futuro, travestido com as aparências do  ‗novo‘, sobre 

o aqui e agora da existência. (SODRÉ, 2009, p.199).  

Enquanto as gerações anteriores priorizavam a qualidade, a geração Y é a geração da 

quantidade, velocidade, do relacionamento sem envolvimento. ―Na época do 

hiperindividualismo, damos menos ênfase à experiência pela experiência do que ao 

‗experimental‘; menos à escolha do ‗par ideal‘ do que ao extravasamento da emoção‖ 

(LIPOVETSKY, 2007, p.21).  

Para Sarah, 20 anos, é fundamental saber aproveitar apenas os "bons momentos" 

com alguém, sem se envolver emocionalmente ou se sentir obrigada a dar 

satisfações. Pelo mesmo motivo, ela diz que dispensa ligações dos homens com 

quem já mantém relações sexuais. "O objetivo é que ele me divirta naquele 

momento, quando eu estou com vontade, e só. O que o cara vai fazer depois não é da 

minha conta e nem quero que ele fique me ligando ou se sentindo como se me 

devesse algo, da mesma forma não vou ficar ligando para ele e fingindo ter assunto 

com alguém que eu não necessariamente acho intelectualmente interessante. Eu 

tenho mais coisas para ocupar a minha cabeça no dia seguinte. Fazer sexo não 

implica em manter um relacionamento depois, só em diversão, ainda bem", ela ri. 

(MIRANDA, 2010, p.89). 

Este pensamento reflete, em parte, o cotidiano dos relacionamentos atuais. Os laços 

são frágeis, a troca de parceiro(a)s é constante, o significado da palavra amor foi modificado, 

―a definição romântica do amor como ‗até que a morte nos separe‘ está decididamente fora de 

moda‖ (BAUMAN, 2004, p. 16). 
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O que vivenciamos no cotidiano tecnológico é a grande quantidade de 

relacionamentos baseados no desejo, o que, de fato, difere dos que são construídos com base 

no amor. ―Se o desejo quer consumir, o amor quer possuir. Enquanto a realização do desejo 

coincide com a aniquilação de seu objeto, o amor cresce com a aquisição deste e se realiza na 

sua durabilidade. Se o desejo se autodestrói, o amor se autoperpetua‖. (BAUMAN, 2004, 

p.20). Em outras palavras, o desejo faz parte de quem busca amor, mas o amor não faz parte 

daqueles que só procuram o desejo. 

"Atualmente não só o sexo, como as relações em si e o próprio amor, se tornaram 

banalizados. Você se sente constantemente pressionado a ser muito bom de cama, o 

melhor namorado e a sentir o maior amor do mundo pela pessoa, igual àquele cara 

que aparece no filme que sua namorada adora. Depois de passar o início da minha 

adolescência correndo atrás disso e me frustrando, eu só desencanei e falei 'quer 

saber? Que se dane! Não sou o máximo e não quero ficar satisfazendo ninguém! 

Vou virar adepto do hedonismo e, se a menina não gostar, eu troco de garota'". 

Depoimento de Jonas, 22 anos. (MIRANDA, 2010,  p.108) 
 

Os integrantes da geração Y convivem com o processo tecnológico desde o início, 

principalmente os que nasceram no início do período que demarca esta geração, pois 

conseguiram presenciar a evolução da internet e da conexão. Ao mesmo tempo presenciaram 

a evolução da mídia e puderam acompanhar as novidades que foram surgindo: telefones 

móveis, canais de televisão a cabo, internet de banda larga, tocadores de arquivos mp3, efeitos 

especiais nos filmes, dentre outras tecnologias. De certa forma, foram condicionados a viver 

acompanhados da mídia. 

"Acho que estamos tão condicionados a 'assistir' o mundo através da mídia, que 

começamos a achar que isto é viver. O que passa na televisão, de repente, parece ser 

vivenciado por nós; conversar na internet se torna uma conversa de verdade; as 

letras das músicas parecem ser reais e influentes em sua vida ou no modo como você 

sente; sua vida toda parece associada a um filme ou a um videoclipe. (...) Só que 

filmes televisivos me emocionam mais do que minha própria vida e isso é perigoso, 

porque você perde a noção do que é real. Tudo o que te causa sentimentos 

verdadeiros está associado a uma realidade falsa, seja através da mídia ou enchendo 

a cara no fim de semana. Aí quando você, de fato, tem um momento de diversão 

extrema, você sente a necessidade de tirar fotos e colocar isso na internet. Estamos 

presos à mídia e às relações virtuais" – Depoimento de Diana, 26 anos  MIRANDA, 

2010, p. 145-148). 
 

O que podemos presenciar no cotidiano é uma verdadeira virtualização do mundo. 

―Hoje, o processo redunda numa ‗mediação‘ social tecnologicamente exacerbada, a 

midiatização, com espaço próprio e relativamente autônomo em face das formas interativas 

presente nas mediações tradicionais‖ (SODRÉ, 2009, p. 24). A constatação que presenciamos 

no cotidiano é a permanência dos jovens mais no espaço virtual do que no espaço real, 

principalmente os membros da geração Z. 
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2.2 Geração Z – Nativos Digitais 

Composta das pessoas nascidas a partir de 1991 até 2010 (OLIVEIRA, 2010, p. 56), 

aduziremos a geração que mais cresce em presença e atuação no mercado: a geração Z. Os 

membros desta são jovens e adolescentes que nasceram na Era Digital, uma geração de 

indivíduos preocupados em conectividade com os demais indivíduos de forma permanente. 

Assim, se as gerações anteriores se conectavam com o seu mundo através de um 

computador de mesa, a nova geração passou a ficar constantemente disponível e conectada 

através de dispositivos móveis. A noção de grupo passa a ser virtual; parafraseando Maffesoli 

(1998), as tribos agora passam a ser permeadas pela rede. O jovem da geração Z tem um lado 

independente muito forte, pois, através de seu telefone móvel, é possível conhecer o mundo, 

assistir a séries e filmes preferidos, ouvir música dos seus artistas e até conhecer pessoas.  

Não precisamos ir muito longe para lembrarmos que, há pouco tempo, o rádio, a 

televisão, o videogame e outros aparatos tecnológicos eram compartilhados entre membros da 

casa.  Ao final do Século XX, a televisão ainda ocupava o lugar central na sala, reunindo a 

família no que se chamava ―horário nobre‖; os irmãos discutiam para ver quem iria brincar no 

videogame; o rádio era controlado, na maioria das vezes, pelo mais antigo da casa, tendo suas 

estações e gostos musicais reverberados pelo domicílio. Todavia, atualmente, cada membro 

da família tem seu mundo particular, seus celulares permitem que escolham a música, o filme 

e os jogos que quiserem, sem que estejam ―presos‖ a algum lugar ou sendo obrigados a ter de 

ouvir músicas que não gostam ou a assistirem aos filmes que passam na televisão localizada 

na sala de estar.  

Os indivíduos da geração Z realizam diversas tarefas em concomitância, também são 

seres multitarefas, porém, enquanto membros da geração X criticam o fato da realização de 

muitas tarefas ao mesmo tempo, os membros da geração Y não encontram dificuldades em 

realizar múltiplas tarefas e, com efeito, os membros da geração Z são indiferentes em relação 

ao assunto, porque eles não conhecem outra realidade que não seja ser um indivíduo 

multitarefa. ―Um adolescente fazendo a lição de casa pode trabalhar ao mesmo tempo em 

quatro ou cinco janelas no computador: navegar na internet, ouvir arquivos mp3, bater papo 

com amigos, digitar um trabalho e responder e-mails, alternando rapidamente as tarefas.‖ 

(JENKINS, 2009, p. 44). 

Eles leem blogs em vez de jornais. Com frequência se conhecem online antes de se 

conhecerem pessoalmente. Eles obtêm suas músicas online – com frequência de 
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graça, ilegalmente – em vez de compra-las em lojas de discos. Provavelmente 

enviam uma mensagem instantânea em vez de pegarem o telefone para marcar um 

encontro à noite. Os principais aspectos de suas vidas – interações sociais, amizades, 

atividades cívicas – são mediados pelas tecnologias digitais. E não conheceram 

nenhum modo de vida diferente. (PALFREY; GASSER, 2011, p. 12) 

 O jovem da geração Z se destaca por ser mais participativo em manifestações e 

conhecedor dos seus direitos. ―Se os antigos consumidores eram conhecidos como passivos, 

os novos consumidores são ativos. (...) se o trabalho de consumidores de mídia já foi 

silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos e públicos.‖ (JENKINS, 

2009, p. 47).  

A geração Z é comumente associada ao apotegma ―nativos digitais‖, referentes aos 

indivíduos que já nasceram permeados da tecnologia, enquanto as gerações dos pais e avós 

são denominadas ―Imigrantes Digitais‖, pois começaram a usar esta linguagem um pouco 

depois. ―Enquanto a geração de imigrantes digitais viveu em uma época em que as relações 

interpessoais se davam quase que exclusivamente de forma presencial, a geração digital passa 

a maior parte do tempo conectada‖ (BARROS, 2013, p.178). Um dos reflexos desta 

discrepância entre as gerações é visto na área educacional, pois os professores interpretam o 

modo real de forma diferente dos nativos digitais. 

O imigrante digital sempre conserva algum sotaque e tem lembrança da cultura 

anterior, em que foi socializado. Ainda lê manuais, imprime textos para ler, telefona 

para perguntar se o e-mail enviado foi recebido e outros tantos exemplos que 

denunciam outra cultura de formação. (...) Os nativos digitais funcionam conectados, 

acessam informação randomicamente e navegam tranquilamente nos hipertextos. 

Fazem várias coisas ao mesmo tempo, leem imagens e textos, absorvem rapidamente 

o que encontram e não se interessam pelos manuais. (...) Os nativos digitais crescem 

na rapidez dos videogames, na instantaneidade do hipertexto, dos downloads de 

músicas e jogos, com celulares nos bolsos. (SILVA, 2013, p.141).  

Desta forma, tem de haver uma readaptação da pedagogia, uma maneira de usar a 

tecnologia digital a favor da educação. Todavia, não basta apenas trocar caderno por um 

computador. A mudança é mais profunda, pois ―os nativos digitais não esperam aprender para 

fazer. Aprendem enquanto fazem.‖ (SILVA, 2013, p.143).   

As mídias envolvem os jovens de forma poderosa. Embora muitas crianças 

estabeleçam hábitos precoces com as mídias de tela, é durante a adolescência que 

elas estão mais envolvidas com telefones móveis, mensagens de texto, jogos online e 

mídias sociais, muitas vezes com a preocupação parental e ocasionalmente em 

excesso. Essa expansão do uso das mídias se dá em parte porque os jovens se 

adaptam precocemente e são inovadores quanto à tecnologia, com frequência 

deixando seus pais e professores para trás. Talvez ainda mais importante, as mídias 

móveis de hoje, interativas e cada vez mais com difusão seletiva, oferecem um 

ambiente fértil para o afastamento dos pais e de outras tarefas desenvolvimentais 

importantes da adolescência. (RICH, 2013, p. 36). 
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Assim, a tecnologia dá uma sensação de poder aos que utilizam, um estado de 

onisciência, o que gera uma autoconfiança àqueles que acessam incessantemente. ―Nós 

supervalorizamos as próprias opiniões sobre assuntos acerca dos quais estamos mal 

informados e diminuímos o valor daqueles que nos dizem coisas que são de fato mais 

complexas do que se mostram à superfície. Eles se tornam a ‗elite‘ desprezada.‖ 

(RUSHKOFF, 2012, p.65). Em outras palavras, a credibilidade do professor é ferida, por isso 

a maneira deste exercer sua função, principalmente com os membros da geração Z, tem de ser 

modificada. 

Professores, por exemplo, costumavam basear sua autoridade no seu acesso 

exclusivo à informação que seus estudantes desejavam aprender. Agora que os 

estudantes podem achar quase tudo que precisam online, o papel do professor deve 

mudar para o de guia ou treinador – mais um parceiro na aprendizagem que ajuda 

seus estudantes a avaliar e sintetizar os dados que encontram. (RUSHKOFF, 2012, 

P124). 

Desta forma, a mudança na forma de aprendizado é algo em que educadores, 

pedagogos e responsáveis pela educação dos futuros profissionais têm de se preocupar, pois a 

tecnologia cresce em novidades a cada dia, enquanto a escola, com a forma de ensino baseada 

no século passado, retrocede e não consegue acompanhar a evolução não só da tecnologia, 

mas, principalmente, dos membros da geração Z, que possuem facilidade em manejar aparatos 

tecnológicos e são ávidos por informações, além, claro, de serem indivíduos multitarefas.  

Mudar paradigmas implica renunciar a uma visão de mundo, de que resulta 

sofrimento e angústia. Transformar radicalmente a escola que se conhece e que 

formou os imigrantes digitais é doloroso. É difícil aceitar a ideia de abandonar a 

escola da erudição, enciclopédica, mesmo que se reconheça sua obsolescência. 

Afinal, muitas gerações se formaram na escola do século XIX. E ainda se formam. 

Mas o mundo atual aponta para a necessidade de formar as novas gerações de modo 

diferente. (SILVA, 2013, p.144).  

As escolas precisam se adaptar aos hábitos dos nativos digitais e à maneira como eles 

estão processando informações. Os profissionais da educação precisam compreender que a 

maneira de aprender está mudando rapidamente. Antes de responder as perguntas sobre como 

usarão a tecnologia nas salas de aulas e nos trabalhos acadêmicos, é necessário entender as 

mudanças. A tecnologia é uma ferramenta que tem de ser usada de maneira profícua; em 

razão disto, é necessário expandir a estrutura para toda a aprendizagem, não apenas para o 

tipo que acontece na sala de aula. ―As escolas do futuro vão necessitar de corpo docente do 

futuro. Nossas escolas têm investido muito dinheiro em novas tecnologias, mas ninguém 

jamais se ofereceu para ensinar como aplicar estas tecnologias no ensino.‖ (PALFREY; 

GASSER, 2011, p. 58). 



52 
 

Encontramo-nos em um período de transição. As ferramentas digitais vão achar seu 

lugar nas escolas e nas bibliotecas. Já lidamos antes com transições deste tipo. A 

parte difícil, durante a transição, será discernir o que preservar da educação 

tradicional e o que substituir por novos processos e ferramentas digitalmente 

mediados. Às vezes, isto significará ensinar as crianças a usar computadores; às 

vezes, os computadores não terão lugar na sala. Precisamos aprender muito mais 

para conseguir separar as duas coisas. Só então poderemos explorar o que sabemos 

sobre a maneira como as crianças estão aprendendo na era digital.(PALFREY; 

GASSER, 2011, p. 140) 

Emergindo da infância protegida e controlada externamente e trilhando o caminho em 

direção à idade adulta autônoma e autossuficiente, os adolescentes buscam independência de 

pais, professores e outras figuras de autoridade. O telefone celular no bolso permite que o 

adolescente circule independentemente, controle o seu próprio entretenimento e comunicação 

e interaja com os outros privadamente via mensagens de texto.  

Esta falsa sensação de independência, de poder tudo sem restrições, que gera o 

descuido dos adolescentes em expor uma grande quantidade de fotos pessoais na internet.  De 

acordo com meu trabalho de conclusão de curso em Relações Públicas na UERJ
31

, e já 

mencionado neste trabalho, 88% dos universitários postam fotos pessoais no Facebook e 70% 

possuem mais do que 50 fotos; destes 70%, 56,7% possuem mais de 100 fotos.  

Os psicólogos desenvolveram o que chamam de ―modelo decisório de revelação‖ 

para explicar por que uma garota de 16 anos pode revelar tantas informações a 

outras pessoas. A suposição básica é que as pessoas decidem sobre o que, como e a 

quem vão revelar informações pessoais, baseadas na avaliação das possíveis 

compensações versus possíveis riscos. Segundo esse modelo, a revelação de 

informações pessoais – digamos, uma garota de 16 anos colocar seus hobbies online, 

ou revelar onde mora, ou ainda compartilhar informações sobre seus gostos musicais 

– visa atingir alguns objetivos. Esses objetivos podem incluir, por exemplo, 

aprovação social, intimidade ou alívio do estresse, entre outras coisas. (PALFREY; 

GASSER, 2011, p. 34) 

Conforme elucidado no capítulo 1, vivemos uma epidemia do narcisismo, na qual a 

maioria dos jovens sente a necessidade de marcar sua presença online, alguns atrás de fama, 

outros apenas para não serem esquecidos e outros atrás de trabalhos remunerados, como 

modelos e dançarinas. 

Meninos e meninas  nos sites de rede social e canais de vídeo compartilham fotos 

explícitas suas, não apenas por dinheiro ou itens de suas ―listas de desejos‖, mas 

simplesmente para se fazerem notados. Parecem não saber – ou não se importam – 

que tudo que eles postam se torna permanente, pronto para assombrá-los quando 

forem buscar emprego no futuro. (RUSHKOFF, 2012, p. 95) 

  

                                                           
31

Realizado em 2014, no qual entrevistei 508 universitários do Rio de Janeiro acerca do comportamento destes 

na rede social Facebook 
 



53 
 

Vale ressaltar que os jovens que estão vivendo mediados pelas tecnologias digitais 

correm o risco dessa exposição se tornar prejudicial em algum momento de sua trajetória de 

vida, devido à maneira como a privacidade é tratada neste ambiente convergente e híbrido.    

―É muito provável que os jovens deixem atrás de si no espaço cibernético algo que poderá se 

tornar muito parecido com uma tatuagem – algo conectado a eles do qual não conseguirão se 

livrar mais tarde, mesmo que queiram.‖(PALFREY; GASSER, 2011, p. 66) 

 
Não podemos fazer muito com relação ao fato de que haverá uma grande quantidade 

de informações coletadas, em formato digital, sobre os nativos digitais. Essas 

informações estarão armazenadas em uma multiplicidade de lugares espalhados pelo 

mundo, e serão acessíveis a partir desses lugares. Esses fatos são as desvantagens 

que, como sociedades, estamos optando por aceitar como um preço a pagar pela 

facilidade de acesso proporcionada pelas tecnologias digitais.(PALFREY; GASSER, 

2011, p. 66) 

 

Os cidadãos precisam encarar com seriedade a questão da privacidade que os jovens 

enfrentam, mormente os nativos digitais, pois a tendência é que a falta de privacidade 

aumente ao passar dos anos, o que diminuirá a chance de controlar as informações que serão 

divulgadas com o nome da pessoa. ―Diferentemente das gerações anteriores, aqueles que 

nasceram digitais vão crescer tendo um grande número de arquivos digitais mantidos sobre 

eles, quer gostem ou não, desde o início.‖ (PALFREY; GASSER, 2011, p. 53). Em nenhum 

momento na história humana as informações sobre um jovem – sobre ninguém, aliás – 

estiveram mais livre e publicamente acessíveis a tantos outros. ― Os 15 minutos de fama para 

qualquer pessoa aumentaram exponencialmente, e quem mais adota essa tecnologia são os 

jovens da geração digital‖ (GREENFIELD, p. 182, 2011). 

Conforme explica Sodré (2009), a família, a escola e a Igreja, que antes eram modelos 

de sociabilização, estão em crise em detrimento de transformações na vida social e da 

penetração do bios midiático. ―Sem modelos seguros, a plástica consciência do jovem torna-se 

facilmente permeável à regulação tecnocultural do mercado, cujos valores básicos são a fama 

(ainda que, em determinados grupos, implique a criminalidade) e o poder monetário (SODRÉ, 

2009, p. 110). Comumente vemos jovens que vivem em um mundo paralelo, sem ou com 

pouco contato com seus pais, jovens que quase não vão à Igreja e, nas escolas e faculdades, 

vivem mais em conversações em grupos de Whats App do que em conversações presenciais 

com colegas de classe. ―É comum ver jovens trocando mensagens de texto uns com os outros 

enquanto estão em um grupo familiar ou de amigos.‖ (RICH, 2013, p.36). A preferência pelo 

contato virtual em vez do contato real, mesmo estando próximos um do outro, no que 
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concerne à distância física, é mais um exemplo da penetração do bios midiático (Sodré, 2009) 

no cotidiano. 

Não se sabe ao certo quais serão as consequências desse uso ―intensivo‖ da internet 

pelos nativos digitais. O que se sabe é que o bem e o mal, o certo e o errado, sempre 

coexistirão, seja na vida real, seja no mundo virtual. Se as relações presenciais entre 

as pessoas são passíveis de problemas, mentiras e fraudes, as relações estabelecidas 

via internet são potencialmente mais suscetíveis a essas ocorrências. Essa afirmação 

baseia-se no fato de que a falsa sensação de anonimato induz muitas pessoas a 

agirem no mundo virtual de forma diferente da que agem no mundo real. (BARROS, 

2013, p. 185). 

 De acordo com o supracitado, a falsa sensação de anonimato faz com que algumas 

pessoas cometam crimes ou tomem atitudes que jamais tomariam fora do mundo virtual, uma 

coragem desmedida para insultar, praticar injúria racial ou fazer vítimas de bullying. ―Uma 

sensação de invisibilidade pode incentivar um jovem a revelar mais do que revelaria em um 

encontro cara a cara.‖ (PALFREY; GASSER, 2011, p.113). Não é difícil conhecermos 

alguém que já sofreu um destes tipos de violência virtual. 

 Outra questão que o anonimato da internet ocasiona é o alto índice de jovens que 

frequentam sites pornográficos, pois o filtro destes é muito frágil e o controle digital é fácil de 

ser burlado. Há muita pornografia gratuita na rede, na qual o nativo digital pode acessar sem 

sequer precisar provar sua idade. Há sites, por exemplo, que o filtro é apenas uma pergunta 

sobre a idade do visitante. É preocupante, pois não há nada na lei que impeça os adolescentes 

de ter acesso à pornografia online.  

Os jovens podem se ver confrontados com imagens pornográficas quer as estejam 

buscando quer não. A imprevisibilidade do momento em que uma imagem 

pornográfica pode se apresentar, mesmo sem a provocação explícita do surfista da 

rede, coloca a experiência digital bem distante de sua análoga offline. (PALFREY; 

GASSER, 2011, p.106) 

 Em outras palavras, Palfrey e Gasser querem dizer que, quando acessamos alguns 

sites, ficamos suscetíveis a anúncios pornográficos, mesmo que não tenhamos procurado 

qualquer assunto relacionado. Diferentemente da vida offline, na qual a pessoa toma a 

iniciativa de buscar pornografia por meio de filmes e revistas, a vida online expele conteúdo 

pornográfico gratuito, sem qualquer cuidado e sem qualquer provocação do usuário. O lado 

preocupante é que, no caso dos jovens, principalmente pela curiosidade aguçada da 

adolescência, muitos destes entram nos sites e acabam se tornando viciados em assistir filmes 

pornográficos. E, em casos extremos, mas não raros, há jovens que tentam imitar o que veem 

nos vídeos, absorvendo toda a utopia dos filmes e transformando em situações reais. Por isso 

é comum pulularem vídeos na rede de jovens em atos obscenos e sexuais. 
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Os adolescentes do século XXI vivem momentos de muita pressa e competitividade e, 

às vezes, com comportamentos sem uma explicação lógica. Alguns destes problemas, de 

acordo com Gama (2013) são:  

Mundo delivery – Os adolescentes estão crescendo em um mundo de relações 

descartáveis, de soluções imediatas e na falta de espaço para a espera e o 

amadurecimento 

Geração fast – Tudo tem de acontecer rápido e pronto para consumo imediato. 

Como exigir algo desses adolescentes, que tem tudo à mão, se essas facilidades são 

proporcionadas pelos próprios pais. 

Supressão do pensamento ―impulso-pensamento-ação‖ - devido à baixa tolerância à 

frustração, à dificuldade em adiar a realização de desejos e liberar seus impulsos, o 

adolescente tem agido sem pensar, movido frequentemente pelo impulso seguido da 

ação, tendo como exemplos a banalização do sexo e da relação sexual, que acontece 

cada vez mais precocemente e desprovida de afeto, e a violência com mortes de 

motivos banais durante assaltos ou discussões no trânsito. 

Cibernose – É o estrangulamento dos canais de comunicação das relações intra e 

interpessoais 

Isolamento e desmembramento familiar – O pai está na internet, o filho jogando no 

videogame e a mãe assistindo novela na televisão. Ninguém mais se comunica ou 

troca afeto e carinho. Reina um ambiente de frieza completa. (GAMA, 2013, p.124-

125). 

 

Com efeito, esta geração têm algumas características peculiares. É uma geração que, 

em geral, é muito materialista, valorizam o ter em detrimento do ser; adolescentes que 

priorizam o hedonismo, a busca pelo prazer a qualquer preço; transformam tudo em 

subjetividades, sem regras; além disso, o consumismo é parte inerente dos membros desta 

geração; necessitam, constantemente, de substituição e aquisição de bens e serviços, desde 

roupas e celulares até carros, alimentando, assim, a cultura do desperdício.  

A geração digital cresceu em um ambiente no qual a vida virtual nada mais é que 

parte do seu cotidiano. (...) O século XXI, com suas características de pressa e 

relações superficiais, estimula o binômio impulso e ação. Associada ao adolescente 

que dispõe de poucas ou nenhuma ferramenta para lidar com frustrações, com o 

excesso de competividade, com o método escolar pouco sedutor e objetivo, com 

relações familiares difíceis, com pouco ou nenhum afeto, e em contato com essa 

mídia sedutora que o transporta para situações de prazer em um mundo virtual em 

que ele pode atuar da maneira que quiser, essa situação pode em alguns casos 

favorecer o desenvolvimento da dependência da internet e de outros problemas 

psiquiátricos. (GAMA, 2013, p.132). 

 Sites como Facebook e Twitter, além do aplicativo de mensagens instantâneas, Whats 

App, são canais que trazem prazer e preenchem uma lacuna na vida daqueles que vivenciam a 

falta e contato com outras pessoas. Com isso, é possível que a rede contribua para que o 

usuário permaneça mais tempo isolado e faça desse ambiente virtual sua fuga. ―A 

dependência de internet não é identificada apenas pela quantidade de tempo gasto na rede, 

mas também pelas atividades de rotina que foram deixadas de lado para que o usuário 
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permanecesse conectado.‖ (GAMA, 2013, p.129). Desta forma, muitas pessoas, mormente os 

jovens, estão sofrendo de nomofobia, que é o medo de ficar sem o telefone celular.  

2.3 Nomofobia - O medo de ficar sem o celular 

O termo se originou na Inglaterra a partir da expressão no-mobile, que significa sem 

celular. Essa expressão uniu-se à palavra fobos, do grego, que significa fobia, medo. 

A associação das palavras resultou no termo nomofobia. O mundo moderno viu a 

necessidade de criar uma nomenclatura específica que pudesse representar os 

sentimentos e sensações que estavam sendo observados nos indivíduos relacionados 

às novas tecnologias. (KING; NARDI, p. 4, 2015) 

Em outras palavras, nomofobia é o medo de ficar sem o telefone celular. É classificado 

por muitos pesquisadores como um dos novos transtornos psiquiátricos do século XXI. A 

dependência de internet vem crescendo junto às populações jovens e adultas de todo o mundo, 

o que não é diferente no Brasil. ―Relatórios recentes registram que 6 em cada 10 brasileiros já 

assistem a seu programa de televisão favorito tendo em mãos, simultaneamente, algum 

dispositivo eletrônico - telefone celular, tablets, notebooks.‖ (ABREU, p. 95, 2013). 

Muitos jovens veem a internet como um ponto de fuga para problemas pessoais, falta 

de sociabilidade, dificuldade de conversação e afins, pois, na internet, há uma anonimidade 

que encoraja alguns a tomarem certas atitudes que jamais tomariam pessoalmente, face a face. 

Leung
32

, em um estudo com 402 adolescentes e jovens entre 14 e 20 anos, moradores de 

Hong Kong, encontrou que quanto mais alto o nível de tédio experimentado pelos 

entrevistados, maior a probabilidade de serem dependentes. A pesquisa também concluiu que, 

quanto maiores os níveis de baixa autoestima, mais proeminente a utilização inadequada do 

telefone celular.  

Caplan considerou as dependências tecnológicas como um subgrupo das 

dependências comportamentais; a dependência de internet apresentava os 

componentes centrais de dependência (isto é, saliência, modificação do humor, 

tolerância, abstinência, conflito e recaída).  Ele também sugeriu que usar a internet é 

como uma maneira de escapar de sentimentos perturbadores, desenvolvendo uma 

tolerância à internet para chegar à satisfação, experienciando abstinência quando se 

reduz o uso, passando assim a ter mais conflitos com as pessoas por causa dessa 

atividade e voltando a recair, ou seja, todos os sinais de dependência. (CAPLAN, 

apud YING;YUE; YANG, p. 23, 2011). 

Assim, aqueles que têm dificuldade em criar relacionamentos sadios na vida real 

descobrem que conseguem se expressar com mais facilidade na internet e acabam 

encontrando o companheirismo e a aceitação ausentes em sua vida real. ―A pessoa está 

vulnerável à dependência quando se sente insatisfeita com sua vida, não tem relacionamentos 
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Leung l. Linking psychological atributes to addiction and improper use of the mobile phone among 

adolescentes in Hong Kong. J Child Media. 2008; 2(2): 93-113. 
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íntimos ou sólidos com os outros, não tem autoconfiança nem interesses envolventes, ou não 

tem mais esperança‖. (PEELE, p.42, 1985). 

A preferência pela interação virtual em detrimento daquela obtida face a face pode ser 

um fator-chave na relação entre abuso de internet, solidão e ansiedade social. A 

pessoa cronicamente solitária e a socialmente ansiosa compartilham muitas 

características que as predispõem a desenvolver o abuso de internet. Ambas têm medo 

de se aproximar dos outros, temendo avaliações negativas e rejeição. Elas tendem a se 

preocupar com suas deficiências sociais percebidas, o que as leva a serem inibidas, 

reticentes e retraídas em situações interpessoais e a evitarem situações sociais. 

(MORAHAN-MARTIN apud CAPLAN; HIGH, p. 63, 2011). 

O anonimato e a ausência de comunicação face a face diminuem a inibição e a 

ansiedade social, permitindo que os atores façam uma autoapresentação seletiva e idealizem o 

parceiro, encenando intercâmbios mais íntimos do que a comunicação face a face. Esta 

preferência se dá, segundo Caplan (2011), em razão do construto cognitivo individual de 

diferença, caracterizado pela crença de que a pessoa está mais segura, é mais eficiente, mais 

confiante e se sente mais à vontade em interações e relacionamentos interpessoais virtuais do 

que em atividades sociais face a face, porém, por outro lado, estudos indicam que o uso 

exacerbado da internet diminui o contato social e familiar. 

Os pesquisadores da Carnegie Mello University realizaram um dos poucos estudos 

longitudinais sobre o impacto psicológico do uso de internet. Após um a dois anos, o 

uso aumentado de internet foi associado à diminuição da comunicação familiar e à 

redução do círculo social local. Os achados dos pesquisadores mostraram que 

mesmo num uso modesto de internet, os participantes experienciavam aumento na 

solidão e depressão.  (YING; YOUNG; YUE, p. 30, 2011). 

De uma forma mais elucidativa, o que estamos vivenciando é uma profusão de 

contatos e relacionamentos virtuais e uma queda na conversação face a face. Atualmente, 

conseguimos conversar com muitas pessoas ao mesmo tempo, porém, de forma virtual, não 

presencial. Outra questão interessante é a miríade de conteúdos que temos na internet, onde 

contém informações de diversos assuntos a qualquer hora do dia e em qualquer dia da 

semana, o que provoca uma sensação de sempre ter algo a mais para ler, ver ou comentar.  

Não há fronteiras nos conteúdos de internet. Todas as outras formas de mídia têm 

um início e um fim claros. Quase sempre há marcadores da passagem do tempo ou 

limites de conteúdo em jornais, revistas, programas de televisão, livros ou outras 

formas de mídia. Em contraste, jamais terminamos qualquer coisa na internet. Não 

há marcadores de tempo quando estamos conectados, o que frequentemente é 

comparado a estar em um cassino com muitos estímulos, recompensas variáveis e 

nenhuma estrutura temporal. Sempre existe outro link, site ou referência a serem 

encontrados; sempre outro e-mail a ser aberto, uma nova imagem a ser vista ou outra 

música a ser baixada. Sempre existe mais. Para o cérebro, essa disponibilidade 

interminável de conteúdo representa uma atividade não terminada, e isso é altamente 

estimulante. (...) Essa atenção inconsciente a informações não terminadas ou 

incompletas – e a internet está repleta delas - é mais uma característica compelidora 

dessa forma de mídia. (GREENFIELD, 179, 2011) 
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 Atualmente as compras podem ser feitas pela internet, novos laços afetivos são 

criados, estuda-se, trabalha-se, buscam-se diversões (lícitas e ilícitas), músicas, sexo e, 

principalmente, informações na rede. Dados recentes já apontam que, em breve, trafegará pela 

rede mundial de computadores um maior número de informações do que aquelas já 

acumuladas em toda a história da humanidade.  

 Inicialmente, os usuários de internet selecionam de modo ativo e intencional 

atividades na rede que gratificam necessidades como entretenimento, informação, interação 

social e diversão. Entretanto, conforme o uso, ―as atividades mais prazerosas tornam-se 

comportamentos automáticos, habituais, que podem ser ativados em resposta a estímulos 

contextuais com limitada consciência, atenção ou controlabilidade‖. (LAROSE, p. 94, 2011).  

Uma vez dependente, o indivíduo pode tender a ver sua realidade virtual como mais 

válida do que sua vida em tempo real. Isso vale especialmente para os jogos de 

internet e de computador. Essa distorção sustenta um nível global de negação que 

pode impedir a pessoa de reconhecer qualquer impacto negativo em sua vida. Isso é 

intoxicação na sua forma mais pura. (GREENFIELD, p. 178, 2011) 

A possibilidade de conseguir o que quer a qualquer hora e em qualquer dia, bastando  

apenas ter acesso à rede, torna a internet quase irresistível para muitas pessoas. Isso vale 

especialmente para jogos, conteúdos e experiências sexuais. O vão entre o impulso (desejo) 

até a ação (o que é visto, baixado, jogado ou comprado online) é imensamente pequeno 

quando estamos online. Na internet, praticamente não há obstáculos, pois o tempo necessário 

para escolher e clicar é muito curto. ―Calcula-se que aproximadamente 80% dos indivíduos 

que usam a internet perdem a noção de tempo e espaço quando estão navegando‖. (SULER 

apud GREENFIELD, p. 177, 2011). 

Este uso contínuo, muitas das vezes começa de uma maneira inocente, mas vai 

aumentando ao longo do tempo, aguçando curiosidades e, quando novos horizontes aparecem 

via internet, é hora de ligar o sinal de alerta em nossa relação com a rede, pois, caso não haja 

o uso consciente e responsável, o hábito pode virar vício e, consequentemente, dependência. 

Uma forma de elucidar o fim do círculo vicioso que gera a dependência de internet é através 

do sequenciamento de atividades: ―uso de internet  experiência eufórica  uso repetido  

tolerância  reação de abstinência  enfrentamento passivo  impulso primitivo  uso de 

internet.‖ (YING; YOUNG; YUE, p.26, 2011). 

De uma forma mais aprofundada, o uso da internet gera a experiência eufórica, onde 

as atividades virtuais estimulam o sistema nervoso central, trazendo satisfação ao usuário. 
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Este sentimento faz com que a pessoa prolongue a euforia em estar online. Desta forma, 

aquele uso excessivo acaba se tornando em hábito. ―O uso repetido faz com que o limiar 

sensorial do indivíduo diminua‖ (YING; YOUNG; YUE, p.27, 2011).  Assim, com o objetivo 

de atingir a mesma experiência de estar satisfeito e feliz, o usuário aumenta o apego à rede e, 

por conseguinte, ao tempo.  

Desta forma, a reação de abstinência é quando o indivíduo interrompe o uso da 

internet, o que lhe traz consequências físicas e psicológicas, tais como insônia, irritabilidade, 

estresse, ansiedade e instabilidade emocional. A partir daí, entra em cena o enfretamento 

passivo, que é ―quando o usuário sofre efeitos prejudiciais ou enfrenta frustrações. Por fim, há 

o impulso primitivo, que é quando o usuário, com o intuito de buscar prazer e evitar a dor, 

volta a usar a internet a fim de alcançar a satisfação já experimentada um dia‖ (YING; 

YOUNG; YUE, p.27, 2011). 

Se o conteúdo é a matéria-prima, o meio de internet é a seringa psicológica que 

introduz o conteúdo no nosso sistema nervoso para que seja consumido. Nunca 

houve um input mais eficiente e direto em nossa mente e sistema nervoso do que a 

internet. Agora, com o advento e a proliferação de conexões de alta velocidade e 

aparelhos móveis de internet como os smartphones e muitos outros portáteis, a 

acessibilidade aumentou ainda mais. (GREENFIELD, p. 175, 2011) 

Entretanto, vale ressaltar que grande parte do nosso padrão de uso de internet opera 

num nível subconsciente; ―é esse uso automatizado que sustenta um grau significativo de 

distorção do tempo e dissociação (perda da percepção de nós mesmos) quando estamos 

conectados, o que nos leva a ficar durante horas sem percebermos‖ (COSTA; GOÉS; 

ABREU, p.106, 2013). Com isso, temos uma noção de que o dia passou rápido por termos 

ficado muito tempo online. Outra questão de grande valia é salientar que estar conectado 

durante muito tempo, mesmo que seja lendo informações pertinentes à profissão ou à vida 

pessoal, é prejudicial à saúde, ao contrário do que possa parecer ao dependente de internet. 

Muitos destes enxergam a felicidade ao usar a internet para conversar, jogar, namorar ou 

estudar, porém, esquecem-se, consciente ou inconscientemente, de que há um mundo fora das 

quatro paredes e que este é essencial para nossa saúde física e mental.  

A mobilidade do atual acesso à internet se baseia no nosso desejo de conveniência e 

de um senso de liberdade e escolha; é esse desejo que alimenta a ilusão de que maior 

acesso e oportunidade equivalem a um estilo de vida melhor/mais feliz – de que 

mais é melhor. Mas isso é um paradoxo. Parece que quanto mais escolhas temos, 

menos sadios nos tornamos. Quanto mais escolhas temos, maior o nosso estresse 

(WEISBERG apud GREENFIELD, p. 176, 2011).  
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De forma geral, as pessoas que tendem a desenvolver nomofobia são aquelas que 

apresentam um perfil ansioso, dependente, inseguro e com uma predisposição característica 

aos transtornos de ansiedade. Indivíduos com esse perfil costumam não desligar o telefone 

celular, seja em que local for, mesmo que só possa usar o módulo vibrador, deixando-o 

sempre por perto, visível e disponível. Muitos dormem com o celular ao lado da cama, pois a 

qualquer momento pode chegar mensagens, mesmo que estas não sejam importantes. ―A 

insegurança e a baixa autoestima contribuem para que se sintam rejeitados quando não 

recebem ligações ou quando verificam que seus amigos recebem mais ligações do que eles.‖ 

(KING; NARDI, p. 8, 2015).  

Se pensarmos na celeridade em que as informações e descobertas são divulgadas no 

mundo atual, fica difícil imaginar, pelo menos nas grandes cidades, a não utilização do celular 

por parte do cidadão metropolitano. ―Muitos de nossos pares, colegas de trabalho, professores 

e superiores esperam que as pessoas se mantenham constantemente disponíveis, e na cultura 

jovem ter um telefone celular e acesso à internet está se tornando a regra‖. (GREENFIELD, p. 

183, 2011). 

A dificuldade, em relação à experiência de abstinência da internet e outras 

tecnologias da mídia digital, é que é quase impossível atingir um nível de 

abstinência total. A vida moderna impede isso. A abstinência como resultado 

desejado, que geralmente é o objetivo no tratamento do abuso de álcool e 

substâncias, não é uma probabilidade prática na dependência de internet. Em vez 

disso, o que se espera atingir é um padrão de uso moderado. Esse padrão foi 

chamado de usar o computador de forma consciente (Ibidem, p. 173).  

Com efeito, o telefone celular é quase que indispensável para o estudante, o 

trabalhador ou a dona de casa que quer saber onde seus filhos estão e se chegaram bem. Um 

dos principais objetivos do celular é oferecer mais praticidade na comunicação, contudo, 

sabe-se que, além de benefícios, ele também pode oferecer prejuízos. Isso ocorre porque, se 

por um lado o aparelho proporciona maior liberdade nas comunicações e não exige que o 

sujeito esteja ligado a um ponto geograficamente fixo para o estabelecimento do contato, por 

outro permite que ele seja localizado e contatado a qualquer hora do dia, reduzindo, assim, os 

momentos tradicionalmente privados. Isso nos remete à relação patrão-empregado, pois há ao 

mesmo tempo um abuso, porque o patrão se acha no direito de ligar fora do expediente, e uma 

dependência, porque o empregado, com medo de perder o emprego, fica dependente de 

atender qualquer ligação. ―Conforme a tecnologia se torna mais rápida, mais barata e mais 

portátil, a tendência é o abuso e a dependência continuarem crescendo‖. (GREENFIELD, p. 

187, 2011). 



61 
 

Vale ressaltar que os conceitos de planejamento e coordenação tornaram-se mais 

fluídicos, pois o celular permite a comunicação em movimento e possibilita 

mudanças a qualquer momento, fazendo com que as novas programações sejam 

prontamente rearranjadas com maior flexibilidade. Podemos receber chamadas a 

qualquer hora e em qualquer lugar. (COSTA; GOÉS; ABREU, p.106, 2013). 

De fato, alguns profissionais tornam-se ―escravos do trabalho‖ em função de estarem 

permanentemente acessíveis, ou seja, é como se estivessem em plantão, fazendo hora extra 

com o celular ativo. Muitas empresas chegam a oferecer celular funcional ou plano de acesso 

a ele como sendo um benefício para seu funcionário, como fazem com vale-refeição ou plano 

de saúde. ―O celular, apesar de tornar a vida mais fácil em muitos aspectos, colabora para o 

desenvolvimento de um padrão workaholic
33

‖. (MAIA; MACHADO; CARDOSO, p. 201-

202, 2015). 

Há alguns anos começou a ser amplamente aceito que as pessoas teriam acesso ao 

seu e-mail em casa e no local de trabalho. Recentemente, essa expectativa se 

expandiu e passou a incluir a disponibilidade portátil e constante de e-mail e outros 

dados. Atualmente se espera que as pessoas possam acessar – e acessem – seu email 

a distância, em qualquer hora e em qualquer lugar. Todas essas expectativas levam, 

no mínimo, a um aumento do estresse psicofisiológico e, no pior dos casos, 

contribuem para o potencial de dependência de internet. (GREENFIELD, p. 183, 

2011). 

 Conforme a tecnologia sem fio continua nos desamarrando do computador e do acesso 

fixo e com fio, aumentam as expectativas dos empregadores e as pressões sociais para que 

permaneçamos conectados o tempo todo. O local de trabalho agora é full time, principalmente 

para categorias profissionais como: professores, militares, médicos, veterinários, dentre 

outros. Antes da revolução tecnológica, a média de trabalho de um professor era de 40 horas 

semanais; hoje, com o advento da tecnologia e o uso por grande parte da população, ele tem 

de desligar o celular se quiser ter lazer ou curtir a família. O tempo em que as horas de 

trabalho se encerravam no local da labuta acabou. Com isso, aumenta o número de 

profissionais com doenças físicas e mentais.  

Quando o trabalho não tem hora para começar e nem para terminar, o adoecimento 

desses profissionais torna-se progressivo, chegando a uma prevalência de 30% da 

população diagnosticada com a síndrome de burnout
34

. O conceito de burnout... tem 

como características principais a exaustão, o ceticismo e a ineficiência, com 94% 

dos indivíduos se sentindo incapacitados para trabalhar, e 89% praticando 

presenteísmo, ou seja, embora estejam presentes no trabalho, não conseguem 

realizar as tarefas propostas. Entre os sintomas, 93% dos afetados alegam sentir 

exaustão; 86%, irritabilidade; 82%, falta de atenção e 74% têm dificuldades de 

relacionamento no ambiente profissional. Além disso, outros 47% sofrem de 

depressão.  (CARDOSO ; MACHADO; MAIA, p. 202, 2015). 
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É importante diferenciar a dependência de internet por questões de trabalho daquela 

que é por motivos sociais, conforme supracitado no início deste subcapítulo. Enquanto uma é 

motivada, a outra é subjetiva. Todavia, independentemente de qual das duas estivermos nos 

referindo, não devemos deixar a dependência fazer parte do nosso cotidiano, pois,           

―assim como na dependência alimentar, em que a recuperação é mensurada pela ingestão 

calórica e perda de peso, os dependentes de internet podem medir o sucesso pela abstenção de 

aplicações problemáticas online e o aumento de atividades offline significativas. (YING; 

YOUNG; YUE, p.24, 2011). Uma das atividades offline que mais têm sofrido alterações é a 

conversação, pois recebe, cada vez mais, influência da conversação virtual. 

2.4 A conversação no cotidiano tecnológico 

A cada dia, pessoas de todo o mundo conectam-se à internet e engajam-se em 

interações com outras pessoas. Através dessas interações,  cada uma dessas pessoas 

é exposta a novas ideias, diferentes pontos de vista e novas informações. Com o 

advento dos sites de rede social, essas conversações online passaram a criar novos 

impactos, espalhando-se pelas conexões estabelecidas nessas ferramentas e, através 

delas, sendo amplificadas para outros grupos. São centenas, milhares de novas 

formas de trocas sociais que constroem conversações públicas, coletivas, síncronas e 

assíncronas, que permeiam grupos e sistemas diferentes, migram, espalham-se e 

semeiam novos comportamentos. São conversações em rede. (RECUERO, 2012, p. 

121). 

A conversa faz parte da nossa prática de linguagem cotidiana, porque é inerente ao 

nosso dia a dia. Conversamos no ambiente familiar, no trabalho, na faculdade, na rua, no 

telefone; portanto, é realizada de muitas formas e maneiras, devido à relação com o contexto 

imediato. Logo, temos de nos deter de que maneira a conversação é afetada pelas tecnologias, 

que sustentam, registram e atualizam as reelaborações pelas quais passam as conversações. 

―Com a revolução na tecnologia das mídias, ocorreu uma evolução em seu uso – o que 

transformou nossas vidas. Nós trabalhamos de forma diferente, jogamos de forma diferente e 

interagimos com os outros também de forma diferente.‖ (RICH, 2013, P.32). 

A idosa presa ao lar tem agora um modo fácil de se conectar ―virtualmente‖ à sua 

igreja a cada manhã de domingo – e os paroquianos não têm de se preocupar com 

quem vai a sua casa para conduzi-la e a sua cadeira de rodas. Requer menos esforço, 

mas em contrapartida é menos benéfico para todos os envolvidos. Dar e receber 

gentileza costumavam fazer parte do pacote. (RUSHKOFF, 2012, p.45-46). 

 Há dois tipos de comunicação na rede: síncrona e assíncrona. Esta é uma conversação 

que se estende no tempo, muitas vezes através de vários softwares, pois a conversa pode 

começar em um aplicativo e continuar em outro. Com isso, o sequenciamento da conversação 

é diferente, pois está espalhado no tempo. Aquela é caracterizada pelo compartilhamento do 

contexto temporal e midiático. Ou seja, são conversações que acontecem entre dois ou mais 
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atores através de uma ferramenta de comunicação mediada por computador, na qual o retorno 

é imediato. 

Cabe destacar que, há alguns anos, na época da conexão via dial-up
35

, o tempo que 

usávamos na internet era dedicado em sua maioria para enviar e receber e-mails. Vale reforçar 

que era possível escrever todos os e-mails sem estar conectado e, após estar conectado, enviá-

los de uma só vez, minimizando o período que ficávamos online, até porque era uma conexão 

paga por minutos conectados; totalmente diferente do cenário atual, no qual empresas de 

internet de banda larga cobram uma taxa mensal para o usuário acessar a internet sem limites, 

ocasionando, assim, um alto fluxo de conexões e de pessoas conectadas durante muito tempo. 

Estes tipos de conversações são somente formas didáticas de entendê-las, pois, como o 

ciberespaço é mutante, as conversações migram entre síncronas e assíncronas. Se levarmos 

em consideração o caráter inicial de cada comunicação, podemos classificar os fóruns e o e-

mail como ferramentas assíncronas, pois a resposta, geralmente, não é instantânea. Como 

exemplo de comunicação síncrona, temos o Whats App e os chats. Todavia, ―uma mesma 

conversa que se inicia de forma assíncrona no Twitter pode rapidamente tornar-se síncrona 

(por exemplo, com a conexão dos demais atores) e, posteriormente, assíncrona (caso algum 

membro saia da conversa no momento)‖ (RECUERO, 2012, p.55-56 – grifo do autor). Com 

efeito, a conversação na rede é múltipla e mutante.   

 Desta forma, é de grande valia compreendermos estas práticas conversacionais que 

agem na rede, a fim de que nos ajude a elucidar o impacto dessas conversas no mundo 

contemporâneo. ―Nesse sentido é importante salientar a percepção de conversação mediada 

pelo computador  como uma apropriação de um sistema técnico para uma prática social‖ 

(RECUERO, 2012, p. 18). Em suma, os computadores foram apropriados como ferramentas 

sociais e, em muitos aspectos, são fundamentais para a compreensão da sociabilidade na 

contemporaneidade.  

Com a popularização dessas ferramentas, as práticas de uso de computadores, 

notebooks, celulares, para trocar ideias e conectar-se a outras pessoas passaram a 

fazer parte do dia a dia de milhares de pessoas em todo o mundo, incorporadas no 

cotidiano de suas práticas de comunicação. Com isso, essas tecnologias passam a 

proporcionar espaços conversacionais, ou seja, espaços onde há interação com 

outros indivíduos adquire contornos semelhantes àqueles da conversação, buscando 

estabelecer e/ou manter laços sociais. (RECUERO, 2012, p.16). 
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 Conexão discada -  a conexão é realizada por meio de um dispositivo que utiliza a rede telefônica. 
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Entretanto, é importante destacar que ―a conversação, no ambiente mediado pelo 

computador, assume idiossincrasias próprias que são decorrentes da apropriação dos meios 

para o uso conversacional‖ (RECUERO, 2012, p.39). Assim, uma conversa mediada pelo 

computador oferece meandros diferentes do que a conversação sem mediação, pois, por ser 

um ambiente mediado, possui características e limitações específicas, que serão apropriadas e 

amplificadas pela conversação.   

Através da mediação, gravações reverberam no cotidiano, desde fatos fúteis, como 

tombos, até fatos de roubos, flagrantes e mortes, porque a mediação possibilita gravar, 

transformar e replicar a informação de uma maneira célere, transformando o Facebook e o 

Whats App em meios de divulgação dos fatos. 

Uma diferença bem significativa entre uma conversa mediada e uma não mediada 

pode ser vista neste exemplo elucidativo: digamos que, ao caminhar na rua, uma pessoa 

escorregue e caia. Até então, em uma situação não mediada, o fato será restrito aos que 

presenciaram o acontecimento. Se este mesmo cenário fosse mediado por uma gravação 

realizada através de um celular, dentro de alguns instantes o fato poderia ser compartilhado na 

internet e receber comentários da aldeia global. E o mais grave: sem o consentimento da 

pessoa que se acidentou, levando esta, agora vítima, a ser exposta na rede por um motivo fútil. 

―Quando as pessoas assumem o controle das mídias, os resultados podem ser 

maravilhosamente criativos; podem ser também uma má notícia para todos os envolvidos‖. 

(JENKINS, 2009, p. 45). 

 Desta forma, a conversação mediada por aparatos tecnológicos transformou a maneira 

tradicional de uma conversa. A celeridade na disseminação dos fatos ocasiona uma miríade de 

mensagens inoportunas, sem fundamentação e muitas vezes sem critério. Pessoas ficam 

vulneráveis a serem vítimas por diversos fatores, desde um tombo, conforme foi mencionado 

no exemplo acima até uma mensagem postada em uma rede social, que pode viralizar
36

 e, em 

poucos minutos, ser compartilhada por muitos usuários – para ou bem ou para o mal. 

O medo pelo qual a maioria dos jovens está usando as tecnologias da informação 

está mudando a maneira como o mundo funciona. Ainda não sabemos o impacto 

total dessas mudanças, mas sabemos que elas são profundas e vão alterar toda a 

dinâmica nas próximas décadas, se não nos próximos séculos (PALFREY; 

GASSER, 2011, P.318). 
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Termo usual da internet que designa a ação de fazer com que algo se espalhe rapidamente, semelhante ao efeito 

viral.  
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Outro fator de extrema relevância é a questão da conversação no espaço físico. Em 

muitos locais públicos, grupos de jovens conversam entre si mediados pelo celular, inclusive 

há casos em que, mesmo estando a poucos metros de distância, preferem falar via Whats App 

ou Facebook. Com o crescimento do uso dos celulares para fins de conversação, é notável a 

preferência de jovens pela conversação mediada. Conforme já mencionado, a conversação 

mediada tem uma falsa sensação de anonimato, o que muitas vezes encoraja alguns jovens a 

escreverem sobre assuntos ou fatos dos quais não teriam coragem para falar pessoalmente 

com uma amiga ou um amigo, por exemplo.  

De fato, é questionável até onde a conversação mediada é benéfica, pois ao mesmo 

tempo em que aproxima pessoas que residem distantes uma das outras, afasta, no que 

concerne à presença física, pessoas que moram próximas. ―A rede é melhor em criar 

simulações e modelos aproximados da interação humana a grande distância do que é em 

promover interações entre pessoas que estão no mesmo lugar.‖ (RUSHKOFF, 2012, p. 42). 

Esta observação de Rushkoff é nitidamente perceptível nos transportes e locais públicos, nos 

quais, conforme relatado no próximo capítulo, foi possível identificar o comportamento dos 

cidadãos no que concerne ao uso do celular, através de uma observação simples em quatro 

locais públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

3- PESQUISA: RELATOS DE UMA OBSERVAÇÃO SIMPLES 

 A observação simples foi escolhida como método com o intuito de, presencialmente,  

levantar subterfúgios para a pesquisa quantitativa, além de registrar fatos do cotidiano 

tecnológico do qual os membros das grandes cidades estão imersos. A observação simples é 

focada em observar sem participar. ―Por observação simples entende-se aquela em que o 

pesquisador, permanecendo alheio à comunidade que pretende estudar, observa de maneira 

espontânea os fatos que aí ocorrem. (...) O pesquisador é mais um espectador do que um ator.‖ 

(GIL, 1999, p.111). 

 Segundo Gil (1999), este tipo de observação também é conhecido como observação-

reportagem, pois apresenta similaridade com as técnicas jornalísticas de observação. A 

observação simples é muito mais do que uma constatação dos fatos, por isso, é importante que 

o observador realize o trabalho apenas quando está sozinho nos locais pesquisados, pois evita 

o risco da conversa paralela e, posteriormente, da dispersão do objetivo.  

 Este método de observação requer uma apurada técnica de interpretação por parte do 

observador. Desta forma é notável que ele faça parte ou seja conhecedor do grupo do qual 

pretende observar. Assim, apesar do público das gerações abranger pessoas com idade entre 

36 e 6 anos, todos os indivíduos observados, assim também como os respondentes da pesquisa 

quantitativa, tinham idade acima dos 15 anos. Vale salientar também que a observação 

simples é de grande valia para situações de caráter público. ―É, pois, muito apropriada para o 

estudo das condutas mais manifestas das pessoas na vida social, tais como: hábitos de compra, 

de vestuário, de conveniência social, de frequência a locais públicos etc.‖. (GIL, 1999, 112). 

 É importante descrever como é realizado o registro da observação e quais 

características são relacionadas ao fato observado, para que este seja descrito no ―diário de 

campo‖. Para Gil (1999), apesar de não haver regras fixas acerca do que observar, julga 

necessário identificar: ―Quem são os participantes? Quantos são? A que sexo pertencem? 

Quais são suas idades? Como se vestem? Como as pessoas se relacionam?‖ (GIL, 1999, 

p.112).  

A observação simples foi realizada em quatro locais públicos: metrô, shoppings, bares 

e praias. A escolha dos locais foi premeditada, pois são lugares nos quais há uma grande 

presença do público-alvo. O metrô foi escolhido por ter diversos tipos de gerações em um só 

ambiente, o que nos proporciona a oportunidade de visualizar gerações diferentes com as 

gerações pesquisadas no estudo. A razão da escolha do shopping é devido ao ambiente jovial 
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e consumista, o qual atrai muitos membros das gerações Y e Z, principalmente nos arredores 

do cinema e das praças de alimentação. As praias foram locais de observação em razão de ser 

um ambiente propício ao público jovem: liberdade, sol, novas amizades, paqueras. Por fim, os 

bares foram escolhidos por ser um ambiente no qual o público-alvo é visto comumente; 

porém, a escolha dos bares teve uma particularidade: foram selecionados aqueles que 

tivessem um público mais direcionado às gerações pesquisadas, o que explica a escolha pelos 

bares Barril 8000 e Buxixo.  

Um ponto a se destacar é o comportamento da observação simples nos locais. No 

metrô busquei sempre um canto no qual pudesse observar e anotar no meu diário de campo 

sem ser percebido. No bar, sentei à mesa e fiquei observando o público de locais 

privilegiados. Na praia, caminhei na areia e, de vez em quando, parava para anotar no diário. 

No shopping, caminhei pelos corredores e, em certo momento, sentava à mesa localizada na 

praça de alimentação, onde havia grande concentração do público-alvo e escrevia as 

observações no diário de campo.   

3.1 Observação simples no metrô (Linha 1 e Linha 2) 

 Dia 24 de novembro, terça-feira, às 8h, na estação de Colégio, dirigi-me à plataforma e 

fiquei esperando a composição. A estação de Colégio foi escolhida por ter um grande fluxo de 

pessoas pela manhã, pois liga três grandes bairros da zona norte: Rocha Miranda, Madureira e 

Colégio. Vale ressaltar que, assim que adentrei na estação, notei a particularidade da 

ambientação das estações de metrô. A primeira observação que fiz foi em relação às 

sinalizações e placas informativas, porque estas corroboram o que Augé (2012) diz no que 

concerne aos não-lugares, pois o metrô, atualmente, é um não-lugar, no qual o cidadão 

consegue se deslocar sem dificuldade, através do sistema informativo-visual, que é muito bem 

elaborado. Esta ambientação particular das estações do metrô também foi vista por Caiafa 

(2013): “As escadas à entrada dos metrôs conduzem em geral a um outro ambiente, um outro 

mundo underground com seus caminhos, suas regras e suas atrações.‖ (CAIAFA, 2013, p. 

22).  

 Na plataforma, percebo pessoas mexendo em seus celulares; notadamente é 

perceptível visualizar, através da indumentária, que alguns estão indo ao trabalho e outros 

indo à praia ou à escola. Dentro da composição, procuro um local estratégico para escrever 

sobre o que acontece ao meu redor, sem que desconfiem da minha atividade de relatar no 

―diário de campo‖. Percebo que há pessoas de diferentes culturas, gostos e vestimentas, o que 
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remete à Janice Caiafa (2013): ―Embora as bifurcações ou separações da cidade possam se 

replicar no metrô do Rio de Janeiro, ali se constitui um espaço em que pessoas de diferentes 

regiões da cidade se avistam e contemplam suas diferenças.‖ (CAIAFA, 2013, p. 34). 

 À vista, consigo visualizar 11 pessoas mexendo em seus respectivos celulares, 

aparentemente a maioria pertencente à geração Y, em razão do traje social de pessoas indo ao 

trabalho. Do público à vista, apenas seis acompanham a viagem em silêncio. Ao meu lado, 

destoando de todo o vagão, duas mulheres aparentemente da geração Y conversam. À frente, 

avisto uma jovem nitidamente da geração Z que, até então, olhava a paisagem externa à 

composição. Todavia, após três ou quatro minutos, pareceu-me entediada e pegou seu celular 

dentro da bolsa. 

 Na estação Engenho da Rainha, quatro estações após aquela que adentrei, uma turma 

de jovens, todos da geração Z, entra com seus celulares em mãos e aparatos que demonstram 

nitidamente que estão indo à praia - esta época do ano é algo muito comum no metrô do Rio 

de Janeiro vermos jovens indo à praia, pois muitos destes estão entrando de férias na escola e 

veem o metrô como a melhor forma de chegar ao seu local de destino, já que possibilita o 

usuário descer em estações próximas às praias de Copacabana, Leme e Ipanema. Estas jovens 

conversavam tanto fisicamente quanto virtualmente, através dos aplicativos de mensagens 

instantâneas presentes em seus celulares. 

 Em Inhaúma, uma jovem da geração Y entra no vagão digitando no celular. No 

mesmo momento, a menina que estava olhando a paisagem parou de olhar para mexer no 

celular, mas volta a guardá-lo na bolsa quando a composição para na estação Del Castilho. 

Todavia, duas estações após, mais precisamente em Triagem, a jovem volta a manusear o 

telefone.  

 Na estação de Triagem, as duas que estavam conversando ao meu lado interrompem a 

conversa e pegam seus respectivos celulares, permanecendo com eles até descerem, na 

estação Central. A jovem que entrou digitando no celular ficou mexendo nele até 

desembarcar, assim como todos que estavam usando o celular quando adentrei na estação 

Colégio. Em nenhum momento, os que estavam usando celular deixaram de utilizá-lo. O 

tempo de observação deste dia foi de aproximadamente 1h:30min.  

 Dia 5 de dezembro, domingo, às 10h, na estação de Irajá, espero a composição na 

plataforma. A estação de Irajá foi escolhida, a princípio, por ser uma estação que liga vários 
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bairros da zona norte: Vaz Lobo, Irajá, Vista Alegre e Vila da Penha, o que acarreta um 

grande número de passageiros. Por não ser dia útil e não estar calor para ser dia de ida à praia, 

poucas pessoas aguardam o metrô. Dentro da composição as pessoas se olham, mas não se 

falam. O barulho vem do ruído mecânico do veículo em movimento. Uma observação 

interessante a respeito deste assunto foi feita por Caiafa: ―O metrô é um espaço tão retilíneo– 

inclusive por suas direções precisas, pelas regulações e pelo aspecto disciplinar, como vimos 

– que a conversa tem que ser despertada por uma irregularidade.‖ (CAIAFA, 2013, p. 32). 

Vale ressaltar que Gabriel Tarde (1992), grande admirador da conversação e interação nas 

cidades, disse que, entre desconhecidos, ficamos calados por polidez.  

Este cenário acima também nos remete a Sennett (2003), o qual nos mostra que há 

muito tempo existe o individualismo urbano e que este assumia um sentido particular. ―As 

cidades planejadas do século XIX pretendiam tanto facilitar a livre circulação das multidões 

quanto desencorajar os movimentos de grupos organizados‖ (SENNETT, 2003, p.264). Este 

pensamento sobre o individualismo também é visto em outros grandes autores. 

Cada pessoa age como se fosse estranha à sorte dos demais (...). Nas transações que 

estabelece, mistura-se aos seus concidadãos, mas não os vê; toca-os, mas não os 

sente; existe apenas em si mesmo e somente para si mesmo. Assim, sua mente 

guarda um senso familiar, não um senso social. (TOCQUEVILLE, apud SENNETT, 

2003, p. 264).  

 De fato foi o que presenciei dentro da composição, parecia que cada um vivia seu 

mundo particular, apenas com a ajuda dos celulares. No vagão, havia, em média, umas 50 

pessoas. Destas, umas 30 estavam sob ao meu alcance visual. Percebi algumas delas jogando 

no celular, outras apenas conversando, mas, em geral, muitas estavam com seus celulares. A 

composição chega à estação Del Castilho, bem conhecida por ser ligada ao shopping Nova 

América. Nesta estação há o costume de entrar muitas pessoas, mesmo em fins de semana. 

Assim, entra uma turma de jovens da geração Z e, pouco tempo depois, visualizo alguns 

destes mexendo em seus respectivos celulares.  

 As estações vão passando e o uso do celular é cada vez maior por parte dos 

passageiros. Ao chegar à estação São Cristóvão, um grande número de pessoas desce, em 

razão de a estação ser próxima ao Parque da Quinta da Boa Vista. Grande parte das pessoas 

que permanece e que vai em direção à Zona Sul mexe em seus celulares, denotando o quanto 

o acesso destes é inerente no cotidiano dos cidadãos. Quando chegamos às estações que dão 

início à Zona Sul, percebo jovens da geração Y e Z em grupos, deslocando-se, provavelmente, 
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para algum shopping ou bar. Este grupo vai conversando da estação Largo do Machado até 

Botafogo, mas, ao mesmo tempo, trocam mensagens em seus aparelhos celulares.  

 Quando chego à estação General Osório, faço o retorno e volto a entrar na 

composição, desta vez da Zona Sul até a Zona Norte. Nitidamente o público que entrou na 

composição é bem diferente do que tinha entrado na Linha 2, aparentemente mais bem vestido 

e com mais acessórios, como óculos, pulseiras, relógios de pulso e celulares mais sofisticados. 

Não demora dois minutos com o veículo em movimento para alguns dos passageiros pegarem 

seus celulares, mesmo que não haja uma boa conexão com a internet, já que grande parte 

desta linha tem trajeto subterrâneo. Mesmo assim vemos algumas pessoas manuseando 

incessantemente seus aparelhos. Cabe ressaltar que os aparelhos, em sua maioria, possuem 

jogos e leitores de livros digitais.  

 Conforme as estações vão passando, mais pessoas entram na composição. Por grande 

parte de o trajeto ser subterrâneo, o sinal da internet é escasso, por isso presencio poucas 

pessoas com celular em mãos. Todavia, assim que o trem chega à estação Cinelândia, o sinal 

de internet melhora e, aos poucos, aumenta o número de pessoas que pega seus celulares de 

dentro da bolsa e dos bolsos. Ao meu redor, contabilizo, em média, um grupo de 40 pessoas, 

dentre estes, alguns jovens das gerações Y e Z. Sem exceção, todos os jovens de ambas as 

gerações, cerca de 20 pessoas, estão concentrados no uso do celular. Na Central, estação na 

qual as linhas 1 e 2 se encontram, há uma profusão de pessoas saindo e entrando ao mesmo 

tempo, pois esta estação, além de integrada à estação de trem, é a última chance de o usuário 

trocar de linha, caso este queira. 

 Após a estação Central, o número de passageiros aumentou, mas, em relação ao 

público-alvo da pesquisa, trocaram-se as pessoas sem alterar muito a quantidade, porque 

havia cerca de 20 jovens à vista. A diferença é que estávamos entrando na linha 2, na qual 

grande parte do caminho não é subterrâneo, o que ocasiona uma melhoria no sinal de internet 

e, consequentemente, mais chances de vermos jovens mexendo em seus celulares. De fato é o 

que ocorre durante grande parte do tempo com a maioria dos jovens, com exceção de duas 

jovens, nitidamente da geração Z. Estas mantiveram seus celulares na bolsa até a hora em que 

as perdi de vista, pois desceram da composição antes de mim. Uma delas lia, de maneira 

concentrada, um livro impresso denominado ―A mágica da arrumação‖, enquanto a outra 

jovem lia, também um livro impresso, denominado ―Dilmês – o idioma da mulher sapiens‖.  

 Ao meu redor, os outros jovens mexem incessantemente no telefone, alguns destes 

com fones de ouvido. Quando estamos na estação Del Castilho, uma turma de jovens, 
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nitidamente da geração Z, entra conversando. Dos oito jovens que entraram, presencio 5 

destes mexendo em seus celulares. Até a estação Irajá, os jovens continuam conversando 

fisicamente e virtualmente, enquanto os outros três mantiveram-se sem usar o celular. 

Conforme as pessoas vão descendo, a capacidade de se observar aumenta gradativamente, o 

que me fez ir até a estação terminal Pavuna. Em geral, dos jovens que presenciei neste tempo 

de aproximadamente 3 horas, do terminal da linha 1 até o terminal da linha 2, a maioria deles 

mexia nos celulares.  

O metrô, por si só, é um ambiente não propício à interação, pois é um não-lugar, com 

bastante informações visuais e sonoras, o que permite ao usuário fácil acesso às informações e 

minimiza que este recorra a outro usuário solicitando ajuda. O uso do telefone celular dentro 

da composição amplifica a individualização e o rompimento do contato físico-verbal, 

ocasionando, perceptivelmente, uma cena na qual as pessoas vivenciam um mundo particular, 

um mundo virtual e ignoram o mundo real no qual seus corpos estão presentes; neste caso a 

composição do metrô.  

De forma geral, a observação simples no metrô foi realizada em locais em que havia 

grande possibilidade de encontrar o público-alvo da pesquisa, por isso fomos de um extremo 

ao outro. Do subúrbio da cidade até o local onde residem as classes mais abastadas. Cabe 

ressaltar que todos os membros de ambas as gerações observadas tinham idade acima de 15 

anos. As crianças foram descartadas da observação, em razão da alta discrepância que teriam 

com um membro nascido em 1980, início da geração Y.  

3.2 Observação simples nas praias (Barra da Tijuca, Ipanema e Copacabana) 

 Por ser um local em que as pessoas vão com pouca vestimenta e acessórios, 

teoricamente o uso do celular na praia não deveria ser tão corriqueiro. Todavia, no dia 14 de 

dezembro de 2015, na praia da Barra da Tijuca, altura do posto 6, realizei a observação 

simples no período de 9h até 13h. Foi possível visualizar jovens com celulares presos em seus 

respectivos biquínis e sungas. Alguns jovens revezavam a ordem de mergulho para que um 

destes tomasse conta dos pertences do grupo, incluindo os celulares. 

 Muitas jovens estavam com bolsas pequenas, nas quais cabiam nada mais do que o 

celular, o protetor e os óculos. Para algumas jovens o celular fica na bolsa, porém, foi possível 

visualizar que, mesmo na praia, muitas jovens ficam com o celular em mãos.  
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 Um fato interessante a relatar foi ter visto uma jovem lendo um livro digital em seu 

celular. Algumas telas possuem uma boa resolução e um tamanho no qual as letras possam ser 

ampliadas, beneficiando, assim, leitores que querem ter uma leitura tranquila na bonança da 

praia. Dez minutos após ter visto a jovem leitora, deparei-me com mais duas jovens lendo. 

Uma lendo livro impresso e outra lendo um livro digital no tablet.  

 Apesar da maioria dos jovens observados não estar com o celular na maior parte do 

tempo, foi possível ver alguns destes teclando no telefone. Como o número de jovens nesta 

praia era grande, resolvi caminhar de uma forma na qual pudesse visualizar o que eles 

estavam fazendo no celular. Saí do calçadão e caminhei nas areias da praia, de uma maneira 

na qual eu passasse por trás da maioria dos jovens.  

 Não obstante ser um local propício para se desligar do mundo virtual e curtir 

momentos do mundo real, visualizei jovens  conversando no Whats App, Facebook e 

navegando entre sites e vídeos. Vale salientar que nem todos estavam mexendo em redes 

sociais ou sites, foi possível ver um grande número de jovens ouvindo músicas sem estar 

mexendo no aparelho.  

 Outro fator que julgo interessante relatar concerne ao horário no qual os jovens ficam 

expostos ao sol. Por volta de 12 horas, o sol estava muito forte, porém, poucos jovens saíram 

das areias, pelo contrário, parece que o horário no qual o sol está bastante forte é o horário 

com maior presença de pessoas. Algumas não se dão conta do perigo que correm, mas outras 

estavam nitidamente desligadas, olhando somente a tela do celular. 

 No dia 15 de dezembro, a observação foi realizada nas praias de Copacabana e de 

Ipanema, em razão destas serem bem localizadas e receberem turistas e pessoas de todas as 

partes do Rio de Janeiro, pois estas praias estão localizadas perto das estações de metrô 

Cardeal Arcoverde e General Osório, respectivamente.  

 Minha preferência foi iniciar a observação na praia de Copacabana e ir até a praia de 

Ipanema. As praias estavam cheias e tive que caminhar na areia, a fim de ficar mais próximo 

dos jovens e visualizar o que estavam fazendo.  

Depois de alguns minutos, pude observar que, quem estava em grupo, pouco 

manuseava o celular, diferentemente dos que estavam a sós. Para estes, era visível que o 

celular virava um companheiro para mitigar a solidão de estar só na praia. 
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 Um fato interessante que presenciei é que tanto na praia de Copacabana quanto na de 

Ipanema não visualizei membros da geração X com celular em mãos. A maioria dos 

pertencentes à geração X estava descansando, outros estavam lendo livros, diferentemente do 

que presenciei no metrô, no qual havia muitos membros da geração X nos celulares. Em 

relação aos livros, notei jovens lendo livros no leitor de livros digitais (e-reader). Presenciei, 

em média, cinco leitores de livros digitais. 

 Uma percepção geral que tive em relação aos jovens foi o fato de procurarem andar na 

praia em grupos. Nitidamente conseguimos identificar diferenças nos grupos, por estes terem 

peculiaridades comuns entre os membros, seja de idade, sexo, ou localização. Da mesma 

forma, é notável a diferença entre os jovens que vão à praia para realizarem exercícios físicos 

dos que passam horas teclando no celular. 

Num total de 4 horas de observação, vi centenas de jovens das gerações pesquisadas 

(Y e Z), a maioria não estava manuseando celular no período em que observei. Entretanto, o 

uso do telefone celular para realizar fotos pessoais (selfies) é comum, principalmente por 

parte das jovens da geração Z.  

Em suma, a praia causou certa surpresa, porque não imaginava ter encontrado tantos 

jovens e adultos teclando em seus celulares. Não só pela questão da vulnerabilidade na 

segurança, mas, mormente, por ser um ambiente que oferece todas as condições do cidadão se 

privar do mundo online e curtir mais a vida real. Entretanto, a observação na praia ajudou a 

elucidar o quanto o celular é parte inerente da vida de algumas pessoas, especificamente dos 

jovens.  

3.3 Observação simples no bar (Buxixo, Barril 8000) 

 O primeiro bar no qual realizei a observação simples foi o Buxixo, localizado na 

Tijuca. Por reunir pessoas de diferentes regiões do Rio de Janeiro, o bar fica bem 

movimentado em qualquer dia da semana, principalmente nos finais de semana. Após 

escolher uma mesa para iniciar as observações e transcrevê-las, observei que a maior parte 

dos jovens pertencia à geração Z. 

 Jovens com semblantes descansados conversavam em grupos, mas era comum ver o 

celular na mão de cada um, como se este fizesse parte do corpo. Algo que chamava a atenção 

era o fato de tudo ser motivo para realizar fotografias. A quantidade de selfies que os jovens 

faziam era incomensurável, a maioria acompanhada de copos de cerveja. 
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 Outro fato que percebi foi a quantidade de bebidas alcoólicas em cima das mesas. Ao 

passar do tempo, presenciei vários jovens conversando nas duas esferas: real e virtual. A 

conversa virtual parecia ser mais interessante do que a real, que acontecia ali, naquele exato 

momento, entre amigos, pois havia mais jovens digitando no celular do que conversando 

fisicamente. 

Em certo instante, um jovem levanta repentinamente e corre até a entrada do bar. Era 

mais uma turma de jovens que chegava para a ―reunião‖ do fim de semana. Entretanto, vale 

ressaltar que, mais jovens corresponde a mais conversação, logo, intensifiquei minha 

observação neste enorme grupo de jovens e constatei que muitos destes conversavam no 

celular enquanto estavam sentados à mesa. 

Os poucos da geração Y que estavam no local também não dispensavam o uso do 

celular, porém eram mais comedidos no uso do que os jovens da geração Z. Alguns jovens 

desta geração gravam vídeos do cantor que se apresenta no pequeno palco, localizado no 

fundo do bar; outros preferem a conversação na mesa e aparentam não dar importância ao que 

está acontecendo no palco.  

Outra questão interessante que notei neste dia foi a falta de paciência de alguns jovens 

para com a espera de pedidos. Uma jovem, que tinha acabado de chegar, estava indignada em 

razão da demora na entrega do seu pedido. Fato como este é comum visualizarmos em outras 

situações, como filas de banco, trânsito e afins, mas não esperaria ver uma jovem transtornada 

rapidamente por causa de um pequeno atraso no seu pedido, o que denota a ansiedade que 

estas gerações vivenciam no cotidiano.  

 De forma geral, deu para observar que, no caso dos jovens presentes no bar, o celular é 

praticamente inerente ao corpo de cada um destes. Alguns utilizam muito; outros, 

moderadamente, mas o uso, de forma geral, é intenso. Dificilmente vemos algum jovem sem 

manusear o celular mais do que dez minutos. (...) Depois de duas horas de observação, retirei-

me do bar Buxixo e fui em direção ao Barril 8000. 

 Chegando ao Barril 8000, bar que fica localizado na Vila da Penha, deparei-me com 

um grande números de pessoas. Vale ressaltar que o motivo da escolha deste bar é justificado 

pela presença maciça do público-alvo. Procurei um local reservado e presenciei um público 

maior dos pertencentes à geração Y.  
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 Com muitas pessoas chegando ao local, minha área de observação ficou 

comprometida. Assim, procurei o gerente da loja e expliquei o motivo da minha ida ao bar. 

Solícito, o gerente me reservou um local privilegiado, no qual conseguia identificar quem 

entrava e quem saía do local.  

 Com ampla visão do local, consegui visualizar algumas pessoas com o celular em 

mãos; muitas destas olhavam a tela do celular em pouco espaço de tempo, perceptivelmente 

em busca de alguma notificação recebida.  

 Visualizei poucos jovens da geração Z, porém, com exceção de duas meninas, o 

restante desta geração manuseava o celular constantemente. A maioria das mesas era ocupada 

por jovens da geração Y.  

 Por ser um local de diversão, música e dança, alguns jovens se esqueciam do uso do 

telefone celular, porém, não durante muito tempo. Ladeadas à mesa, três mulheres 

conversavam sem o uso do celular, só pegaram-no para tirarem selfies daquele momento. 

Aliás, selfie é algo comum nos bares, pois, conforme já tinha presenciado no bar Buxixo, 

muitos jovens registram estes momentos de descontração, diversão ou de esquecer alguma 

tristeza. 

 O tempo vai passando e o fluxo de pessoas continua intenso, porém um fato destoa da 

multidão que está rodeada de amigos. Vejo um casal sentado no canto do bar, aparentemente 

feliz, mas destacado da multidão, talvez querendo algo mais reservado. Direcionei minha 

atenção para este casal durante alguns minutos. Neste tempo, os dois teclavam em seus 

respectivos celulares, mesmo estando apenas a sós sentados à mesa. Percebi que só largaram o 

telefone celular quando o garçom entregou o cardápio ao casal. Logo após realizem o pedido, 

o casal deu um beijo e cada um voltou a teclar em seu celular.  

No Barril 8000, em razão da maioria dos jovens ser da geração Y, o uso do celular foi 

menor do que o visto no Buxixo, no qual a maioria dos jovens presentes pertencia à geração 

Z. Todavia, em ambos locais a presença foi intensa, com algumas particularidades que 

elucidaram a formulação de questões a serem propostas para o questionário da pesquisa 

quantitativa. O tempo de observação no Barril 8000 foi, aproximadamente, de duas horas e 45 

minutos. 
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3.4 Observação simples no shopping (Norte Shopping, Barra Shopping e Botafogo Praia 

Shopping) 

Foram realizadas observações simples em três shoppings do Rio de Janeiro. No dia 23 

de dezembro, o primeiro shopping a ser observado foi o Norte Shopping, escolhido por ser o 

maior shopping, no que concerne ao espaço físico, da zona norte do Rio de Janeiro. Por estar 

no período próximo ao dia de Natal, as lojas e os corredores estavam cheios. 

Como o público-alvo do estudo é composto por jovens das gerações Y e Z, dirigi-me à 

praça de alimentação e, posteriormente, ao cinema, pois são duas áreas nas quais encontramos 

grande parte do público a ser observado. 

Notadamente observo, na fila para comprar ingresso ao cinema, a quantidade de 

jovens mexendo no celular e que esperam sua vez de chegar à bilheteria. Dos 13 que estavam 

na fila, apenas uma mulher, nitidamente pertencente à geração X, não mexia em seu celular.  

Conforme comentado em observações anteriores, selfies são comuns entre os jovens, 

mesmo que o fato seja banal, como, por exemplo, estar na fila do cinema. Na praça de 

alimentação, presenciei famílias almoçando e, neste caso, com raras exceções teclando em 

seus respectivos celulares neste momento.  

Um caso particular me chamou atenção, mormente porque dias antes havia 

presenciado caso parecido no Barril 8000. Dois jovens se sentam à mesa, parece-me um casal 

de namorados. A moça se senta primeiro e, assim que se acomoda, retira o celular de dentro 

da bolsa. O rapaz senta logo a seguir e realiza o mesmo procedimento. O intrigante neste caso 

é que, em aproximadamente dez minutos, o casal só conversou durante alguns segundos, 

quando a moça interrompeu o que ele estava fazendo no celular para mostrá-lo uma foto. 

Após ver a foto, o rapaz sorriu e continuou o ―ritual‖ de almoçar e mexer no celular.  

O número de jovens das gerações Y e Z que percebo mexendo em seus celulares 

enquanto aguardam a refeição ficar pronta é grandioso. A imagem que fica na mente é a de ter 

sempre alguém mexendo no celular, como se fosse uma obrigação da qual não consegue ficar 

livre de realizar esta ação. Parece impossível, para estes jovens, aguardar a refeição ou a vez 

de chegar à bilheteria do cinema sem ter que mexer no celular.  
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Chegando ao Barra Shopping, escolhido por ser um dos maiores shoppings da 

América do Sul em espaço físico e por receber pessoas de todo o Rio de Janeiro, percorri 

corredores, praça de alimentação e observei de perto a fila do cinema.  

Após ter percorrido e observado os jovens presentes no shopping durante 

aproximadamente duas horas, cheguei à conclusão de que a observação é muito parelha com a 

realizada no Norte Shopping, apenas com um diferencial: por ser comumente um shopping 

frequentado por pessoas de classes econômicas abastadas, o número de aparelhos modernos é 

bem maior.  

Outro fator que devemos salientar é a quantidade de jovens com mais de um celular 

em mãos, inclusive presenciei dois casos de jovens falando ao celular em uma mão e, na 

outra, teclando no outro celular.  

No dia 24 de dezembro, após chegar ao Botafogo Praia Shopping, fiz o mesmo 

percurso já realizado nos outros dois shoppings, com o intuito de seguir um padrão de locais 

de observação. O Botafogo Praia Shopping foi escolhido por ser um representante do 

shopping da zona sul, marcado por presença de pessoas com trajes mais despojados, em razão 

de muita gente morar perto da praia.  

Na praça de alimentação, não diferente dos outros shoppings observados, presenciei 

muitas pessoas mexendo em seus respectivos celulares, como se cada um estivesse vivendo 

em um mundo particular e alheio ao que acontece ao seu redor; no caso específico, a praça de 

alimentação.  

Quanto ao que foi observado nos outros shoppings em relação aos jovens não muda 

muito, porém, houve quatro casos que é de grande valia relatar, sendo três acidentes causados 

pela desatenção de usar o celular em momentos inoportunos, e um fato que sempre gera 

polêmica: crianças manuseando aparelhos eletrônicos, como celular e tablet.  

O primeiro caso de acidente é referente a uma mãe que empurrava o carrinho de bebê, 

com seu filho dentro, e, ao mesmo tempo, mexia em seu celular. Com isso, poucos segundos 

após visualizar esta cena, a mãe, desatenta pelo uso do celular, bate com o carrinho na perna 

de uma idosa, desequilibrando-a.  

O segundo acidente foi um pouco mais grave, pois ao descer a escada rolante e, ao 

mesmo tempo, teclar em seu telefone celular, uma jovem, que estava atenta à tela, não 



78 
 

percebeu o final da escada rolante e acabou tropeçando e caindo em cima de uma criança de 

aproximadamente 5 anos, que estava à sua frente na escada.  

O terceiro acidente foi o mais grave e ocorreu no estacionamento do shopping, quando 

já estava saindo do local. A mulher, nitidamente da geração Y, seguia o comboio de carros, a 

fim de sair do estacionamento do shopping. Com uma mão no volante e outra teclando em seu 

celular, a jovem acelerou mais do que o necessário e, consequentemente, colidiu com a 

traseira do carro que estava à frente, o que gerou uma pequena confusão. 

Por fim, o último fato foi relativo ao uso do celular por crianças estar sendo cedo 

demais. Conforme defende Turkle (2011), os pais estão dando aparelhos eletrônicos para as 

crianças antes do desenvolvimento físico e mental, o que não é benéfico. O número que 

presenciei de crianças com telefones celulares em mãos é maior do que imaginava. O tempo 

estimado que fiquei em cada shopping foi: Norte Shopping – três horas; Barra Shopping – 

duas horas; Botafogo Praia Shopping – três horas e meia.  

Alguns pais acham que quanto mais cedo os filhos usarem o telefone celular, menos 

será o vão que estes terão em relação à tecnologia nos anos vindouros. Todavia, vale ressaltar 

que as atividades física, lógica e psíquica são a base para o melhor desenvolvimento da 

criança, por uma série de fatores inerentes ao nosso processo de construção de saúde física e 

mental. Presenciar crianças mexendo em aparelhos eletrônicos demasiadamente e sem 

nenhum critério é, efetivamente, inquietante e suscita estudos mais pormenorizados, pois pode 

ocasionar uma dependência do celular na vida delas, excluindo-as de atividades físicas 

essenciais para o desenvolvimento do corpo.  

Muitas vezes, os pais têm pouco ou nenhum conhecimento do que está acontecendo 

ou de como tudo isso funciona, e não percebem o nível de atividade ou abuso. Os 

pais não sabem o que é normal ou razoável, e não querem que os filhos fiquem para 

trás na curva de desenvolvimento digital. Essa falta de conhecimento e de poder 

tecnológico contribui ainda mais para um possível abuso e dependência  dessas 

tecnologias. (GREENFIELD, p. 185, 2011) 

Estes exemplos observados nos três shoppings mostram o quanto estudar este tema é 

importante, pois estamos, de forma abrangente, omitindo problemas e ignorando causas que 

podem trazer malefícios à sociedade em um curto espaço de tempo.  

A partir do resultado da observação simples nos quatro locais supracitados, foi 

elaborado um questionário de uma pesquisa quantitativa, o qual foi respondido por 400 

indivíduos, sendo 200 de cada geração estudada. Após a análise dos resultados, tivemos o 
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objetivo de compreender as mudanças observadas e elucidar aspectos levantados nestas 

observações. 

Com efeito, vale registrar que todos os locais observados foram de grande utilidade 

para a elaboração do questionário da pesquisa quantitativa, pois cada observação ou fato 

vivenciado suscitaram insights que foram transcritos em forma de perguntas, a fim de 

conseguir resultados que abalizassem o estudo e as observações realizadas.  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

4- PESQUISA QUANTITATIVA : ONLINE FULL TIME? 

 

As questões formuladas fazem parte de uma amostragem por tipicidade ou intencional, 

enquanto o cálculo para definir o tamanho da amostra foi baseado em uma amplitude de 

universo infinito. A amostragem por tipicidade ou intencional:  

Consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações 

disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população. A principal 

vantagem da amostragem por tipicidade está nos baixos custos de sua seleção. 

Entretanto, requer considerável conhecimento da população e do subgrupo 

selecionado. (GIL, 1999, p.104). 

O cálculo da amostra foi realizado conforme o critério específico para pesquisas em 

ciências sociais. Todavia, antes de adentrarmos na explicação da fórmula, é de grande 

importância entender os fatores que determinam o tamanho da amostra. Os fatores são: 

amplitude do universo (finito ou infinito); nível de confiança estabelecido através dos 

desvios-padrão (1 a 3, sendo 1 = 68,3%; 2 = 95,5% e 3 = 99,7% - também conhecido como 

curva de Gauss
37

); erro máximo permitido - ou margem de erro - nas pesquisas sociais 

trabalha-se usualmente com uma estimativa de erro entre 3 e 5% (GIL, 1999, p.106); por 

último há a percentagem com que o fenômeno se verifica, serve como estimativa prévia do 

fenômeno a ser verificado. 

 
Curva de Gauss - Imagem do autor 

 

                                                           
37

Uma curva de Gauss (curva em forma de sino) é um gráfico de distribuição normal de um determinado 

conjunto de dados e representa uma função que possui propriedades peculiares. Este nome se deve à suposição 

que o cientista Gauss tenha sido a primeira pessoa a fazer uso de suas propriedades. 
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Assim, o cálculo para amostragem de universos infinitos baseia-se na fórmula: 

 

 

n= tamanho da amostra. 

= nível de confiança escolhido, expresso em número de desvios-padrão. 

p= percentagem com o qual o fenômeno se verifica. 

q= percentagem complementar (100 – p) 

e = erro máximo permitido. 

= 2 (equivalente a uma confiabilidade de 95,5%) 

P= 98 

Q= 2 

E= 2 

Total: 196 (por geração) - total 392 entrevistados, o qual foi arredondado para 400. 

No estudo, o número de desvio-padrão foi de 2, o que acarreta um nível de confiança 

equivalente a 95,5%. A percentagem com o qual o fenômeno se verifica foi de 98 (segundo 

nossos estudos prévios, 98% dos universitários se comunicavam através do Whats App e 

Facebook), com isso, a percentagem complementar foi de 2. O erro máximo permitido foi de 

2%. Ou seja, caso uma resposta dê o equivalente a 70%, isso quer dizer que, de acordo com a 

margem de erro, ela deve ser analisada entre 68% e 72%.  

Aplicando estes valores à fórmula, o resultado da amostra é aproximadamente igual a 

196 para cada geração. Sendo assim, o número foi arredondado para 200 jovens (200 da 

geração Y e 200 da geração Z), que responderam o questionário a fim de seguir os preceitos 

da fórmula, de acordo com uma margem de erro de 2% e uma confiabilidade de pesquisa de 

95,5%. Os questionários foram aplicados presencialmente em locais como: escolas, 

faculdades, praças e bares. 

De acordo com Gil (1999), outros pontos importantes para a construção da pesquisa e 

que foram realizados na formulação das questões são: 
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 Prevenção de deformação – consiste em evitar que o questionário seja iniciado por 

perguntas que tragam risco de provocar respostas fechadas, evitar perguntas indiretas 

quando o tema for delicado e evitar deformação conservadora com o uso de palavras 

estereotipadas. Por esta razão o questionário iniciou com perguntas classificatórias.  

 Cuidado na formulação de perguntas que penetram na intimidade das pessoas – 

perguntas desse tipo entram no aspecto comportamental das pessoas, portanto, para os 

respondentes não se sentirem invadidos, usamos a técnica de formular a pergunta 

usando o tempo verbal no passado. Assim, de acordo com a psicologia social, citado 

por Gil (1999), a liberdade de responder o que já foi feito algum dia é maior do que 

está sendo feito no momento. Entretanto, conforme menciona Gil (1999, p.133), ―o 

comportamento anterior de uma pessoa em determinada situação constitui sempre 

indicador expressivo de seu comportamento futuro em situações similares‖. No 

questionário, a única pergunta que poderia gerar certo constrangimento foi formulada 

com o tempo verbal no passado ―Já enviou fotos íntimas a alguém via Whats App ou 

Facebook?‖. 

 Formulação das perguntas de maneira clara, concreta e precisa – A pergunta deve 

possibilitar uma única interpretação, sem sugerir respostas. 

 Pré-teste – Antes de iniciarmos a pesquisa, foi realizado, em uma faculdade pública,  

um pré-teste com 36 membros das gerações Y e Z (18 da Y e 18 da Z), target do 

estudo. O resultado do pré-teste gerou uma alteração na formulação de algumas 

questões e o acréscimo de novas opções a serem escolhidas. 

 Técnica do funil – Consiste em formular as questões de acordo com uma ideia de cada 

vez, sendo que cada questão deve ter relação com a questão antecedente. Com exceção 

quando troca de assunto. No caso da pesquisa, foi adotado o critério das perguntas 

classificatórias, depois findamos com as questões mais pertinentes ao estudo. Estas 

questões também seguiram regras de similitude, de acordo com cada assunto 

abordado. 

 O número ideal de questões específicas do estudo (excetuando-se do cálculo aquelas 

correspondentes às perguntas classificatórias e às que ajudam na construção de 

índices) – ―Alguns autores estabelecem como regra geral que o número de questões de 

um questionário não deve ultrapassar a trinta‖. (GIL, 1999, p.134). Excetuando-se as 

perguntas classificatórias, o escopo da pesquisa teve 25 questões. 
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 Instruções e apresentação do questionário – Assim como a parte gráfica, o cuidado 

com as devidas instruções a respeito de algumas questões e com a apresentação do 

questionário ajudou a elucidar o motivo do estudo e da importância que cada 

respondente tinha no resultado da pesquisa. 

 O uso do efeito Zeigarnik – A entrevista foi realizada de acordo com o chamado 

―efeito Zeigarnik‖, que consiste em deixar as perguntas mais interessantes para o final, 

gerando uma intensidade no interesse pela pesquisa.  

 

4.1 Formulação das perguntas 

Neste momento será discorrido todo o processo da formulação de cada pergunta da 

pesquisa, com o intuito de elucidar a forma pela qual o questionário foi elaborado. No 

primeiro momento, o questionário foi dividido em duas partes: perguntas classificatórias e 

escopo da pesquisa. Esta tem o intuito de buscar respostas para o cerne da pesquisa, enquanto 

aquela objetiva traçar um perfil do respondente. 

A primeira parte, referente às perguntas classificatórias, possuía sete questões: período 

de nascimento; sexo; estado civil; se o respondente possuía filho(s); se costumava ingerir 

bebida alcoólica; se praticava atividade física e, por fim, quantos livros inteiros o respondente 

leu em 2015. Em ordem, o objetivo foi: saber de qual geração o respondente fazia parte; se era 

do sexo masculino ou feminino; seu estado civil, a fim de saber como caminha a quantidade 

de relacionamentos duradouros ou efêmeros. 

Seguindo na pesquisa, a próxima pergunta era referente à bebida alcoólica, buscando 

compreender se o quantitativo de membros destas gerações, composta em sua maioria por 

jovens, estão ingerindo bebida alcoólica, pois, conforme mencionado anteriormente, a 

pesquisa de observação simples me auxiliou na formulação destas perguntas e, de fato, eu 

presenciei alguns membros das gerações ingerindo bastante bebida alcoólica.  

 Após, a próxima pergunta questionava se realizavam atividades físicas, pois, com o 

alto número de horas que algumas pessoas passam em seus celulares conectados à vida 

virtual, surge a pergunta: será que sobra tempo para cuidar do corpo e realizar atividades 

físicas? Por fim, com o alto número de analfabetos funcionais que temos no Brasil e com a 

grande quantidade de pessoas lendo fragmentos de informação e mexendo em seus celulares 

durante as viagens de metrô e na praia, observados na pesquisa anterior, surgiu a pergunta: 

―Quantos livros inteiros leu em 2015?‖. 
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Dando início ao escopo da pesquisa, perguntamos se tinham acesso à internet 

independentemente do wi-fi, com o intuito de ver quantas pessoas se esforçam para ter 

internet 3G ou 4G e não ficarem desconectados. Depois perguntamos quais dos aplicativos 

mencionados eles tinham em seu celular. O objetivo era saber quais são os aplicativos que 

dominam grande parte dos membros da geração Y e Z.  

Indagamos de quanto em quanto tempo o respondente verifica as notificações no 

celular, com o objetivo de saber o quanto são dependentes das notificações recebidas. 

Seguindo a formulação, perguntamos quantas fotos pessoais tinham no álbum de fotos do seu 

perfil no Facebook. O objetivo era identificar a quantidade de pessoas que se expõe com fotos 

pessoais, podendo correr sérios riscos com esta exposição gratuita de sua intimidade em 

momento de lazer. Após, perguntamos se tiram muitas selfies, devido ao alto número de fotos 

pessoais que pululam na internet. 

Depois, como a conversação real tem caído em detrimento da virtual, o flerte também 

segue o mesmo caminho. Logo, muitas pessoas passam a se conhecer pela internet. Desta 

forma, perguntamos se o respondente já tinha se relacionado com alguém que tivesse 

conhecido via internet. Posteriormente, perguntamos se já tinha enviado fotos íntimas a 

alguém via Whats App ou Facebook. O intuito foi buscar compreender o grande número de 

fotos de jovens peladas (nudes) que surgem na rede, a maioria destas em selfies.  

Após, perguntamos o que costumam fazer quando querem falar com alguém. O 

objetivo foi ver se a comunicação digital perpassou a comunicação oral, via telefone, já que 

havia a opção ―Ligo‖. Depois perguntamos sobre a reação da pessoa ao saber que o 

destinatário da mensagem leu e não respondeu sua mensagem. O intuito era ver o nível de 

ansiedade da pessoa de acordo com as opções. 

Seguindo a formulação, perguntamos qual o principal motivo de ter conta no 

Facebook, buscando compreender por que esta rede social está praticamente sendo uma 

identidade nos dias atuais, ocasionando uma exclusão social para os que não possuem conta. 

Após, indagamos sobre a quantidade de mensagens recebidas por dia via celular. Se era 

normal, baixa ou alta, com o intuito de saber se a miríade de estímulos exteriores que 

recebemos via celular está prejudicando. 

Após, perguntamos aos respondentes se se consideravam pessoas ansiosas, pois 

vivemos em um mundo agitado, onde os estímulos são provenientes de todos os lugares e a 
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qualquer hora do dia, o que pode acarretar um cidadão ansioso. Em seguida, perguntamos 

sobre a reação ao estar sem acesso à internet e quanto tempo conseguem ficar sem o telefone 

celular, ambas as perguntas concernem à dependência do celular e da internet.  

Na próxima questão, perguntamos quanto tempo a pessoa fica online, com o objetivo 

de compreender dados da pergunta anterior e confrontá-los. Após, perguntamos quantos 

amigos o respondente possuía, em média, no Facebook, com o objetivo de elucidar quantas 

pessoas estão ligadas entre si na rede, numa espécie de domesticação, pois quem não está 

nesta rede é excluído de notícias e fatos ligados a tal grupo.  

A pergunta seguinte teve relação com a síndrome da ―vibração fantasma‖, quando o 

telefone parece estar recebendo ligação, mas não está. O intuito era saber quantos já tiveram 

esta sensação. Depois perguntamos se os respondentes interagiam mais via Whats App ou 

pessoalmente, a fim de compreender o quanto a conversação virtual cresce em detrimento da 

real, face a face.  

Posteriormente perguntamos se alguém já se queixou dos respondentes por estes 

estarem muito tempo conectados à internet. O objetivo foi saber se alguém, anteriormente, já 

tinha dado o alerta aos nossos respondentes. A próxima pergunta, relacionada ao 

esquecimento do celular em casa, tinha ligação com a ansiedade.  

As próximas duas perguntas tinham relação com o excesso de mensagens, tanto 

emitindo quanto recebendo, através dos grupos. Em seguida, duas perguntas relacionadas ao 

tempo gasto na internet e, por fim, se os respondentes já tiveram relacionamentos 

prejudicados por causa do uso do Facebook ou Whats App.  

4.2 Resultados da pesquisa quantitativa com as gerações Y e Z 

Antes de adentrar na pesquisa, vale ressaltar que o questionário com todas as 

perguntas formuladas encontra-se anexo, junto ao ―diário de campo‖ da pesquisa de 

observação simples. A pesquisa foi dividida em perguntas classificatórias e escopo da 

pesquisa. Esta tem o intuito de esclarecer as hipóteses geradas pelo estudo, enquanto aquela 

objetiva identificar o perfil do respondente. Por fim, todas as análises serão arredondadas por 

proximidade. 
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PERGUNTAS CLASSIFICATÓRIAS: 

2- Sexo 

 

Resposta Ratio 

 Masculino 
 

28,9 % 

 Feminino 
 

71,1 % 

 

 Conforme mostra o gráfico, cerca de 30% dos respondentes foram do sexo masculino 

e 70% do sexo feminino. A princípio, na abordagem, as mulheres sempre se mostraram mais 

interessadas em participar do estudo, o que traduz este número.  

3- Estado Civil: 

 

Resposta Ratio 

 Solteiro(a) 
 

54,7 % 

 Namorando 
 

29,6 % 

 Noivo(a) 
 

4,4 % 

 Casado(a) 
 

10,1 % 

 Relacionamento aberto 
 

1,3 % 
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Dentre as opções, aproximadamente 55% dos jovens respondentes são solteiros. 30% 

namoram; 10% são casados; 4% são noivos; e apenas 1% possui relacionamento aberto. O 

destaque aqui é para o alto número de jovens solteiros. 

4- Possui filho(s)? 

 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

6,9 % 

 Não 
 

92,5 % 

 Estou grávida 
 

0,6 % 

  

92,5% dos jovens não são pais, enquanto 7% são pais e 0.5% estão grávidas. Se 71% 

dos respondentes são mulheres, isto equivale a 284 mulheres no total. Assim, o número 

percentual de grávidas corresponde a 2 dentre 284 mulheres que participaram da pesquisa.  

5- Costumo ingerir bebida alcóolica... 
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Resposta Ratio 

 1 dia por semana 
 

40,9 % 

 De 2 a 3 dias por semana 
 

12,6 % 

 Mais de 3 dias da semana 
 

1,9 % 

 Nenhum dia 
 

44,7 % 

45% dos jovens relataram que não ingerem bebida alcóolica em nenhum dia da 

semana; 41% disseram que ingerem bebida alcóolica uma vez na semana; 12,5% de 2 a 3 dias 

da semana e 2% mais de 3 dias da semana ingerem bebida alcóolica. Ao compararmos, 

praticamente metade dos jovens ingerem algum tipo de bebida alcóolica e outra metade não.  

6- Pratica atividade física? Se sim, qual (is)? 

 

Resposta Ratio 

 Atualmente estou sem praticar 
 

54,7 % 

 Academia 
 

21,4 % 

 Corrida 
 

12,6 % 

 Esportes Coletivos 
 

10,7 % 

 Outros 
 

18,2 % 

A maioria, aproximadamente 55%, não pratica atividades físicas; 21,5% praticam 

academia; 18% outros (natação, por exemplo); 12,5% praticam corrida e 11% praticam 

esportes coletivos (futebol, voleibol, basquetebol...). Vale ressaltar que a sobreposição é 

evidente, pois alguns jovens realizam mais do que uma atividade física. O alto índice de 

indivíduos que não praticam atividade física é preocupante, pois é mais do que a metade do 

público respondente. Este resultado pode ter sérias ligações com o alto índice de obesidade 

em jovens, tão comum nos dias atuais.  



89 
 

7- Quantos livros INTEIROS leu em 2015? 

 

Resposta Ratio 

 Até 5 
 

67,9 % 

 Até 10 
 

18,2 % 

 Até 20 
 

8,8 % 

 Até 30 
 

3,1 % 

 Mais do que 30 
 

1,9 % 

Entre os jovens respondentes, 68% alegaram que leram no máximo até 5 livros inteiros 

em 2015; 18% afirmaram que leram até 10; 9% leram até 20 livros; 3% até 30 e 2% mais do 

que 30 livros. A palavra ―inteiros‖ foi grafada em caixa alta com o intuito de destacar que só 

era levado em consideração o livro lido do início ao fim, sem contar os que foram lidos e 

deixados pelo caminho. Vale salientar que não precisava informar o gênero do livro, podendo 

ser incluído desde livros infantis até livros científicos.  

Conforme Monteiro Lobato disse: ―um país se faz com homens e livros‖. Todavia, o 

baixo número de livros lidos pelos membros das gerações pesquisadas preocupa a todos os 

envolvidos com a educação e denota que estamos regredindo. Apenas 2% leram mais de 30 

livros ao ano, o que significa mais de dois livros ao mês, o que não é nenhum absurdo. Se 

unirmos os 18% que leram até 10 livros no ano (ou seja, menos de um livro no mês) aos 68% 

que leram até cinco livros no ano, chegamos ao expressivo número de 86% que leem menos 

de um livro ao mês. Para um fácil entendimento, apenas 14 dentre 100 membros destas 

gerações leem mais de um livro por mês.  
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Por fim, aqueles que afirmaram ler até cinco livros em 2015 podem ter lido apenas 

dois, um ou nenhum livro neste ano, o que agrava ainda mais a situação. Um país no qual o 

lema é Pátria Educadora não está em consonância com a realidade das gerações Y e Z.  

ESCOPO DA PESQUISA: 

8- Possui acesso à internet, independentemente do wi-fi?  

 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

89,9 % 

 Não 
 

10,1 % 

 

Cerca de 90% dos respondentes afirmaram que possuem internet no celular sem 

precisar usar o wi-fi de locais públicos ou privados. É emblemático sabermos que, a cada 10 

membros destas gerações, 9 têm internet no celular. Este resultado mostra o quanto a vida 

virtual faz parte da nossa vida real.  

9- Marque com X os aplicativos que possui em seu celular: 
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Resposta Ratio 

 Instagram 
 

76,1 % 

 Facebook 
 

92,5 % 

 WhatsApp 
 

98,7 % 

 Snapchat 
 

36,5 % 

 Twitter 
 

34,0 % 

 Tinder 
 

17,0 % 

Como já era esperado, o Whats App faz parte da vida cotidiana, mesmos os mais 

críticos da tecnologia estão aderindo ao aplicativo. O número expressivo (98,7%) corresponde 

a 399 dos 400 entrevistados. Apenas uma pessoa não possuía o Whats App em seu celular, 

porém, tinha o Facebook, que ficou em segundo lugar com 92,5% dos entrevistados. Vale 

destacar o aumento de usuários do Instagram, que aparece na terceira posição com 76%; 

seguido do Snapchat com 36,5%; Twitter com 34% e Tinder com 17%.  

10- De quanto em quanto tempo verifica as notificações de mensagens recebidas em 

seu celular?  

 

Resposta Ratio 

 Full Time - Notificação ligada (Tocou/vibrou, visualiza) 
 

60,4 % 

 De 30 em 30 minutos 
 

14,5 % 

 Menos do que 30 minutos 
 

11,3 % 

 De uma em uma hora 
 

6,9 % 

 Acima de uma hora 
 

6,9 % 

Ao todo, 60% dos entrevistados alegaram que ficam online 24h por dia, ou seja, 

visualizam o celular assim que recebem alguma notificação; 14,5% afirmaram que pegam no 

celular de 30 em 30 minutos; enquanto 11% não esperam nem 30 minutos para ver o que tem 

de notificação;  7% visualizam de uma em uma hora e outros 7% veem as notificações no 

celular acima de uma hora.  
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11- Quantas fotos SUAS há no seu álbum no Facebook? 

 

Resposta Ratio 

 Até 30 
 

23,9 % 

 Até 50 
 

13,2 % 

 Até 100 
 

17,0 % 

 Mais de 100 
 

44,0 % 

 Não tenho Facebook 
 

1,9 % 

 Cabe destacar que, no questionário, havia uma explicação sobre o que significa ―fotos 

SUAS‖, grafadas em caixa alta (fotos pessoais = onde o dono do perfil aparece nas fotos, seja 

em viagens, seja na faculdade...). Assim, a maioria, 44%, respondeu que possui mais de 100 

fotos pessoais nos álbuns do Facebook; 24% disseram que possuem até 30 fotos pessoais; 

17% informaram que até 100 e 13% até 50 fotos. Por fim, 2% informaram que não possuíam 

conta no Facebook.  

12- Costuma tirar muitas selfies? 
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Resposta Ratio 

 Sim 
 

27,7 % 

 Não 
 

72,3 % 

 Cerca de 72% alegaram não tirar muitas selfies, enquanto 28% informaram que são 

adeptos da selfie.  

13- Já se relacionou com pessoas que conheceu em redes sociais ou grupos do Whats 

App? 

 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

61,0 % 

 Não 
 

39,0 % 

Mais da metade informou que já se relacionou com alguém que conheceu via redes 

sociais ou grupos de Whats App. Mais uma vez denota o quanto a vida virtual perpassa para a 

vida real. Entretanto, significa também o quanto estamos deixando de lado o flerte real e 

passando a flertar virtualmente, até por uma questão de anonimidade e falsa segurança que a 

internet possui, conforme mencionado no capítulo 2, o que gera uma autoconfiança que não 

persiste na vida real. Por fim, 39% alegaram que nunca se relacionaram com pessoas que 

conheceram em redes sociais. 

14- Já enviou fotos íntimas a alguém via WhatsApp ou Facebook? 
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Resposta Ratio 

 Sim 
 

41,5 % 

 Não 
 

58,5 % 

 

Nesta questão havia uma explicação do que seriam fotos íntimas (fotos de lingerie, 

sunga, calcinha e ―nudes‖). De acordo com o resultado, 41,5% já enviaram fotos íntimas para 

pessoas via Facebook ou Whats App, o que pode explicar o alto número de jovens, 

adolescentes e adultos que têm suas fotos íntimas compartilhadas na rede, pois confiam neste 

tipo de conduta e não se lembram das consequências que isso pode ocasionar em sua vida 

pessoal e profissional. Por outro lado, 58,5% afirmaram não praticar tal ato.  

15- Em ordem de preferência, o que costuma fazer quando quer falar com alguém? 

 

Resposta Importância 

 Envio mensagens via Whats App 
 

2,4 

 
Envio mensagens via 
Facebook 

 

1,1 

 Ligo 
 

1 

De acordo com a importância, enviar mensagens via Whats App é a preferência da 

maioria, seguido de enviar mensagens via Facebook e, por último, ligar para a pessoa. 

Estamos tão incorporados ao uso do celular atrelado à internet que a função ligar, função 

precípua do celular, ficou em último lugar no grau de importância.  
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16- Ao enviar mensagem no WhatsApp ou Facebook e a pessoa lê e não responde, 

qual sua reação?  

 

Resposta Ratio 

 Aguardo ansiosamente a resposta 
 

37,1 % 

 Ligo 
 

5,0 % 

 Pergunto por que leu e não respondeu 
 

10,7 % 

 Aguardo calmamente a resposta 
 

47,2 % 

A maioria afirmou que aguarda calmamente a resposta (47%), enquanto 37% 

afirmaram que aguardam ansiosamente a resposta; 11% perguntam por que a pessoa leu e não 

respondeu e, por fim, mais uma vez como último recurso, 5% afirmaram que ligariam. 

17- Qual o principal motivo de ter conta no Facebook? 

 

Resposta Ratio 

 Conhecer pessoas 
 

1,3 % 

 Manter os contatos 
 

58,9 % 

 Porque a maioria tem 
 

2,5 % 

 Porque gosto de saber o que acontece com meus amigos 
 

18,4 % 

 Não tenho conta no Facebook 
 

1,9 % 

 Outros motivos 
 

17,1 % 
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Ao serem questionados sobre qual o principal motivo de ter conta no Facebook, 59% 

afirmaram que é para manter os contatos; seguidos de 18% que afirmaram que só possuem o 

Facebook porque gostam de saber o que acontece com sua rede de amigos. Após, 17% 

alegaram outros motivos, dentre estes podemos destacar:  

- Tenho acesso a assuntos do meu interesse; 

- Participo de grupos relacionados à faculdade, gosto de me manter informada quanto 

a vagas de estágio; 

- Sou escritora (divulgo e faço contato com leitores); 

- Acesso rápido a veículos de notícias; 

- Para me comunicar com familiares distantes, conhecer pessoas e manter as antigas; 

- Inclusão digital; 

- Trabalho com Facebook, sou Social Media e também uso para trabalho da faculdade; 

- É legal pra passar o tempo e ficar ligado nas polêmicas atuais, o face é meu jornal; 

- Para manter o status de relacionamento linkado (sic) com minha noiva. 

Por fim, 2,5 % alegaram que possuem o Facebook porque a maioria tem; 2% não 

possuem conta na rede social e 1% possui conta com o intuito de conhecer pessoas.  

18- A quantidade de mensagens que você recebe diariamente no Whats App / 

Facebook é 
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Resposta Ratio 

 Normal, consigo dar conta 
 

76,1 % 

 Baixa, esperaria mais 
 

6,3 % 

 Alta, falta tempo de responder a todos 
 

17,6 % 

De acordo com as respostas, 76% acha normal a quantidade de mensagens que recebe 

no Whats App ou Facebook.18% acha a quantidade alta, alegando falta de tempo para 

responder a todos e, por fim, 6% acha baixa a quantidade de mensagens recebidas. Um dado 

interessante é que muitos já estão adaptados à realidade do uso inerente do celular em nossas 

vidas. São seres multitarefas, o que explica o alto número de pessoas que acham normal 

receber muitas mensagens ao longo do dia. 

19- Você se considera uma pessoa ansiosa? 

 

Resposta Ratio 

 Sim 
 

79,9 % 

 Não 
 

20,1 % 

Conforme mostra o gráfico acima, 80% dos membros das gerações Y e Z se 

consideram ansiosos, enquanto 20% alegaram não se sentirem ansiosos. Neste caso vale uma 

comparação com meu último estudo (Azevedo, 2016), no qual indaguei sobre o mesmo 

assunto. Naquela época, fins de 2014 e início de 2015, 75% dos 508 universitários que 

participaram da pesquisa afirmaram que se sentiam ansiosos. Agora, em 2016, 80% dos 400 

membros das gerações Y e Z afirmaram que se sentem ansiosos, um crescimento de 5%. 
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20- Qual sua reação ao estar em algum local sem acesso à internet? 

 

Resposta Ratio 

 Fico ansioso (a) 
 

17,0 % 

 Fico inquieto (a) 
 

31,4 % 

 Ignoro 
 

50,3 % 

 Não consigo me concentrar em outra atividade 
 

1,3 % 

Ao serem indagados sobre qual reação teriam em um local sem acesso à internet, 50% 

afirmaram que ignoram; enquanto 31% ficam inquietos; 17% ficam ansiosos e 1% não 

consegue se concentrar em outra atividade. Se somarmos os que ficam inquietos aos ansiosos 

e aos que não conseguem se concentrar, chegamos a 50%, o que nos faz afirmar que metade 

sente os efeitos da falta de conexão com a rede e outra metade não sente. 

21- Quanto tempo acha que consegue ficar sem acessar o telefone celular? 

 

Resposta Ratio 

 1 dia 
 

30,2 % 

 De 2 a 3 dias 
 

22,0 % 

 Mais de 3 dias 
 

35,8 % 

 No máximo 1 hora 
 

10,7 % 

 No máximo 10 minutos 
 

1,3 % 
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36% dos respondentes afirmaram que conseguem ficar mais de 3 dias sem acessar seu 

telefone celular; 30% afirmaram que no máximo 1 dia ficam sem ter acesso ao celular; 22% 

ficam de 2 a 3 dias; 11% ficariam no máximo 1 hora sem acessar o telefone e, por último, 1% 

afirmou que ficaria no máximo 10 minutos sem acessar o telefone. Se unirmos aqueles que 

não ficariam sem o telefone por mais de um dia, o resultado atinge 42% dos entrevistados. Em 

outras palavras, 4 dentre 10 membros das gerações Y e Z não conseguem ficar sem o telefone 

celular por mais de um dia, o que denota a dependência que alguns têm.  

22- Quanto tempo, em média, você fica online? 

 

Resposta Ratio 

 Até duas horas por dia 
 

3,8 % 

 Acima de 2 horas e menos de 5 horas 
 

17,0 % 

 Acima de 5 horas 
 

17,6 % 

 O dia todo (full time - notificação ligada) 
 

61,6 % 

Do total de respondentes, 62% afirmaram que ficam online o dia inteiro -full time, ou 

seja, pegam no celular assim que recebem uma notificação. 18% responderam que ficam 

acima de 5 horas conectados; enquanto 17% ficam acima de 2 horas e menos do que 5 horas 

e, por fim, 4% acessam até 2 horas por dia. Se unirmos os que ficam conectados o dia inteiro 

aos que ficam online acima das 5 horas, chegamos à representação de 80%.  

Em outras palavras, 8 a cada 10 membros destas gerações ficam, no mínimo, mais do 

que 5 horas conectados por dia. Considerando que o tempo médio de sono é de 8 horas e o de 

trabalho também é 8 horas, sobram-se 8 horas para outros afazeres.  

Se uma pessoa fica, no mínimo, 5 horas conectadas à rede, sobram-se 3 horas para 

atividades como namorar, realizar alguma atividade física, passear e afins. Talvez isto 
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explique o grande número destas gerações que não praticam atividades físicas, pois falta 

tempo aos que utilizam demasiadamente a internet. 

23- Quantos amigos você possui, em média, no Facebook? 

 

Resposta Ratio 

 Até 100 
 

3,8 % 

 Até 500 
 

40,9 % 

 Até 1000 
 

28,3 % 

 Acima de 1000 
 

23,3 % 

 Não tenho conta 
 

3,8 % 

Dentre as respostas, 41% afirmaram que possuem até 500 amigos em sua rede de 

contatos do Facebook; 28% possuem até 1.000; 23% acima de 1.000 amigos; 4% até 100 

amigos. Se unirmos os que possuem mais de 1.000 amigos aos que possuem até 1.000, 

chegamos à marca de 51%, ou seja, 51% possuem, no mínimo, mais do que 500 amigos no 

Facebook.  

24- Já teve a sensação de o telefone estar vibrando/tocando, quando, na verdade, não 

estava? 
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Resposta Ratio 

 Sim 
 

84,3 % 

 Não 
 

15,7 % 

Esta pergunta foi formulada com o intuito de saber quem tem a síndrome da ―vibração 

fantasma‖, que é quando o indivíduo pensa que o telefone está vibrando/tocando, pega o 

celular e constata que foi engano, pois ninguém enviou mensagens ou ligou. Assim, 84% 

afirmaram que já sentiram esta sensação, enquanto 16% nunca sentiram. 

25- Você interage mais com seus amigos via Whats App ou pessoalmente? 

 

Resposta Ratio 

 Whats App 
 

62,9 % 

 Pessoalmente 
 

37,1 % 

63% dos respondentes afirmaram que interagem mais com os amigos via WhatsApp, 

enquanto 37% afirmaram que realizam mais contatos com seus amigos pessoalmente. Desta 

forma, constatamos que a conversação virtual já supera a conversação real, pois a maioria 

prefere conversar via Whats App a ter que conversar pessoalmente. 

26- Alguém já se queixou de você ficar muito tempo acessando a internet? 
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Resposta Ratio 

 Sim 
 

69,8 % 

 Não 
 

30,2 % 

Dos membros das gerações Y e Z, 70% afirmaram que já sofreu queixas por estar 

acessando a internet por muito tempo, enquanto 30% nunca obteve queixa sobre o uso 

excessivo de internet. 

27- Se você esquecer o celular em casa... 

 

Resposta Ratio 

 Volto para buscá-lo 
 

45,9 % 

 Fico o dia todo pensando nisso 
 

22,0 % 

 Abstraio e sigo a rotina 
 

32,1 % 

Buscando entender a falta que o telefone faz na vida das pessoas, esta pergunta visava 

saber o que elas faziam quando esqueciam o celular em casa. Quase a metade (46%) informou 

que voltaria para buscá-lo; 32% afirmaram que seguiam a rotina sem pensar no celular e, por 

fim, 22% alegaram que pensariam o dia todo no esquecimento do celular. Se unirmos quem 

voltaria para buscar o celular aos que pensam o dia todo no celular, chegamos a 68% de 

respondentes que dão valor ao uso do celular.  

28- Com que frequência você comenta ou posta no Facebook? 
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Resposta Ratio 

 Às vezes 
 

64,8 % 

 Nunca 
 

4,4 % 

 Sempre 
 

10,1 % 

 Quase sempre 
 

18,9 % 

 Não tenho conta no Facebook 
 

1,9 % 

Do total de respondentes, 65% informaram que às vezes comenta ou posta algo no 

Facebook.  Os que quase sempre postam chegam à marca de 19%; enquanto 10% postam 

sempre; 4% nunca postam e 2% não possuem conta no Facebook. Se unirmos os que quase 

sempre postam aos que sempre postam e aos que às vezes postam, atingimos a representação 

de 94% dos respondentes, ou seja, 94% são usuários ativos e participativos do Facebook. 

29- Quantos grupos no Whats App ou Facebook você participa? 

 

Resposta Ratio 

 Até 5 
 

36,5 % 

 Mais de 5 e menos de 10 
 

34,0 % 

 Mais de 10 
 

27,7 % 

 Nenhum 
 

1,9 % 

Os grupos do Whats App ou do Facebook costumam ter relação com o trabalho ou 

com a faculdade. Dentre os respondentes, 36% afirmaram que fazem parte de ate 5 grupos; 

34% afirmaram que fazem parte de mais de 5 e menos de 10 grupos; enquanto 28% possuem 

mais de 10 grupos e 2% não fazem parte de nenhum grupo. Aqui o destaque é para a enorme 

quantidade de mensagens que estes grupos disponibilizam por dia. Se unirmos os que têm 
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mais de 5 grupos aos que possuem mais de 10 grupos, chegamos à marca de 62% que fazem 

parte, no mínimo, de 6 grupos, nos quais há diversos membros. 

30- Com que frequência você fica conectado (a) à internet por um tempo maior que o 

pretendido? 

 

Resposta Ratio 

 Raramente 
 

19,5 % 

 Frequentemente 
 

61,0 % 

 Sempre 
 

19,5 % 

Dentre os respondentes, 61% afirmaram que frequentemente ficam conectados à 

internet por um período maior do que pretendia ficar; enquanto 19,5% afirmaram que sempre 

ficam além do pretendido e 19,5% raramente ultrapassa o tempo que pretendia ficar 

conectado à internet. Unindo-se os que frequentemente passam do tempo conectados à 

internet aos que sempre passam, chegamos a 81% do total de respondentes que ficam mais 

tempoconectados à rede do que pretendiam. 

31- Já perdeu horas de sono por ficar conectado à internet?  
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Resposta Ratio 

 Algumas vezes 
 

46,5 % 

 Muitas vezes 
 

39,0 % 

 Nunca 
 

14,5 % 

Do total de respostas, 47% afirmaram que já perderam horas de sono por ficar até 

tarde conectado à internet; 39% informaram que muitas vezes perderam hora de sono em 

razão de estar conectado à rede; enquanto 14% nunca perderam horas de sono por estar 

conectado. Se somarmos quem perdeu algumas vezes a quem já perdeu muitas vezes a hora 

de sono, chegamos a 86% que já perderam horas de sono por conta do uso da internet. Um 

alto número e bastante representativo, que denota o quanto há dependência de internet e 

muitas das vezes as pessoas nem percebem que estão envolvidas pelo uso contínuo da 

internet. 

32- Já teve algum relacionamento prejudicado por causa de algum uso do Facebook 

ou do Whats App? 

 

Resposta Ratio 

 Sim, algumas vezes 
 

34,6 % 

 Sim, várias vezes 
 

5,0 % 

 Nunca 
 

60,4 % 

A última pergunta do questionário fazia referência a problemas no relacionamento 

devido ao uso do Facebook ou Whats App. Do total, 60% afirmaram que nunca tiveram 

problemas; enquanto 35% tiveram problemas algumas vezes e 5% muitas vezes. Em outras 

palavras, 40% já tiveram problemas no relacionamento por causa do Whats App ou Facebook, 

enquanto 60% nunca tiveram problemas. 
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4.3 Diferença nas respostas da Geração Y e da Geração Z 

Neste subcapítulo será elucidada a diferença entre as respostas da geração Y e da 

geração Z. O objetivo é confrontar e visualizar em quais tópicos há uma diferença 

significativa. 

2- Sexo 

 

 

Na geração Y, 36% dos respondentes foram do sexo masculino e 64% do sexo 

feminino. Na geração Z, os homens representaram 26%, enquanto as mulheres representaram 

74% dos respondentes da geração Z. 

3- Estado Civil 

 

 

 

 

 

 

 Na geração Y, o número de solteiros equivale a metade dos entrevistados (50%), 

seguido dos casados (24%), daqueles que namoram (20%) e dos que são noivos (6%). Na 

geração Z, os solteiros também são a maioria (57%), seguidos daqueles que namoram (34%), 

dos que são noivos (4%), casados (4%) e, por fim, 2% daqueles que possuem relacionamento 

Geração Y 

Geração Z Geração Y 

Geração Z 
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aberto. O que podemos destacar é que, conforme a diferença de idade, as pessoas da geração 

Y concretizam os relacionamentos, o que parece ser a tendência da geração Z em um futuro 

breve. O número de solteiros diminui com o tempo e, em contrapartida, aumentao número de 

noivos e casados. 

4- Possui filho(s)? 

 

 

 

 

 

 

Na geração Y, 18% responderam que são pais, enquanto 80% disse que não e 2% das 

mulheres desta geração estão grávidas. Na geração Z, 2% disseram ser pais e 98% 

responderam que ainda não são pais.   

5- Costumo ingerir bebida alcóolica... 

 

 

 

 

 

Na geração Y, 42% disseram que não ingerem bebida alcóolica em nenhum dia da 

semana, enquanto 40% responderam que ingerem pelo menos uma vez por semana. Em 

relação à geração Z, 46% afirmaram que não bebem nenhum dia da semana, enquanto 41% 

responderam que ingerem pelo menos uma vez por semana. A diferença entre as gerações é 

quase imperceptível no que concerne à questão da bebida alcóolica. 

Geração Z 

Geração Y Geração Z 

Geração Y 
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6- Pratica atividade física? Se sim, qual(is)? 

 

 

 

 

 

 Na geração Y, a metade (50%) dos respondentes respondeu que não realizam 

atividades físicas, enquanto na geração Z o número aumenta para 57%. A atividade física 

mais realizada pelos membros da geração Y é a corrida (22%), enquanto na geração Z a 

academia representa 23%. Desta forma, podemos afirmar que os jovens (geração Z) possuem 

um perfil mais sedentário, pois mais do que a metade não exercitam qualquer tipo de 

atividade física. 

7- Quantos livros inteiros leu em 2015? 

 

 

 

 

 

Esta é uma questão em que houve resultados surpreendentes e, infelizmente, 

alarmantes. Dentre a geração Y, na qual os membros possuem idade entre 36 e 26, 66% leram 

até 5 livros no ano de 2015. Na geração Z, formada por jovens com idades entre 6
38

 e 25 anos, 

o número foi maior: 69% leram até 5 livros no ano inteiro. Este número é triste e denota o 

quanto a leitura está decaindo entre os membros destas gerações. Só para efeito de 

comparação, 2% da geração Y e 2 % da geração Z leem mais do que 30 livros ao ano, o que é 

possível lendo 3 livros por mês. Todavia, este resultado não significa que estas gerações leem 

                                                           
38

 Todavia, vale ressaltar que, na geração Z, somente participaram da pesquisa jovens acima de 15 anos, ou seja, 

os membros da geração Z pesquisados tinham entre 15 e 25 anos. 

Geração Z Geração Y 

Geração Y Geração Z 
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menos, pois muitos leem notícias e conteúdos sem significância na internet, mas significa que 

muitos estão abandonados os livros por pedaços, recortes, resumos.  

8- Possui acesso à internet, independentemente do wi-fi? 

 

 

 

 

 

Neste quesito não há diferença significativa entre as gerações. Enquanto 92% da 

geração Y possuem acesso à internet, independentemente do wi-fi; 89% da geração Z também 

possuem este nível de acesso. São gerações conectadas, que fazem do mundo virtual algo 

inerente à vida real.  

9- Marque com X os aplicativos que você possui em seu celular? 

 

  

Na geração Y, os aplicativos que possuem mais adeptos são: WhatsApp (100%); 

Facebook (90%) e Instagram (78%). Já na geração Z, a mudança só existe no quantitativo, 

pois os 3 aplicativos também são os que mais marcam presença nos celulares dos membros da 

geração Z: WhatsApp (98%), Facebook (94%) e Instagram (75%).  

 

 

 

Geração Y Geração Z 

Geração Y Geração Z 
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10- De quanto em quanto tempo verifica as notificações de menagens recebidas em 

seu celular? 

 

 

 

 

 

Na geração Y, 66% informaram que ficam online full time, ou seja, visualizam as notificações 

assim que recebem. Na geração Z, 58% também ficam online o tempo todo. De maneira geral, 

não grandes diferenças entre os resultados de ambas as gerações neste quesito. 

11- Quantas fotos suas há no seu álbum no Facebook? 

 

 

 

 

 

De acordo com os membros da geração Y, 38% possuem mais de 100 fotos em seus álbuns 

do Facebook. Enquanto isso, 47% dos membros da geração Z possuem mais de 100 fotos em 

seus álbuns, o que denota um aumento do número de fotos postadas pelos jovens da geração 

Z. 

12- Costuma tirar muitas selfies? 

 

 

 

Geração Y Geração Z 

Geração Y Geração Z 

Geração Y Geração Z 
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Aqui também não muita diferença nos resultados. Enquanto 20% da geração Y afirmaram 

realizar muitas selfies; 31% da geração Z afirmaram o mesmo.  

13- Já se relacionou com pessoas que conheceu em redes sociais ou grupos de Whats 

App? 

 

 

 

 

Enquanto 56% dos membros da geração Y afirmaram que já se relacionaram com pessoas 

que conheceram em redes sociais ou grupos de Whats App, este número sobe para 63% entre 

os membros da geração Z.  

14- Já enviou fotos íntimas a alguém via Whats App ou Facebook? 

 

 

 

 

Entre os membros da geração Y, 40% já enviaram fotos íntimas a alguém, enquanto 42% 

da geração Z já enviou fotos íntimas.  

15- Em ordem de preferência, o que costuma fazer quando quer falar com alguém? 

 

 

 

 

Geração Y Geração Z 
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Os membros da geração Y costumam enviar mensagens via Whats App para contatar 

alguém, seguido de mensagens no Facebook e, por último, ligam para a pessoa. Na geração Z, 

apesar de preferirem enviar mensagens Whats App, dão a mesma importância para enviar 

mensagens via Facebook e ligar para a pessoa.  

16- Ao enviar mensagens no Whats App ou Facebook e a pessoa lê e não responde, 

qual sua reação?  

 

 

 

 

52% dos membros da geração Y aguardam calmamente a resposta, enquanto 45% da 

geração Z fazem o mesmo. Todavia, a diferença significativa entre as duas gerações é na 

opção ―pergunto por que leu e não respondeu‖, pois enquanto 6% da geração Y têm esta 

atitude, 13% da geração Z realizam tal ato.  

17- Qual o principal motivo de ter conta no Facebook? 

 

 

 

 

 

Na geração Y, o principal motivo foi manter os contatos (62%). Na geração Z, 57$ 

alegaram que tem Facebook também para manter os contatos. As diferenças neste quesito são 

que há membros da geração Z que entram na rede social para conhecer pessoas e porque 

alegam que a maioria tem, o que faz com que eles também sejam usuários do Facebook. 

Ambas as afirmações não constam nas respostas dos membros da geração Y. 

Geração Y Geração Z 

Geração Y Geração Z 
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18- A quantidade de mensagens que você recebe diariamente no Whats App / 

Facebook é...  

 

 

 

 

De acordo com as respostas, 84% dos membros da geração Y acham a quantidade de 

mensagens recebidas normal, enquanto 76% da geração Z afirmaram o mesmo. Já em relação 

aos que consideram a quantidade de mensagens recebidas alta, os valores invertem: na 

geração Y, 12% consideram a quantidade alta; na geração Z, 20% afirmaram que falta tempo 

de responder a todos que enviam mensagens.  

19- Você se considera uma pessoa ansiosa? 

 

 

 

 

 

Na geração Y, 72% afirmaram que se consideram pessoas ansiosas, enquanto na 

geração Z, este número chegou a 84% dos respondentes. Neste caso, vale destacar que muitos 

autores, conforme supracitado nos primeiros capítulos, fazem a ligação da ansiedade com o 

excesso de uso da internet, pois esta nos dá o que procuramos em questões de segundos, 

acarretando uma velocidade que transcende o mundo virtual.  

20- Qual sua reação ao estar em algum local sem acesso à internet? 

 

 

 

Geração Y Geração Z 

Geração Z Geração Y 

Geração Y Geração Z 
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Os membros da geração Y, em sua maioria, responderam que ignoram o local sem 

acesso à internet (46%). Os membros da geração Z responderam que 53% ignoram o local 

sem acesso à internet. Entretanto, o número daqueles que se sentem ansiosos e ficam 

inquietos nestes locais sem acesso à rede é de 52% na geração Y e 46% na geração Z. 

21- Quanto tempo acha que consegue ficar sem acessar o telefone celular? 

 

 

 

 

 

Enquanto os membros da geração ficaram divididos nessa questão, com 36% 

respondendo que ficam no máximo 1 dia e 36% alegando que ficam mais de 3 dias, os 

membros da geração Z afirmaram (36%) que conseguem ficar sem o telefone celular por mais 

de 3 dias. O destaque aqui vai para os 4% da geração Y que admitiram não ficar sem o 

telefone celular por mais que 10 minutos.  

22- Quanto tempo, em média, você fica online? 

 

 

 

 

 

Um dos quesitos que as gerações mais possuem pequenas diferenças é neste, pois 

enquanto 64% dos membros da geração Y ficam online o dia todo; 61% da geração Z 

admitiram que realizam o mesmo.  

 

Geração Y Geração Z 

Geração Y Geração Z 
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23- Quantos amigos você possui, em média, no Facebook? 

 

 

 

 

 

 54% dos membros da geração Y possuem até 500 amigos na sua lista de amigos do 

Facebook, enquanto 35% dos membros da geração Z também compartilham da mesma 

quantidade de amigos na lista. A diferença, neste caso, é que, enquanto 16% dos membros da 

geração Y possuem mais de 1000 amigos na lista de amigos, 27% da geração Z possuem mais 

do que 1000 amigos. 

24- Já teve a sensação de o telefone estar tocando/vibrando, quando, na verdade, não 

estava? 

 

 

 

 

Esta questão é bastante interessante, pois muitos têm a síndrome e não percebem no 

dia a dia, mas quando são questionados sobre esta sensação, admitem terem sentido este 

efeito. Assim, 78% da geração Y admitiram sentir esta sensação, enquanto 87% dos membros 

da geração Z sentiram o mesmo. Em outras palavras, praticamente 9 entre 10 jovens da 

geração Z já sentiram esta sensação. 

25- Você interage mais com seus amigos via Whats App / Facebook ou pessoalmente? 

 

 

Geração Y Geração Z 
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Nesta questão há uma diferença significativa, pois enquanto 80% da geração Y 

informaram que interagem mais via Whats App, 55% da geração Z responderam o mesmo. 

Entretanto, enquanto 20% da geração Y afirmaram que interage mais pessoalmente, 45% da 

geração Z disseram conversar pessoalmente com seus amigos. É mais do que o dobro do 

numero dos membros da geração Y.  

26- Alguém já se queixou de você ficar muito tempo acessando a internet? 

 

 

 

 

Na geração Y, 76% afirmaram que sim, já receberam queixas sobre a quantidade de 

tempo conectado à rede. Na geração Z, 67% afirmaram que também se queixaram. Em ambas 

as gerações, o número mais significativo foi de queixas.  

27- Se você esquecer o celular em casa... 

 

 

 

 

Dentre os respondentes da geração Y, 50% disseram que voltariam para buscá-lo e 

26% afirmaram que passam o dia todo pensando no esquecimento. Em relação à geração Z, 

44% voltam para busca-lo e 20% pensam no esquecimento do celular durante o dia.  

28- Com que frequência você posta ou comenta no Facebook? 

 

 

 

Geração Y Geração Z 
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Dentre os respondentes da geração Y, 62% afirmaram que às vezes comentam ou 

postam no Facebook, 18% quase sempre e 14% sempre. Se somarmos estes três grupos da 

geração Y atuantes na rede social, chega-se ao índice de 94% de membros que postam ou 

comentam, no mínimo de vez em quando, no Facebook. Aos integrantes da geração Z, 66% 

responderam que postam ou comentam às vezes, 19% quase sempre e 8% sempre postam ou 

comentam no Facebook. Somando estes membros ativos, chega-se ao índice de 93%, muito 

parecido com os membros da geração Y.  

29- Quantos grupos no Whats App ou Facebook você participa? 

 

 

 

 

 

Entre os membros da geração Y, 44% responderam que possuem até 5 grupos do 

Whats App / Facebook. Na geração Z, 38% responderam que possuem mais de 5 e menos de 

10 grupos. Uma diferença significativa, que denota maior participação da geração Z em 

grupos.  

30- Com que frequência você fica conectado(a) à internet por um tempo maior que 

o pretendido? 

 

 

 

 

Do total de membros do grupo Y, 68% responderam que frequentemente ficam 

conectados à internet durante um tempo maior que o pretendido. Na geração Z, 58% também 

responderam que frequentemente permanecem conectados durante um tempo maior que o 

pretendido. 

Geração Y Geração Z 

Geração Y Geração Z 
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31- Já perdeu horas de sono por ficar conectado à internet até tarde? 

 

 

 

 

 

Do total de membros respondentes da geração Y, 36% disseram perder horas de sono 

algumas vezes e 36% muitas vezes. Somando os dois resultados, chega-se ao percentual de 

72% que já perderam sono em razão de ficar conectado à internet até tarde. Na geração Z, este 

número ainda é maior, pois 51% disseram que já perderam o sono algumas vezes e 40% 

muitas vezes. Somando-se os dois resultados, chega-se ao percentual de 91%. Ou seja, apenas 

9% da geração Z nunca dormiram tarde em razão do uso da internet.  

32- Já teve algum relacionamento prejudicado por causa de algum uso do 

Facebook ou do Whats App? 

 

 

 

 

 

Por fim, a última pergunta da pesquisa tinha o intuito de saber se o usuário já teve 

algum dia o relacionamento prejudicado por causa do uso do Facebook ou Whats App. 56% 

dos membros da geração Y responderam que nunca foram prejudicados. 42% responderam 

que já foram algumas vezes e 2% muitas vezes. Já na geração Z, 62% nunca tiveram 

problemas, 31% já tiveram problemas algumas vezes e 6% muitas vezes.  

De forma  geral, na comparação entre as duas gerações não se obtiveram grandes 

diferenças no modo do comportamento destas. Nota-se uma pequena diferença na quantidade 

de algumas respostas dentre as gerações, mas nada que gere uma diferença colossal. Com 

Geração Y Geração Z 

Geração Y Geração Z 
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isso, podemos afirmar que ambas as gerações estão muito parelhas no que concerne ao uso da 

internet no cotidiano, com pontuais diferenças. 
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5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O intuito deste estudo foi elucidar a nova forma de sociabilidade das gerações Y e Z, 

pois ambas a vivenciam com mais intensidade, através de celulares e seus respectivos 

aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais, os quais reformulam a conversação 

entre as pessoas. Como visto no capítulo anterior, a diferença entre as gerações é pequena. 

Todavia, há dados interessantes que valem destacar. 

 O resultado do estudo nos informa que mais da metade dos membros destas gerações 

ingere bebida alcóolica (55%). Outro fato relevante é o percentual de membros que não 

praticam atividades físicas (55%). Para fechar a análise sobre o perfil dos respondentes, 

destaque para a alta taxa  de membros (86%) que leem menos de um livro por mês. Se 

considerarmos o perfil de um membro destas gerações pela maioria dos resultados, 

efetivamente é algo alarmante, pois alguém que ingere bebida alcóolica no mínimo uma vez 

na semana, não pratica atividade física e não lê nem um livro, realmente é algo preocupante, 

ainda mais quando, em contrapartida, confrontamos estes resultados com o alto uso da 

tecnologia pelos mesmos membros.   

Quanto menos percebermos o poder que as tecnologias de internet passaram a ter na 

nossa vida, menos teremos consciência do impacto negativo que seu uso e abuso 

podem trazer. A nossa capacidade de reconhecer seu possível impacto positivo e 

negativo é o que nos permitirá lidar com elas de maneira mais positiva e consciente. 

No final das contas, precisamos aprender a viver a nossa vida usando o computador 

de forma consciente e integrar todas as nossas tecnologias de mídia digital de forma 

mais equilibrada. Temos de controlar a nossa tecnologia para que ela não nos 

controle. (GREENFIELD, 2011, p. 187). 

De fato, o telefone móvel nos trouxe muitos benefícios, pois diminuiu a distância entre 

as pessoas; mitigou a preocupação que os pais tinham com seus filhos em saber onde e como 

eles estavam; permitiu que novas pessoas se conhecessem e colaborou para a disseminação de 

informações de maneira geral. Entretanto, há também alguns malefícios: estar 24h online para 

o trabalho; a maneira rápida como circula algumas inverdades; fotos íntimas são 

compartilhadas, expondo e prejudicando pessoas; o uso constante do celular faz com que as 

pessoas conversem mais virtualmente do que face a face. ―As mídias são inevitáveis, 

poderosas e cada vez mais essenciais. Inerentemente, elas não são nem malignas nem 

benéficas, mas podem vir a sê-lo, dependendo de como são usadas‖. (RICH, 2013, p. 31).  

Um dos fatores preponderantes para pesquisar os membros das gerações Y e Z foi 

suscitado através da observação simples, na qual, em alguns locais públicos, era perceptível o 
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uso do celular por grande parte dos membros destas gerações. O contato virtual prevalecia em 

detrimento do real. Atualmente, a pessoa que não se adequa ao ritmo tecnológico do atual 

cotidiano é prejudicada pelo excesso de máquinas que constam no nosso dia a dia. Seja para 

receber o salário no caixa eletrônico, pagar o estacionamento, pesar verduras, frutas e legumes 

na balança de alguns supermercados e até para sermos atendidos em alguns hospitais 

precisamos ter o mínimo de conhecimento de tecnologia. ―Em curto prazo, estamos olhando 

para uma sociedade dependente das máquinas de modo crescente e, no entanto 

decrescentemente capaz de fazê-las ou mesmo usá-las de maneira eficaz‖. (RUSHKOFF, 

2010, p.150).  

A incorporação da tecnologia na vida das pessoas trouxe alguns reflexos negativos 

para a sociedade, como: o desemprego (perdas associadas à automação); a 

diminuição na capacidade de comunicação (perda decorrente das novas formas de 

interação); a diminuição dos espaços individuais (perdas associadas ao excesso de 

controle e consequente invasão de privacidade); o acirramento das diferenças sociais 

entre aqueles que têm acesso à tecnologia e aqueles que vivem à margem da 

informatização. (BARROS, 2013, p. 178-179). 

Vale ressaltar que não queremos levantar bandeira contra a tecnologia, apenas 

provocar discussões acerca do excesso de seu uso. ―A tecnologia é útil, mas não deixa de ter 

um impacto sobre nossa saúde e nosso bem-estar‖. (GREENFIELD, 2011, p. 186). 

Comumente, ao andar no centro das grandes metrópoles, visualizamos pessoas digitando no 

celular enquanto caminham rapidamente, todas com bastante pressa. Parece que estamos 

vivendo em uma velocidade acima do normal. O lugar calmo, a leitura reflexiva e o caminhar 

tranquilo estão sendo substituídos por locais agitados e barulhentos, fragmentos de 

informações e o caminhar em passos largos e quase sempre corrido.  

Com efeito, o tempo virou nosso bem maior, quanto mais trabalhamos mais 

precisamos de tempo para completar as tarefas. Sem contar a falta que ele nos faz 

para atividades prazerosas; por isso, comumente, presenciamos pessoas reclamando 

que falta tempo para ler um livro, brincar com os filhos, ir ao cinema com a/o 

esposa/marido, contemplar o pôr do sol, caminhar na praça e ouvir o canto dos 

pássaros, visitar amigos distantes, conhecer locais históricos etc. Está faltando 

tempo em nossas vidas, mas  a velocidade dos ponteiros que marcam o horário no 

relógio não foi alterada. (AZEVEDO, 2016, p. 121). 

O ser humano não é preparado para um estado constante de excitação do nosso sistema 

nervoso. E, atualmente, o indivíduo das metrópoles tem de ser multitarefa, ao mesmo tempo 

em que o celular opera em um padrão no qual sentimos falta ao desligá-los e a percepção 

gerada é a de que não podemos viver sem eles. ―A eficiência [da multitarefa] não aumenta, 

pois simplesmente leva mais tempo para que todas as atividades sejam realizadas quando 

estamos fazendo várias ao mesmo tempo‖. (GREENFIELD, 2011, p. 186, grifo do autor). 
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Viver nossa vida em ambientes virtuais na maioria do nosso tempo faz com que a vida real 

seja deixada de lado. O questionamento que o estudo suscitou é: podemos viver bem sem usar 

o celular?  

Parece que estamos fugindo de alguma coisa, talvez de nós mesmos. Estamos 

tentando no amortecer ou lidar com o tédio, ou nos sentimos desconectados de nós 

mesmos e da nossa vida. Então seguimos conectados, mas também desconectados, 

nos distraindo de modo aparentemente interminável. Vamos dormir usando a nossa 

tecnologia e também começamos o dia com ela. Nos perguntamos (sic) por que nos 

sentimos deprimidos e esvaziados e precisamos de Prozac. Vivemos a nossa vida de 

modo inconsciente, ligados por fios e sem fios, e então nos medicamos com a 

mesma tecnologia quando nos sentimos mal. (GREENFIELD, 2011, p. 186). 

Para muitos membros da geração digital, a internet funciona de uma forma 

indispensável. Eles costumam, inclusive, ensinar seus pais em assuntos concernentes à 

tecnologia. Esquecer o celular em casa, conforme mostrado na pesquisa, é algo que mobiliza 

os jovens. Enquanto alguns voltam para buscá-lo, outros admitem pensar nisso o tempo todo. 

Isso denota a importância que os membros das gerações pesquisadas dão ao celular, porém 

estes não pensam no que o excesso deste uso pode ocasionar em suas respectivas vidas. 

É ótimo comer uma fatia de torta de chocolate, mas poderemos sofrer sérias 

consequências se comermos a torta inteira. Então, não gostar de esquecer o telefone 

celular é comum e não chega a ser preocupante. Porém, quando a ausência desse 

equipamento ou de um computador chega ao ponto de atrapalhar a vida diária, ou 

trazer sintomas de ansiedade, desconforto, medo, entre outros, é que se deve receber 

atenção especial e avaliação profissional. Somente quando os sintomas do indivíduo 

se tornarem exacerbados e começarem a interferir no seu comportamento e na vida 

pessoal, social e familiar é que se deve considerar um transtorno a ser tratado. 

(KING; NARDI, p. 12-13, 2015) 

É inevitável que os jovens estejam ávidos pelas possibilidades abertas através da rede. 

Todavia, isto é apenas o início da revolução tecnológica e o preço a ser pago no futuro poderá 

ser muito alto. A comunicação virtual torna possível a anonimidade ou a escolha de uma 

identidade, com isso os jovens têm a tendência de se tornarem menos reprimidos e, por 

conseguinte, expressam-se mais abertamente. ―É o fenômeno do efeito de desinibição 

virtual.‖ (SULER apud EIDENBENZ, 2011, p. 295). 

As grandes empresas enfrentam problemas de insubordinação e de criatividade dos 

jovens profissionais que desafiam os antigos modelos de gestão empresarial baseados nas 

concepções de hierarquia. Os novos estagiários simplesmente não se reportam aos seus 

superiores imediatos; em caso de insatisfação, enviam e-mails aos presidentes das empresas 

sem a observância de qualquer protocolo comportamental.  As ameaças e preconceitos 
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reverberam nas redes sociais em razão da anonimidade e da ―desinibição virtual‖. Nas 

famílias, a pirâmide baseada na hierarquia do respeito aos mais velhos foi colocada de cabeça 

pra baixo.  

Por falar em família, raro é o tempo que muitos destes membros das gerações Y e Z 

passam em seus lares. ―A realidade é que levamos conosco a tecnologia portátil para todos os 

lugares e quanto mais tempo gastamos usando essa tecnologia, menos tempo passamos com 

amigos ou com a família‖. (ABREU; YOUNG, 2011, p. 318). Beard (2011) comentou sobre a 

possível deterioração dos relacionamentos familiares e de outros relacionamentos 

interpessoais, pois, segundo ele, o tempo que poderia ser passado com as pessoas é passado 

virtualmente.  

Precisamos refletir sobre várias questões em relação ao uso e abuso das novas 

tecnologias do computador e do celular para que elas sejam apenas suficientes para 

atender às nossas necessidades e não extrapolem os limites do bom senso. Parece 

que perdemos a noção do que é adequado e conveniente. Quando trabalhamos no 

computador, trabalhamos demais, perdemos a hora nas redes sociais, em jogos, no 

telefone gastamos mais do que podemos para aquisição das novidades, 

permanecemos conectados 24h, não desligamos o telefone nem em respeito à 

companhia dos outros, deixamos de praticar exercícios, esportes e ter uma vida ao ar 

livre (KING; NARDI, p. 36, 2015). 

 

O desejo incontrolável de verificar constantemente o correio eletrônico ou os 

programas de mensagens instantâneas; estar sempre atento ao toque do celular, às vezes tendo 

dois ou mais celulares no mesmo bolso ou mesma bolsa, todos ligados, faz com que muitos 

membros tenham a síndrome da ―vibração fantasma‖. Na pesquisa, 83% informaram que já 

sentiram a sensação de o celular estar vibrando/tocando, quando na verdade não estava. São 

tantas mensagens recebidas por dia que, algumas pessoas, ao passar muito tempo sem sentir o 

celular vibrar ou tocar, pegam-no achando que estão recebendo notificações, mas não estão. 

Esta síndrome da ―vibração fantasma‖, que Rushkoff (2012) nos apresenta, é provocada pelo 

excesso de tempo online. Vale ressaltar que, na pesquisa quantitativa, aproximadamente 80% 

afirmaram que ficam, no mínimo, mais do que 5 horas conectados.  

 

Nossas conexões de banda larga mantêm nossos aplicativos ligados, atualizados e 

disponíveis a qualquer momento (full time). A qualquer instante, se alguém ou algo nos enviar 

uma mensagem instantânea, e-mail, quiser bater papo, nos atualizar, notificar ou alertar, um 

sinal dispara no nosso celular ou o faz vibrar. Destarte, muitos membros estão trabalhando 

além do comum: professores estão tirando dúvidas em casa, em seu tempo livre, as 40 horas 

de dedicação exclusiva transformaram-se em 24h por dia, 7 dias da semana; médicos 
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explicam doenças por Whats app e tiram dúvidas dos pacientes mais assíduos; advogados 

tentam resolver casos de clientes que se envolveram em acidentes ou confusões durante a 

madrugada. Estes são apenas alguns dos exemplos de determinadas profissões que, ao som de 

uma notificação recebida, o descanso, o almoço com a família ou o simples fato de brincar 

com seu filho pode ser interrompido, o que acarreta um profissional conectado à empresa e 

aos assuntos profissionais de segunda a segunda, 24 horas por dia. 

Este excesso de uso da internet do celular para realizar multitarefas 24 horas por dia 

está adoecendo algumas pessoas. O momento é de reflexão antes que vire algo imparável, 

pois precisamos acertar o que está errado e fortalecer o que deu certo. Assim, em uma rede 

que parece privilegiar o distraído ao concentrado, o automático ao refletido, está na hora de 

apertar o botão de pausa e questionar o significado disso para o futuro de nosso trabalho e de 

nossas vidas. 

As tecnologias digitais podem trazer notícias e fotos de muito longe para nós. 

Podemos ver vídeo ao vivo do vazamento de óleo em um poço submarino no 

oceano, ou um vídeo de um celular de um ativista sendo morto pela polícia de um 

ditador. Mas com muito pouco a fazer a respeito disso do que escrever um blog na 

segurança de nosso quarto de dormir, essas imagens tendem a nos desconectar e nos 

dessensibilizar em vez de nos engajar plenamente. Enquanto isso, o que está 

acontecendo bem do lado de fora de nossa janela é desvalorizado. (...) Associamos 

nossas telas de computador e contas de e-mail com nossas experiências mais 

profundas de comunidade, de conexão e erradamente tomamos as seções de 

comentários dos blogs pelo que deveriam ser as nossas conversações mais 

significativas. (RUSHKOFF, p. 46, 2012).  

A maneira mais simples de mitigar a profusão de mensagens, notificações e ligações é 

recusar estar sempre online. Para muitos, existe a necessidade de estar online, em razão da 

profissão, porém, o fato de estar conectado ainda pode ser mais uma escolha do que uma 

obrigação, ou seja, todos nós temos autonomia para isso. O problema acontece quando muitos 

que não precisam estar online por muito tempo acabam ficando conectados full time 

desnecessariamente.  

Podemos escolher para quem, para o que e quando queremos estar disponíveis, além 

disso, podemos ainda escolher com quem queremos estar sempre ligados. Em outras palavras, 

caso o usuário queira estar disponível só para familiares, ele só irá falar com membros da sua 

família. Vale ressaltar: estar disponível para a família não significa estar disponível para todo 

o mundo. ―O tempo necessário para programar seu telefone para tocar apenas para alguns 

números de chamada é trivial perto do tempo desperdiçado respondendo chamados de pessoas 

que não queremos ouvir.‖ (RUSHKOFF, 2012, p. 34). 
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O cotidiano nos impele a fazer escolhas, seja por ter conta no Facebook, ou por ter o 

aplicativo do Whats App, por exemplo, dentre outras escolhas. Por sinal, aquele que não 

escolhe o que a maioria de um grupo escolhe é taxado de anacrônico. As redes sociais levam 

o usuário a realizar algum tipo de escolha, mas quanto mais escolhas realizamos mais 

acreditamos que as nossas expectativas serão atendidas. 

Ademais, com o leque de opções que as redes sociais e a internet nos proporciona, 

passamos a ficar  menos engajados, mais obsessivos, menos livres e mais controlados. 

―Escolha forçada não é absolutamente uma escolha, quer para um refém forçado a escolher 

qual de suas crianças deve sobreviver, ou um usuário de rede social ser forçado a dizer ao 

mundo se ele é casado ou solteiro.‖ (RUSHKOFF, 2012, p. 57). 

Com efeito, comungamos da opinião de que o problema não é a falta do celular, mas 

sim da internet, pois, quando não havia internet no celular, não havia essa dependência que há 

no atual cotidiano. Logo, o termo mais adequado seria nowi-fifobia, pois a dependência não é 

do celular, mas da internet. O celular é o meio para chegar ao fim, que pode ser pesquisar, 

conversar, flertar, estudar ou se divertir.  

Por fim, neste estudo foi possível mostrar um pouco de como é a nova forma de 

sociabilidade entre os membros das gerações Y e Z. É possível identificar, através das duas 

pesquisas, o novo modo de sociabilidade que os membros destas gerações estão seguindo. O 

uso do celular se tornou inerente no cotidiano dos membros das gerações Y e Z. Além disso, 

foi possível identificar que a diferença entre as gerações pesquisadas, Y e Z, são pequenas, 

quase imperceptíveis. Assim, o estudo terá continuidade no doutorado, ampliando o universo 

e incluindo os baby-boomers, a fim de ver a diferença entre as pessoas com mais de 50 anos e 

compará-las com esta geração de jovens que já nasceram t endo a internet como parte do seu 

cotidiano.  
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Diário de campo – Metrô 
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Diário de campo – Shopping 
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Diário de campo – Praia 
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Formulário da pesquisa quantitativa respondido por membro da geração Y 
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Formulário da pesquisa quantitativa respondido por membro da geração Z 
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