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RESUMO 

 

 

STAHLHÖFER, Marizete Marciane. CULTURA DA CONVERGÊNCIA E A CULTURA 

PARTICIPATIVA: redes sociais como espaços de interação dos jovens com a sociedade. 

Ano. 2019, 27f. Trabalho de Conclusão (Curso de Pós-Graduação lato sensu em Tecnologias 

para Educação Profissional) – Instituto Federal de Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2019. 

 

A cultura da convergência está relacionada principalmente com a convergência tecnológica. As 

tecnologias digitais têm aberto espaço para a produção participativa e colaborativa. Esse cenário 

trouxe mudanças na cultura e no comportamento dos indivíduos. Este trabalho de pesquisa 

busca analisar as formas de interação utilizadas por jovens entre 15 e 18 anos para expressar a 

sua opinião crítica sobre questões políticas e sociais nas redes sociais, dado o contexto da 

cultura de convergência. Para tanto, foram identificados na literatura os principais pilares da 

cultura de convergência e realizada uma pesquisa etnográfica virtual observando o 

comportamento de 10 alunos de Sociologia de turmas do 1º ao 3º ano do ensino médio. 

Reconhecer a importância das redes sociais como espaços de interação social foi relevante para 

identificar o público que se tem em sala de aula e com isso ser mais efetivo nas propostas 

metodológicas. Os pilares da cultura participativa são instrumentos que os profissionais na 

educação poderiam explorar para aproximar a dinâmica da sala de aula a realidade dos jovens. 

Palavras-chave: Cultura participativa, cultura da convergência, redes sociais, jovens.



 

 

ABSTRACT 

 

STAHLHÖFER, Marizete Marciane. CONVERGENCE CULTURE AND 

PARTICIPATORY CULTURE: social networks as spaces for interaction between young 

people and society. Year 2019 f. Final Paper (Lato Sensu Postgraduate Course in Technologies 

for Professional Education) - Federal Institute of Santa Catarina, Florianópolis / SC, 2019. 

 

The culture of convergence is mainly related to technological convergence. Digital technologies 

have made room for participatory and collaborative production. This scenario has brought about 

changes in the culture and behavior of individuals. This research paper seeks to analyze the 

forms of interaction used by young people between 15 and 18 years old to express their critical 

opinion on politics and social issues in social networks, given the context of the convergence 

culture. To this end, the main pillars of the convergence culture were identified in the literature 

and a virtual ethnographic research was carried out observing the behavior of 10 sociology 

students from 1st to 3rd grades of high school. Recognizing the importance of social networks 

as spaces for social interaction was relevant to identify the audience in the classroom and thus 

be more effective in methodological proposals. The pillars of participatory culture are tools that 

education professionals could explore to bring classroom dynamics closer to the reality of 

young people. 

Keywords: Participatory culture, convergence culture, social networks, youth.
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1 INTRODUÇÃO  
 

 

Na atualidade as redes sociais fazem parte da vida dos jovens e pensar em 

convergência digital sem relacioná-la com a cultura participativa é algo inviável. As 

interações entre o público jovem basicamente acontecem no meio digital, envolvidos 

pelos mais variados recursos digitais (smartphone, tablet, computadores, notebook, etc) 

e as diversas mídias sociais. As redes sociais ocupam um espaço importante na 

constituição de relações sociais dos jovens na atualidade. As relações que antes 

aconteciam basicamente de modo físico, com interação face a face, hoje, geralmente são 

intermediadas por tecnologias digitais. Os jovens nativos digitais têm à sua disposição 

diversas mídias digitais para estabelecerem as relações interpessoais, diferentemente das 

gerações anteriores. 

Partindo deste contexto, o processo educativo está sofrendo os reflexos dessas 

transformações, assim como o próprio educador. Com as mudanças neste cenário, 

percebemos que aquela escola tradicional, preparada para transmitir 

informações/conhecimento aos alunos, tem dificuldades de atrair a atenção dos jovens 

para assuntos de relevância social. Projetar a educação para esta nova geração é com 

certeza um grande desafio enfrentado pela equipe pedagógica e multidisciplinar das 

instituições de ensino. Não bastam tablets, computadores, internet, multimídias, entre 

outros recursos, se não ocorrer a apropriação efetiva das potencialidades de uso destes 

equipamentos por meio de políticas de inovação social e educacional. 

A preparação dos jovens para assumir o papel de cidadão, atualmente, inclui o uso 

consciente e efetivo das mídias sociais. Entre estas mídias temos as redes sociais como 

WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat e 

Tiktok. O Snapchat e o Tiktok são amplamente usados entre o público jovem atualmente. 

As influências e motivos que levam os jovens a permanecerem grande parte de 

seu tempo conectados as redes sociais podem ser os mais variados possíveis e, portanto, 

diversos são os motivos que os levam a publicarem, compartilharem, comentarem as 

ações que acontecem no mundo digital. A cultura participativa torna as atividades 

dinâmicas e importantes para o processo de socialização de jovens. Estes não querem 

mais ficar em frente a uma televisão assistindo a um programa de forma passiva. A 

geração do século XXI tem necessidade de interagir, produzir, ou seja, serem figuras 

ativas e integradas ao contexto como um todo, enfim participar.  



 

 

 

A convergência digital vem transformando a forma como os jovens estão 

interagindo com a sociedade. Os novos espaços de interação possibilitam múltiplas 

maneiras de produzir conteúdo, e o jovem tem usado espaços de entretenimento também 

para interagir de forma crítica. Desta forma emerge a seguinte pergunta de pesquisa: como 

os jovens entre 15 e 18 anos expressam a sua opinião crítica nas redes sociais dado o 

contexto da cultura de convergência? 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL 

 

Analisar as formas de interação utilizadas por jovens entre 15 e 18 anos para 

expressar a sua opinião crítica nas redes sociais dado o contexto da cultura de 

convergência. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar os principais pilares da cultura de convergência; 

 Analisar como os pilares da cultura de convergência estão presentes na vida dos 

jovens entre 15 e 18 anos; 

 

  



 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

2.1 CULTURA DA CONVERGÊNCIA E CULTURA PARTICIPATIVA 

 

As transformações que estão ocorrendo na sociedade em relação as formas de 

interação vêm acompanhadas de muitos questionamentos. O conceito de cultura da 

convergência é importante para compreender o momento em que a sociedade se 

apresenta.  

O termo cultura, dentro dá área de antropologia, segundo o dicionário Michaelis, 

é o “conjunto de conhecimentos, costumes, crenças, padrões de comportamento, 

adquiridos e transmitidos socialmente, que caracterizam um grupo social”. A partir das 

experiências e instruções dos mais velhos, os jovens vão desenvolvendo e aprimorando 

suas habilidades de interagir com o outro. 

O termo cultura da convergência foi abordado pelo autor Henry Jenkins (2009) na 

obra Cultura da Convergência, relacionando-o principalmente a convergência 

tecnológica, vivenciada atualmente. A convergência é definida como “mudanças 

tecnológicas, industriais, culturais e sociais no modo como as mídias circulam em nossa 

cultura”. Jenkins (2009) se refere a convergência quanto: 

 

[...]ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer 

parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. Convergência 

é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e do que 

imaginam estar falando (p. 22). 

 

Não é possível falar em convergência somente pensando nas mudanças sofridas pelos 

meios tecnológicos como rádio, TV, internet, telefonia, entre outros, há também a 

mudança comportamental dos indivíduos que se utilizam das tecnologias. Cada geração 

tem suas particularidades que a diferencia dos seus antepassados. A nossa sociedade tem 

exigido um novo perfil social, mais flexível e adaptável aos novos recursos tecnológicos 

e principalmente as funcionalidades permitidas.  

As tecnologias afetam diretamente as relações humanas e os diversos suportes 

tecnológicos permitem novos relacionamentos e outras formas de consumo na sociedade. 

Magnoni e Miranda (2018, p.188) afirmam que “As novas tecnologias têm afetado as 

relações humanas de tal maneira que tais relações já não conseguem mais ser 



 

 

 

completamente entendidas fora de seu diálogo com a tecnologia”. Qualquer pessoa em 

qualquer lugar e tempo, com acesso à rede mundial de computadores consegue criar um 

cenário que se torna cada vez mais propício para a criação e o compartilhamento de 

conteúdos interativos, dinâmicos, colaborativos. Aquele usuário passivo acostumado 

apenas a receber conteúdos deixa de existir, para dar espaço a sujeitos ativos, com vontade 

de produzir e participar. Consumidor e produtor não tem mais papéis claros e definidos, 

ambos interagem entre si para chegar a um produto que possa dar satisfação para os dois 

lados. 

Castells (1999, p. 5) destaca que a “tecnologia não é somente a ciência e as máquinas: 

é também tecnologia social e organizativa”, e Jenkins (2009, p.29) diz que “Convergência 

é uma palavra que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, 

culturais e sociais”. Tecnologia não é somente equipamentos tecnológicos e convergência 

não é somente evolução das tecnologias. As tecnologias não convergem isoladamente, 

mas convergem também a sociedade, a cultura. Por isso Jenkins enaltece que a 

convergência também ocorre no cérebro dos indivíduos, convergindo toda a sociedade. 

A convergência passou a ser entendida e utilizada para descrever a sociedade atual, 

já que a cultura converge, as mídias convergem, as pessoas convergem. Jenkins (2009) 

em seus estudos, apresenta três grandes pilares para compreender a cultura da 

convergência sendo eles: (1) a convergência tecnológica dos meios de comunicação, (2) 

a cultura participativa e (3) a inteligência coletiva. Para acontecer esse processo da forma 

como está acontecendo a internet possui papel fundamental, já que por meio dela que 

conteúdos são criados, compartilhados e acessados por todo cidadão que dispõe de um 

equipamento com acesso à rede mundial de computadores. A internet possibilitou que 

tivéssemos acesso a uma diversidade de conteúdos, com liberdade para participar 

coletivamente para a formação de opinião de internautas conectados as diferentes mídias 

sociais.  

Por isso Castells, (1999) expressa a importância da internet como sendo espaço social 

e os nativos digitais sabem bem disso, e aqueles que não nasceram neste período sentem 

a necessidade de se afirmar no uso das tecnologias de informação e comunicação, para 

fazerem parte da dinâmica social atual. Já aqueles que possuem habilidades diferenciadas 

no uso das tecnologias precisam melhorar a forma como as utilizam para desempenhar 

seu papel na sociedade. 

Nestes novos ambientes acontecem muitas das interações sociais, o consumidor quer 

interagir, participando da criação dos conteúdos. Há um tempo se pensava que o rádio, 



 

 

 

jornal e a televisão sairiam de circulação, pois seriam trocados por novos meios de 

comunicação. O que vem se percebendo que esses meios se transformaram para atrair o 

novo consumidor. Então o modelo um- todos, que diz que um transmite e vários recebem 

o mesmo conteúdo não é mais aplicável. O modelo atual que agrega um sujeito com 

identidade múltipla e dinâmica, é reconhecido por Santaella (2010) como sendo de todos 

para todos. Nos jornais impressos surgiram espaços para a interação do leitor, nos 

programas televisivos o telespectador é convidado a interagir, a participar e a rádio tem 

ouvintes que recebem conteúdos de outros meios, além da informação radiofônica. Nestes 

exemplos citados as redes sociais estão fortemente vinculadas. Os meios de comunicação 

estão conversando com o sujeito, e este faz parte do conteúdo produzido (CAMARGO, 

ESTEVANIM, 2017). 

Para explicar o momento percebido pela convergência, Jenkins (2006) apresenta o 

termo cultura participava para debate, justamente pelas tecnologias de informação e 

comunicação viabilizarem participação e interferência do público conceituando-a como 

“cultura em que fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da 

criação e da circulação de novos conteúdos”. 

As tecnologias digitais têm aberto espaço para a produção participativa ou até 

colaborativa. O conhecimento e o poder dos sujeitos vêm da cultura da convergência. O 

consumidor tem o poder do conhecimento, com isso tem poder de escolher o que quer 

consumir e também de criar (CAMARGO, ESTEVANIM, 2017). 

Lemos (2004, p.16) em seus estudos sobre a cibercultura tem demostrado que “A 

cibercultura contemporânea é fruto de influências mútuas, de trabalho cooperativo, de 

criação e de livre circulação de informação”. Em tempos em que as redes abrem espaço 

para um sujeito cada vez mais participativo, e pessoas envolvidas em diferentes mundos 

conseguem convergir a partir da cultura participativa criada pela cultura da convergência.  

Essa participação vem sendo possibilitada pelas redes sociais de modo intenso 

principalmente entre o público jovem. Pierre Lévy utiliza o conceito de inteligência 

coletiva para se referir a esse novo modelo de participação:  

 

[...] termo de Pierre Lévy para se referir à capacidade de comunidades virtuais 

de alavancar o conhecimento e a especialização de seus membros, 

normalmente pela colaboração e discussão em larga escala. Lévy considera a 

inteligência coletiva uma nova forma de poder, com os mesmos efeitos do 

poder das migrações, do Estado-nação e do capitalismo de massa. (JENKINS, 

2009, p. 390) 
 

 



 

 

 

A inteligência coletiva proposta por Pierre Lévy deve ser valorizada muito e a 

interação dos intelectuais coletivos acontece principalmente nas redes sociais, portanto 

os conhecimentos não estão restritos a um pequeno grupo de indivíduos. Lévy (2003) 

apud (BEMBEM E SANTOS,2013, P4) diz: 

 

O saber está na humanidade e todos os indivíduos podem oferecer 

conhecimento; não há ninguém que seja nulo nesse contexto. Por essa razão, o 

autor afirma que a inteligência coletiva deve ser incessantemente valorizada. 

Deve-se procurar encontrar o contexto em que o saber do indivíduo pode ser 

considerado valioso e importante para o desenvolvimento de um determinado 

grupo. Os intelectuais coletivos só poderão se reunir em um mesmo ambiente 

a partir da mediação das tecnologias da informação e comunicação.  

 

 

 Todo este processo desenvolvido pela cultura da convergência, cultura 

participativa e inteligência global trouxe mudanças na identidade cultural dos indivíduos. 

A liberdade permitida pela rede mundial de computadores tem integrado as nações e 

conectando povos, independente do espaço-tempo. As identidades nacionais fechadas e 

ou únicas estão decaindo, abrindo espaço para as identidades híbridas. Há uma 

homogeneização cultural que se expande rapidamente nas redes sociais, por comunidades 

com afinidade entre si criadas em ambientes virtuais (MAGNOLI e MIRANDA, 2018). 

 Praticamente impossível de controlar a interações que acontecem nas redes 

sociais, os usuários estão tendo feedback constante e imediato para suas dúvidas. Os 

jovens têm nas redes sociais o principal ponto de interação e não tem como limitar esse 

acesso na sociedade atual. 

 

 

2.2 O COMPORTAMENTO DOS JOVENS NAS REDES SOCIAIS 

 

Conforme Bueno (2014, p.53) “As redes são responsáveis pelo compartilhamento de 

ideias entre pessoas que possuem interesses, objetivos em comum e também valores a 

serem compartilhados. Assim, o grupo é composto por indivíduos que possuem 

identidades semelhantes”, isto é possível perceber nos grupos que são formados nas redes 

sociais. Pessoas com afinidades para os mesmos temas têm tendência a se encontrarem 

neste ambiente, conectando-se entre si periodicamente. Os grupos vão aumentando 

significativamente, já que não precisa existir o encontro físico espacial, basta haver o 

encontro de ideias e a disponibilidade de acesso à internet. 

Para melhor compreender esse fenômeno apresentamos o conceito definido por 

Etienne Wenger para Comunidade de Prática, amplamente usado na Administração, que 



 

 

 

também pode ser associado as interações que ocorrem nas redes sociais. Para o autor as 

comunidades são formadas por pessoas que se reúnem periodicamente, para compartilhar 

conhecimento, trocar experiências. Pode-se dizer que o ato é definido como um processo 

de aprendizagem coletiva ou inteligência coletiva, os interesses em comum promovem a 

interação nesses grupos. Atualmente as redes sociais se intensificaram e tornaram as 

relações mais complexas (CABELLEIRA, 2007).    

Segundo dados Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República-

Secom (BRASIL, 2016), 58% dos brasileiros tem acesso à internet. Ainda existem muitos 

locais em que o acesso à internet não é possível seja pela distância física ou até pela 

desigualdade social. Entre aqueles que tem acesso à internet, há os jovens de 15 a 18 anos, 

que buscam nas redes sociais conteúdos com afinidades com seus interesses pessoais.  

Falar em redes sociais para jovens, basicamente é falar do mundo que eles fazem 

parte, de espaços que interagem frequentemente. Dentre a parte da população que tem 

acesso à internet, é difícil encontrar jovens que não acessam pelo menos uma rede social 

no celular, mesmo que limitado o tempo de dados móveis e WI-FI disponíveis. Pesquisa 

realizada por Amdocs (empresa especializada em software e serviços para provedores de 

serviços de comunicações, mídia e finanças e empresas digitais de Israel) os jovens entre 

15 e 18 anos do país não desgrudam do celular, sendo que 64% costumam checar as redes 

sociais assim que acordam. Entre os jovens que preferem as redes sociais como meio de 

informações estão os com formação universitária.  

Teorias como de McLuhan em 1964, indicam que os aparelhos eletrônicos são uma 

extensão do homem, mais quando existe a conectividade com a internet. As máquinas 

passariam a ser uma extensão daquilo que somos, pensamos, agimos e fazemos.  Observa-

se no dia a dia que as pessoas utilizam, principalmente celulares mesmo estando no 

convívio com outras pessoas. A vida virtual passa a representar e determinar o cotidiano 

da vida real (FORT e KAVISKI, 2018). Os brasileiros são os mais dependentes das redes 

sociais. Aqueles que não conseguem curtidas em suas publicações passam a sentir 

frustação e sentir-se isolados (BUENO, 2004).  

Surge uma preocupação, pois com a explosão da internet, a difusão acelerada de 

informações, principalmente as publicadas nas redes socais, instantaneamente o mundo 

todo fica sabendo de acontecimentos locais. Esta instantaneidade aumenta de forma 

descontrolada a propagação de informações sem veracidade, boatos, calúnias e as tão 

temidas e discutidas fake news. As redes sociais facebook, twitter e whatsapp são as 

ferramentas preferidas de pessoas mal-intencionadas para replicarem informações para 



 

 

 

seus usuários. Além disso essas mesmas redes sociais têm facilidade a ação de 

movimentos políticos, sociais, culturais e econômicos (CAMARGO, ESTEVANIM, 

2017).  

Os meios de comunicação tradicionais, que antes eram responsáveis em transmitir 

informações em primeira mão, estão encontrando meios para permanecer na vida das 

pessoas, já que precisam disputar espaço com as redes sociais que estão na palma da mão 

de milhares de usuários, por meio dos celulares. Por isso o jornal, o rádio e a televisão 

estão migrando para as plataformas digitais. O que os de comunicação estão fazendo é 

adequando a linguagem a nova realidade apresentado pelas tecnologias de informação.  

Utilizando a web de forma geral Schlemmer (2005) apud Bueno (2014, p.46) o 

usuário tem inúmeras possibilidades  

 

[...] utilizando a web, tornam-se possíveis ações como a atualização, o 

armazenamento e, a recuperação, a distribuição e os compartilhamentos 

instantâneos da informação; a superação dos limites de tempo e espaço; a 

construção do conhecimento pelo sujeito, da aprendizagem colaborativa e 

cooperativa, da maior autonomia dos sujeitos; um maior grau de interatividade 

pela utilização de comunicação assíncrona e síncrona; a possibilidade de 

tomada de decisão pelo aumento da tomada de consciência e ainda o 

desenvolvimento de uma inteligência coletiva. 

  

 

Com o aumento da utilização de smartphones com uma diversidade de aplicativos, 

são os usuários que produzem o conteúdo que consomem, tais como textos, imagens, gifs, 

som e vídeo. Os jovens influenciadores digitais sabem como produzir seus conteúdos e 

os meios para chegar ao maior número de usuários e curtidas.  

Pesquisa divulgada no Globo News, sobre o DNA digital, comportamento e 

expectativas dos adolescentes hoje em dia, entre 15 e 18 anos, principalmente sobre o uso 

dos provedores de serviços de comunicação. Alguns dados coletados são relevantes para 

a realização da referida pesquisa, já que refletem diretamente na maneira como os jovens 

interagem nas redes sociais (AMDOCS, 2016).  

Quando discutimos a modo como os jovens interagem com a sociedade a pesquisa 

DNA Digital reflete bem isso, pois para os participantes da pesquisa o mundo digital é a 

lente usada pelos adolescentes para verem a si próprios e aos outros, utilizam emoji em 

vez de palavras, a conectividade com a internet torou-se vital, a transmissão instantânea 

(streaming) de conteúdo feita gratuitamente é um modo de vida, consideram os 

provedores de conteúdo e apps como “provedores de serviços" e gostam mais deles, 

querem tecnologia para que possam desenhar suas próprias experiências e esperam que a 



 

 

 

tecnologia do futuro permita que se tornem seres digitais tanto quanto seres humanos. 

Essas afirmações refletem o modo de vida criado pelos adolescentes quando conectados 

com a rede mundial de computadores. Veja no quadro abaixo alguns dados relacionados 

ao estilo de vida dos adolescentes levantados pelo relatório da AMDOCS (2016).  

 

Quadro 1 – Estilo de vida dos adolescentes 

O mundo digital é a lente usada pelos adolescentes para verem a si próprios e aos 

outros 

43% acreditam que seus celulares inteligentes os tornam mais espertos e mais legais 

52% começam o dia vendo suas contas nas mídias sociais 

mais de 30% dizem que provavelmente deixariam de encontrar alguém novamente que 

não tivesse uma conta de Facebook ou de WhatsApp 

Um emoji vale mil palavras 

47% prefere usar emojis 

45% postar fotos a enviar e-mails, porque os emojis expressam melhor dos que as 

palavras o que eles estão pensando. 

A conectividade com a internet é o sexto sentido mais vital do adolescente 

56% que têm mais probabilidade de se sentirem ansiosos e sozinhos se estiverem 

separados da Internet  

52% têm mais probabilidade de se sentirem ansiosos e sozinhos do que quando estão 

separados da família  

55% está firmemente convicta de que acesso rápido é um direito humano 

A transmissão instântanea (streaming) de conteúdo feita gratuitamente é um modo 

de vida 

A maioria faz streaming de filmes (53%; 17% faz download) 

TV (51% versus 11%) 

música (47% versus 29%) 

Os adolescentes consideram os provedores de conteúdo e apps como “provedores 

de serviços" e gostam mais deles 

Embora 82% deles saibam quem são seus provedores de serviços, percebem as empresas 

que atuam no setor “OTT - over-the top” (que fornecem serviços através da banda larga) 

e os gigantes da internet: - Google (51%); Facebook (38%); WhatsApp (42%);  

Apple (38%) como CSPs 

Quais as empresas eles amam: 

- 60% colocam em primeiro lugar o Google (Facebook: 48%; WhatsApp: 42%)  

- 36% dizem amar seu CSP 

Os adolescentes querem tecnologia para que possam desenhar suas próprias 

experiências 

54% querem serviços interativos que ofereçam opções de design com que possam 

brincar 

59% querem a oferta de tecnologia de impressão em 3D para criar seus próprios 

acessórios técnicos 

55% querem poder visitar novos países usando realidade virtual 

66% dizem que gostariam de ser Bill Gates quando crescerem, mais do que um astro de 

YouTube (50%) ou pop star (38%) 



 

 

 

Os adolescentes esperam que a tecnologia do futuro permita que se tornem seres 

digitais tanto quanto seres humanos 

78% gostariam de ter um dispositivo embutido em seus braços e conectado com a 

internet 

  38% gostariam que esse dispositivo substituísse seu celulares inteligentes 

66% acreditam que muitos serviços ficarão nas mãos de robôs 

24% chegam a acreditar que um robô vai ser seu melhor amigo 

Fonte: Pesquisa AMDOCS (2016) 

 

Entre os adolescentes entrevistados para a pesquisa da Amdocs (2016), 51%, diz que 

prefere usar emojis, pois as figuras com rostos sorrindo, chorando ou beijando, expressam 

como eles se sentem melhor do que palavras. As línguas utilizadas nos meios digital 

perpassam as fronteiras tecnológicas e chegam as relações interpessoais dos jovens. 

Também foi observado que hoje o celular virou uma espécie de extensão do corpo destes 

adolescentes.  

Por isso que a maioria deles respondeu que, fora do seu mundo virtual, se sente só. 

No Brasil, 68% dos adolescentes ficam ansiosos e solitários quando estão sem internet. 

Para comparar: 65% se sentem desta forma longe da família. O mundo virtual está 

estritamente ligado as inúmeras redes sociais, em maior porcentagem o Facebook. Além 

do Facebook os jovens utilizam o Instagram e o Snapchat, que possuem funcionalidades 

atrativas e dinâmicas que tornam suas plataformas comunidades. 

Outra pesquisa que apresenta dados relevantes foi apresentada em relatório 

divulgado pelas empresas We are Social e Hootsuite, intitulado “Digital in 2018: The 

Americas”. No estudo foi divulgado que 62% da população brasileira está ativa nas redes 

sociais. A pesquisa tinha o propósito de mostrar que as redes sociais são importantes 

inclusive para as empresas chegarem até o consumidor (DINO, 2018). 

Para o especialista em marketing digital, Diego Brito, CEO da agência General 

Marketing, as redes sociais, principalmente o Facebook fez o jogo mudar e os empresários 

que insistirem em não seguir a tendência podem cair fora da jogada: 

 

 “O jogo mudou! Seja na política ou em nosso dia a dia, as redes sociais se 

tornaram a mídia de maior impacto e consequentemente a que possui uma 

maior eficiência para vender produtos, ideias e até mesmo presidentes da 

república. Não tem mais essa de que Facebook não funciona para a minha 

empresa. Se a sua empresa não está no Facebook é ela que não está 

funcionando direito”. (DINO, 2018) 

 

 



 

 

 

Ainda conforme pesquisa DINO (2018), a rede social Facebook com 130 milhões de 

usuários mensais em atividade, é uma das redes com o maior número de brasileiros com 

contas. Para acessar suas contas 92% usam o celular. De acordo com o relatório “Digital 

in 2018: The Americas”, a proporção de pessoas que possui contas em banco é a mesma 

de pessoas com contas ativas nas redes sociais. Isso para entendermos a dimensão que as 

redes sociais atingiram na sociedade atual. A cultura participativa, tem levado os jovens 

a integrarem um novo contexto social, onde a inteligência coletiva tem efeito direto na 

formação cidadã da população jovem. 

  



 

 

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  
 

A realização de trabalhos acadêmicos está relacionada a uma pesquisa que tem 

delimitado os instrumentos de pesquisa, que serão utilizados para a investigação e 

levantamento de dados para a compreensão de determinado fenômeno (LENGERT, 

2018). Neste caso o objetivo analisar as formas de interação utilizadas por jovens entre 

15 e 18 anos para expressar a sua opinião crítica nas redes sociais dado o contexto da 

cultura de convergência. 

Para alcançar o objetivo proposto se faz necessário delimitar o caminho a ser 

seguido já que no “No desenvolvimento do trabalho científico, o método é um fator 

obrigatório, visto que é a partir do uso de técnicas e instrumentos que se determina o 

modo sistematizado de desenvolvimento da pesquisa” LENGERT, 2018).  

A pesquisa foi baseada na abordagem do problema por meio de estudo qualitativo 

a fim de obter informações relevantes, no meio digital, na compreensão da dinâmica das 

relações sociais que ocorrem especialmente nas redes sociais, foco deste trabalho, sendo 

uma pesquisa acadêmica aplicada. 

Para atingir os objetivos propostos recorremos à pesquisa exploratória 

documental, exploratória pois se deseja obter informações, em publicações de estudos 

anteriores sobre o tema, baseada em pesquisas bibliográficas realizadas em navegadores 

de pesquisa. Os documentos usados foram livros e artigos científicos como Cultura 

participativa e convergente: o cenário que favorece o nascimento dos 

influenciadores digitais, livro Cultura da convergência: a colisão entre os velhos e 

novos meios de comunicação de Henry Jenkins e Cibercultura de Pierre Lévy, 

Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea de André Lemos, 

entre outros e estudos de casos, reportagens, analisando os conteúdos apresentados por 

pesquisadores da área, dados estatísticos que comprovem a importância do debate 

proposto.  

Pesquisas publicadas digitalmente como a da Amdocs: Os adolescentes têm um 

estilo de vida digital e os provedores devem se ajustar a ele, publicada em 2016 e a 

Publicidade Corporativa - 62% da População Brasileira está ativa nas Redes Sociais, 

publicada em 2018 e a reportagem Jovens brasileiros são os mais dependentes das 

redes sociais do Correio 24 horas foram importantes para analisar as formas como os 

jovens estão interagindo com a sociedade. Todos os documentos digitais utilizados estão 

sendo indicados no referencial teórico. 



 

 

 

Para a verificação dos objetivos específicos se optou em realizar pesquisas em 

espaços virtuais, esse método conhecido como etnografia virtual é um método que vem 

sem adotado por pesquisadores estudiosos da cibercultura, de modo bastante promissor, 

que tem sua origem do método etnográfico, utilizado largamente em estudos culturais 

realizados na área humanas e sociais, com origem nas pesquisas antropológicas. Este 

método vem sendo utilizado para que o pesquisador consiga realizar o levantamento e 

análise de dados relevantes para compreender a dinâmica social e cultural, específicas das 

redes sociais, foco do estudo em questão (SANTOS, GOMES, 2013). 

A etnografia virtual tem como seu precursor o professor de marketing da 

Universidade de Iorque de Toronto, Robert V. Kozinets, autor do livro Netnografia: 

Realizando Pesquisa Etnográfica Online.  O autor procura apresentar regras e normas para 

a realização de pesquisas com a utilização do computador. Este método de pesquisa vem 

sendo adaptada e incorporada a realidade a qual a referida pesquisa será realizada 

(SANTOS, GOMES, 2013). 

A etnografia virtual seguiu as seguintes etapas:  

1. Foram elencadas as redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. Optando-se 

em utilizar o Facebook como ferramenta para a referida pesquisa, pois nesta 

ferramenta já existia um perfil com contatos públicos selecionados para a 

realização do estudo. Este perfil foi criado com o intuito de manter contato 

com os alunos da disciplina de Sociologia do ensino médio. 

2. Técnica de levantamento observação não participante, ou seja, a pesquisadora 

não interagiu diretamente com os usuários da rede social selecionada para a 

realização do referido estudo. A pesquisa se baseou na observação anônima da 

interação que os participantes estabelecem entre si, as publicações e 

comentários postados, as páginas curtidas por alguns usuários e os interesses 

dos mesmos. 

3. Técnica de análise de dados diagnóstica, a fim de obter informações gerais 

sobre o público selecionado. Foram analisados 50 jovens entre 15 e 18 anos 

que fazem parte dos contatos do perfil da professora de Sociologia, de turmas 

do 1º ao 3º ano do ensino médio. Em seguida selecionamos 10 jovens com 

características diferentes para observar mais detalhadamente. Essas 

características foram observadas conforme os conteúdos encontrados nos 

referidos perfis. 

 



 

 

 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 

As redes sociais utilizadas atualmente, são disponibilizadas para a população 

mundial em diferentes plataformas. Muitos usuários têm acesso à rede mundial de 

computadores com a utilização de aparelhos de celulares, é o que dados apresentados pela 

Pesquisa Brasileira de Mídias e a pesquisa DNA Digital, comprovam. Algumas pesquisas 

buscam apresentar resultados sobre a proporção de domicílios que estão conectadas à rede 

mundial de computadores e outras em analisar o acontece nesses espaços de interação.  

 A partir de conceitos analisados sobre a cultura da convergência e a cultura 

participativa, apesentados pelos autores como Pirre Levy, Henry Jenkins, Manuel 

Castells, Magnoli e Miranda e Lemos percebe-se a importância destes conceitos para 

compreender a atual dinâmica da sociedade, em que as redes sociais ocupam um espaço 

importante no modo de interação dos sujeitos, principalmente do público jovem. 

 A pesquisa etnográfica virtual aconteceu a partir da observação do perfil de 10 

jovens, de ambos os sexos, na rede social facebook. Os jovens foram selecionados 

aleatoriamente dentro os contatos do perfil da professora pesquisadora. Durante a 

pesquisa analisamos as interações que estes jovens estabeleceram na referida mídia social, 

assim como a dinâmica estabelecida neste espaço. Não foi interagido com os jovens. 

Durante a pesquisa etnográfica percebemos que a cultura da convergência está 

fortemente presente nos meios de comunicação, já que os meios de comunicação 

tradicionais, jornais, rádios, televisão estão investindo nas plataformas digitais para a 

veiculação de notícias. As mesmas matérias veiculadas no modo tradicional estão 

disponíveis no modelo digital, em diferentes mídias. Na referida pesquisa nos ativemos 

principalmente no facebook, mas outras mídias como Twitter, e Instagram estão presentes 

fortemente entre os jovens observados. Desta forma todos os públicos estão recebendo as 

mesmas informações, mas na linguagem que melhor os atrai.  

 Outro aspecto importante a ser destacado que as mídias digitais são acessadas 

preferencialmente por dispositivos móveis e várias vezes ao dia. A forma de interação 

estabelecida pelos jovens observados no facebook muito pouco foi por modo escrito, com 

comentários, por exemplo. A linguagem digital vem ao encontro do que foi apresentado 

no relatório da Amdocs. Os emojis são usados praticamente em todos as ações analisadas 

nos perfis do facebook dos jovens observados.  



 

 

 

 Os jovens estão assistindo menos televisão e ouvindo menos rádio, isso não 

significa que estão deixando de interagir com a sociedade. Percebemos, por meio da 

pesquisa etnográfica virtual, realizada em redes sociais de diversos meios de 

comunicação, que as mesmas informações que são vinculadas nos meios tradicionais 

estão disponíveis no formato digital, aqui conseguimos identificar a presença do 

fenômeno da convergência. A partir do momento que o usuário curte páginas de notícia, 

recebe as atualizações imediatamente e como está constantemente com as redes sociais 

ativas, está recebendo notícias e informações importantes a todo momento.  

Movimentos políticos, sociais, culturais e econômicos têm sido muito debatidos 

em espaços virtuais, até porque os meios de comunicação tradicionais têm recorrido as 

redes sociais para atrair a atenção do público mais atualizado tecnologicamente.  Pela 

análise realizada no facebook dos 10 jovens selecionados, percebemos que os usuários 

curtem páginas oficiais de meios de comunicação utilizados para publicação de notícias 

com informações relevantes da sociedade.  

Entre as páginas que são seguidas pelos jovens temos os meios de comunicação 

local como rádios e jornais impressos, tais como, Portal Peperi, Portal São Miguel 

Notícias, Sistema 103 de notícias. Em todas essas páginas identificamos os jovens que 

curtem e também comentam as informações postadas pelos administradores. O modo que 

mais interagem nas mídias digitais é por meio dos emojis. 

 Em investigação de perfis dos jovens que estão entre os contatos selecionados 

observou-se que todos têm entre os perfis de páginas curtidas, informações sobre eventos 

de interesse, universidades, vestibulares, conteúdos aleatórios de interesses particulares, 

entretenimento, motivacional, moda, música, esporte, empresas que trabalham, notícias 

locais, nacionais e internacionais, política, entre outros assuntos. Outro foco são os grupos 

fechados que discutem assuntos de interesse pessoal, seja de jogos, filmes ou bate papo. 

Esta informação corrobora com a literatura que fala que antigamente os jovens tinham a 

necessidade de se reunirem fisicamente para debater os assuntos de interesse comum, hoje 

os usuários de redes sociais adotam os espaços virtuais para a organização de vários tipos 

de interação. Vários movimentos da atualidade surgiram a partir de movimentos virtuais. 

 Durante a pesquisa conseguimos perceber que em alguns minutos que os jovens 

navegam pela página principal do facebook recebem uma grande quantidade de 

informação, sobre os mais diferentes assuntos. Pode-se dizer que o facebook é utilizado 

para a atualização pessoal e um modo de estar conectado com o outro. Ficar 

desconectados significa estar desatualizados na linguagem utilizadas pelos jovens. Essa 



 

 

 

também tem sido a tendência entre os adultos que dispõem de pouco tempo para interagir 

socialmente. Nem sempre o usuário curte as publicações que visualiza. Quando navega 

na sua linha do tempo, pode simplesmente visualizar e não ter uma ação em específico 

como curtir ou comentar.  

 A inteligência coletiva está presente em vários momentos, desde a troca de 

informações em noticiários, assim como em páginas de interesse em comum dos usuários. 

Quando os usuários curtem uma página específica todos recebem a mesma informação. 

Mas essa mesma informação passa a fazer parte da vida do sujeito de modo diferente, 

influenciando as decisões e ações que estes terão nos momentos seguintes.  

 A cultura participativa é mais fortemente identificada quando há participação dos 

jovens em eventos. É mostrada com a publicação de fotos, a marcação do local e dos 

amigos que estavam presentes. Nestas publicações percebemos maior participação dos 

contatos com curtidas por emojis, animações e comentários com abreviações comumente 

usadas nas mídias digitais. 

Os pilares da cultura da convergência sendo a convergência tecnológica dos meios 

de comunicação, a cultura participativa e a inteligência coletiva, estão associadas entre si 

e fazem parte da vida dos jovens de 15 a 18 anos e poderia ser amplamente explorada 

pela educação básica. 

Podemos citar como exemplo uma reportagem informativa sobre vagas em cursos de 

qualificação profissional, disponíveis em determinada instituição, divulgada na rádio da 

cidade e disponibilizada em formato digital e publicada no facebook. Essa informação 

chegará a diferentes públicos e da mesma forma e fará com que cada grupo discuta e 

comente a reportagem. 

 A quantidade de informação disponível na rede permite a construção de olhar crítico 

sobre as mais variadas situações, com diferentes olhares e opiniões. O que se faz 

necessário é a incorporação de novas estratégias de ensino aprendizagem, com a 

linguagem e os meios adequados para isso. A formação continuada permitiria a inserção 

de nova cultura educacional. 

 

  



 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

A realização do presente estudo veio ao encontro das reflexões que estão acontecendo 

no ambiente escolar, já que muito se discute sobre a participação dos jovens nos debates 

importantes para a sociedade. A compreensão de cultura participativa e da cultura da 

convergência não é um assunto recente. As transformações tecnologias têm afetado as 

relações humanas diretamente e a educação é um dos setores da sociedade que mais 

reflete essas transformações, pois os professores estão recebendo educandos dotados de 

linguagem digital.  

À realização da pesquisa bibliográfica foi importante para compreendermos mais 

profundamente os conceitos base da pesquisa que permitiu que atingíssemos os objetivos 

propostos de analisar as interações estabelecidas pelos jovens nas redes sociais. 

 Durante a pesquisa etnográfica virtual identificamos que as redes sociais estão 

presentes diretamente na vida dos jovens e explorar esses ambientes amplia o repertório 

de informações que os educadores precisam ter para atrair a atenção dos educandos. 

Conhecer os interesses dos jovens no mundo virtual, compreender a linguagem usada 

nesses ambientes e se apropriar das ferramentas digitais usadas por eles é o grande desafio 

dos educadores da atualidade. 

 A rede social facebook está perdendo espaço para outras mídias digitais como o 

Instagram e o Snapchat entre o público jovem. Pesquisas diretas com entrevistas e 

observações permitiriam caracterizar o público em questão com mais detalhes e 

informações que ajudariam a compreender a relação com a cultura da convergência, a 

inteligência coletiva e a cultura participativa. Pesquisa nas áreas educacionais permitiriam 

trazer para a discussão a importância que as redes sociais estão tendo na vida dos jovens 

atualmente. Tentamos a tudo custo desvincular a prática pedagógica do mundo virtual. 

Com isso estamos afastando cada vez mais o interesse dos jovens para ensino 

aprendizagem.  

Percebemos ao longo da pesquisa que ainda temos um longo caminha na área 

educacional, já que ainda temos poucas iniciativas de práticas educacionais implantadas 

em ambiente educacional que incorpora as redes sociais as práticas de ensino 

aprendizagem. Se pesquisa e discute o tempo que os jovens estão conectados, quais redes 

sociais que possuem perfis, que dispositivos utilizam para ficar conectados. Mas trabalhos 



 

 

 

que discutem as interações que acontecem nesses espaços e propostas de aplicação 

educacionais ainda á bastante restrito.  

 A pesquisa evidencia que não é possível desassociar as redes sociais dos estudos 

das ciências humanas e sociais. A sociedade vive um momento diferente e precisa ser 

compreendido. A indústria cultural e de consumo tem aproveitado isso muito bem e tem 

chegado intensamente no público desejado usando as plataformas digitais, pois os 

analistas tem analisado o comportamento digital dos usuários, a fim de melhor conhecer 

os seus interesses criando um banco de dados com informações relevantes para chegar 

intencionalmente até eles. Com isso conseguem estimular os usuários ao comportamento 

desejado, refletindo no consumo de determinados produtos. 

Para finalizar a convergência dos meios de comunicação permitiu criar uma rede 

de cultura participativa, onde todos podem participar, criar, além de contribuir com o 

desenvolvimento de uma ideia maior, dinâmica e interativa. Nada fica restrito a um único 

local e espaço. A inteligência coletiva precisa ser explorada no ambiente educacional, 

agregando assim ao processo educacional e voltando a atenção ao público de interesse, 

os jovens. 
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