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Resumo:JOVENS EM TEMPO DE CONVERGÊNCIA: pesquisa exploratória de
recepção dos usos e apropriações de recursos multi-midiáticos em pelos jovens da
Cidade de Dianópolis - TO
O conhecimento acumulado na pesquisa em comunicação nos evidencia que a presença da
mídia alterou sobremaneira nossa forma de viver, nossa experiência, tanto enquanto
indivíduos como em termos de coletividade. Indagar o que os meios fazem conosco e o que
nós fazemos com eles.A preocupação com um avanço e conjunto de produção existente,
dando sequência às temáticas, problemáticas, enfoques, explorações das redes sociais pelos
jovens na cidade de Dianópolis. Parte do simples e necessário procedimento pelo
conhecimento e pela participação das diversos meios existentes na trazendo assim uma
visibilidade para os jovens. Porém, o que se aventava como maior participação era a difusão
de referenciais de beleza. Percebeu-se que, independente da interação proporcionada pelo
programa, os internautas buscam formas de expressar sua opinião sobre os assuntos e trocar
informações com outros fãs para que tenham, dessa forma, uma “experiência compartilhada”.
O presente trabalho se propõe a apresentar hipóteses a partir de dados empíricos coletadosno
estudo piloto da pesquisa Jovem e Consumo Midiático em Tempos de Convergência,realizado
por meio de entrevista em Dianópolis Tocantins.
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(2008) e Letras (2001) pelo Centro Universitário Luterano de Palmas. Atualmente é professor titular da
Universidade do Tocantins. Tem experiência na área de Comunicação e Educação, atuando
principalmente nos seguintes temas: tecnologia da informação, educação, comunicação, conhecimento,
interdisciplinaridade, ciência da informação e educação a distância
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Introdução
Esta pesquisa integra o esforço de um grupo de pesquisadores de várias regiões do país,
liderados pela pesquisadora Nilda Jacks, bolsista de Produtividade em Pesquisa 1C-CNPq. No
projeto matriz, Jovem e consumo cultural em tempo de convergência, coordenado por Nilda, a
proposta central é conhecer as realidades regionais brasileiras no que diz respeito aos usos e
apropriações dos recursos multi-midiáticos em processo de convergência, por parte dos jovens
nas diferentes regiões do país (JACKS, 2008).
Esta pesquisa e um meio de analisar os vários modos de recepção das multimídias. E suas
múltiplas formas das relações sociais que são tratadas pela sociedade. O estudo dessetipo de
comunicação buscar descobrir como surgiu? como poderemos solucionar os possíveis
problemas que apareceram através dessas interações mediadas pelo computador com os fluxos
de informações que são transmitidas e como impactam as estruturas.
Porém para se estudar as redes é preciso se estudar as leis desse processo dinâmico. Sendo um
processo onde estão compartilhando não apenas fotos vídeos, mas sim chats, sendo por tanto
um espaço que repassa não apenas o meio individual de cada, criando a metáfora de ‘ser visto
’para que existir no ciberespaço.
Entender como estes autores criam estes espaços também é essencial para compreendermos
estes padrões como são utilizadas, como são estabelecidas as conversas entre eles e
divulgando estes padrões de conexões gerados.
Para respaldar teoricamente a realização desta pesquisa alguns conceitos e/ou temáticas
norteadoras são fundamentais, como os de usos e apropriações (Certeau, Chartier, Nilda Jacks
e Martín-Barbero); mediação, recepção, consumo e processos comunicacionais (MartínBarbero, Garcia-Canclini, GuilhermoOrozco, Nilda Jacks, Ana Caroline Escosteguy, Maria
ImmacolataVassallo de Lopes, Antonio Fausto Neto, Mauro Wilton de Sousa, Maria
Aparecida Baccega); cultura amazônica (João de Jesus Paes Loureiro, Agenor Sarraf, Carlos
Gonçalves, Fábio Castro, dentre outros); Jovens (Sílvia Helena Simões Borrelli, João Freire
Filho, Rose Maria de Melo Rocha, Lívia Barbosa, Emily Ross, André Telles, Don Tapscott,
Evelyn Eisenstein, Susana Graciela e Bruno Estefenon, Raquel Recuero, por exemplo).
Recuero diz que:
[...]A ação de um depende da reação do outro, e há orientação com relação às expectativas.
Essas ações podem ser coordenadas através, por exemplo, da conversação, onde a ação de um
ator social depende da percepção daquilo que o outro está dizendo. ( Recuero, 2009, p. 31).
Por tanto e necessário destacarmos que os aprendizados dos processos indenitários e
comunicacionais, estabelecidos a partir dos usos e apropriações multimidiáticas pelos jovens
no Tocantins, o interesse maior desta proposta. São as relações entre a mídia e o cotidiano,
cultura e comunicação, as teias de significações socioculturais e políticas pensadas para o dia
a dia com as práticas e pensamento dos receptores que interessaram para esta pesquisa.
[...]Ao lado, tem-se um sistema de circulação interacional que ocorre após a recepção, na qual
vem ganhando destaque nas análises epistemológicas, atualmente. Esse fluxo adiante é
abastecido pela construção de novos produtos, comentários informais ou formais e até pela
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estimulação a debates polêmicos e análises polissêmicas. O exemplo é o que se pode perceber
na circulação que se manifesta nas redes sociais (BRAGA, 2012a).
Os jovens, pela sua natural predisposição em lidar como novo podem ser vistos como agentes
fundamentais nesse processo de transformação. E aqui, eles confirmam essa vocação, tanto ao
se apropriarem de aparatos tecnológicos para a filmagem, edição e espalhamento dos vídeos,
quanto ao se apropriarem das tecnologias de participação social, para estabelecer no ambiente
digital, táticas próprias de consumo.
TÍTULO DO PROJETO: JOVENS EM TEMPO DE CONVERGÊNCIA: PESQUISA
EXPLORATÓRIA DE RECEPÇÃO DOS USOS E APROPRIAÇÕES DE RECURSOS
MULTI-MIDIÁTICOS EM PELOS JOVENS DA CIDADE DE DIANÓPOLIS – TO
Bolsista: Natalice Carvalho Ramalho foi bolsista na modalidade PIBITI/CNPQ
2016/2017.,Orientador Darlene Teixeira de castro2Professora/ Pesquisadora da Universidade
Estadual do Tocantins – UNITINS,email: darlene.tc@unitins.br
PALAVRAS-CHAVE: jovem; pesquisa; consumo midiático; convergência
Materiais e métodos
Na primeira fase do projeto foram realizados aprofundamentos teóricos sobre o tema e
a definição dos parâmetros para coleta dos dados secundários, a partir das definições
estabelecidas com pesquisadores. Nas próximas fazes utilizaremos métodos quantitativos e
qualitativos junto com grupos que serão selecionadas pelas mesmas para obtenção de maiores
dados para montar um mapeamento dos dados que serão coletados dos jovens na cidade de
Dianópolis- Tocantins, por meio de questionário a ser aplicado.
Por se tratar de uma etapa de pesquisa e aplicação de questionário quantitativo e
qualitativo levantamento qualitativo de suas práticas nas plataformas digitais, selecionados a
partidos seguintes critérios: jovens de 18 a 24 anos, selecionados a partir da observação para
identificar seu perfil. Que responderam a um questionário com questões abertas e fechadas
para levantamento de dados mais gerais sobre Consumo midiático, acesso e usos da internet
realizados pelos jovens da Cidade de Dianópolis – TO.

Resultados e Discussão
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Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações baseandose, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da população em estudo. Foram
colocadas 31 questões que abrangem o tema investigado. Nesta etapa, foram feitas a tabulação
de sete perguntas do questionário. Em geral os jovens entrevistados de Dianópolis têm, em
média, de 18 a 24 anos de idade e estão conectados às redes sociais sempre. Partindo dos
pressupostos, uso para diversas atividades como, por meio deles, os jovens, de Dianópolis se
articulam e vive uma nova cultura digital onde estar conectados e viver on-line. Será possível
traçar um perfil dos usuários das plataformas multimidiáticasà partir desse momento
apresentaremos resultados dos dados .
Essa é uma pesquisa que está sendo feita em várias cidades do interior do Estado do
Tocantins. A primeira pergunta do questionário é com relação a cidade onde o jovem mora.
A nossa responsabilidade é tabular os dados dos jovens da cidade de Dianópolis– TO. Essa é
uma pesquisa que está sendo feita em várias cidades do interior do Estado do Tocantins. A
primeira pergunta do questionário é com relação a cidade onde o jovem mora. A nossa
responsabilidade é tabular os dados dos jovens da cidade de Dianópolis– TO.
Na pergunta número dois, foi solicitado que o jovem sinalizasse até cinco opções que utiliza
ao mesmo tempo, quando esta usando o computador. Isso pode ser visto no gráfico 1:

Gráfico 1: Aplicativos que usa ao mesmo tempo
A maioria disse que usa aplicativos 29,6% usam para fazer ligações....25,4 % usam o celular,
19,7% usar para ouvir musicas 12,7% para eniar SMS,100% usar para aplicativos de
mensagens instantaneas (Watzap,Snapchat,etc),1,4% a acessar sites ,4,2% usam para acessar
redes sociais 5,6% baixar aplicativos 2,8% TV online(netflix,now,telecine,play) .
Obrseva-se que a capacidade de ter uma comunicação menos direta faz com que esse meio
seja mais facil para ser acessado de diferentes locais e de forma continuam . Atingindo assim
uma gama de pessoas com afinidades, produtos, jogos vídeos objetos relacionados com o
tempo de acessória incluído uma visibilidade que faz com que as pessoas vivam conectadas..
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Na realidade, a força da abordagem de redes sociais está
em sua necessidade de construção empírica tanto
qualitativa quanto quantitativa que busca, a partir da
observação sistemática dos fenômenos, verificar padrões
eteorizar sobre os mesmos. Estudar redes sociais, portanto,
é estudar os padrões de conexões expressos no
ciberespaço. É explorar uma metáfora estrutural para
compreender elementos dinâmicos e de composição dos
grupos sociais.( RECUERO, 2009, p. 20).

A uma demonstração de que esta conectados a um a redeque ofereça interação por tempo
indeterminado incluído uma funcionalidade e ainda proporcione experiências a esses usuários
. Há aplicativos grátis e pagos, que tem como missão ajudar você a tirar o máximo de seu
aparelho com o sistema operacional móvel. Na lista mensageira, outros capazes de aperfeiçoar
sua experiência com o celular. Os componentes de conectividade abrangem as portas de
comunicação, antenas e protocolos que permitem conexões com ou sem fio com o produto.
Na terceira pergunta, foi pedido que indicasse qual é o principal ambiente em que você
acessa a internet, marcando apenas uma opção. Podemos ver o resultado no Gráfico 2:

Gráfico 2: Qual e o principal ambiente em que você acessar internet?
Os jovens pesquisados afirmam ter pelo menos um desses locais para acesso, sendo locais de
trabalho como maior porcentual, com 53,5 em segundo lugar os jovens acessam a internet de
casa, com 26,8% e em terceiro da faculdade ou escola, com 18,3%.
Nota-se que grande maioria apresentar uma facilidade de acesso no trabalho por possuírem
uma conexão mais rápida e apresentarem atribuição às varia tipo de serviços para se
expressarem e assim interagir com outros interlocutores para aproximação dos objetivos da
empresa a qual representa, com as grandes possibilidades de conversação através dos lastros
da internet, usando para se comunicarem como formalidade. Havendo umagrande dinâmica de
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explicar que dependendo do contexto e motivo pelo qual há uso no trabalho como maior
porcentagens ficando explicado como local que os entrevistados passar mais tempo .
Um dos elementos mais relevantes para o estudo da
apropriação dos sites de redes sociais é a verificação dos
valores construídos nesses ambientes. A verificação do
tipo de valor construído em cada site pode auxiliar
também na percepção do capital social construído nesses
ambientes e sua influência na construção e na estrutura das
redes sociais.( RECUERO, 2009, p. 105)
A quarta pergunta pede que se marque qual dispositivo que mais usa para acessar a internet.
Podemos verificar no gráfico 3

Gráfico 3: No ambiente que você indicou acima, qual dispositivo você mais acessa internet?
Jovens demostraram ter 50,7% acessar em celular com acessar em internet, 31% acessar em
computador de mesa9, 9% não tem lugar especifico par realização de acesso. A maior
motivação dos jovens para usar a rede é entrar nas redes sociais, buscar informações para
trabalhos escolares, e pesquisas de interesse pessoal, importante é o de aplicativos de
mensagens instantâneas, etc. Por esta questão o aparelho de celular foi o que esteve à frente
no uso principalmente conectado a internet. Com isso, a tecnologia passa a ser algo que cresce
com eles, adquirindo ao longo do tempo um valor inestimável em detrimento das experiências
reais.
Na pergunta cinco, foi pedido que colocassem em poucas palavras porque o dispositivo
indicado na pergunta quatro é o mais usado e as principais respostas foram:

Além das variadas funcionalidades que o smartphone já possui por si só, ele
ainda me permitir acessar a internet, acesso emlojas online e que eu também instale
aplicativos no aparelho; ainda tem o número de aplicativos existentes e as funções que
eles exercem são praticamente incontáveis para o meu uso.

Quando eu tô conectado eu sinto que eu posso falar com quem eu quiser,
entendeu? Quando tô conectada sinto que posso ver os outros, às vezes alguém que tá
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longe eu vejo. O Face book eu uso pra conversar com as minhas amigas, eu tenho uma
parentes que mora bem longe também, daí eu converso bastante com ela.

Os aplicativos watzap, face book, etc. já fazem parte do dia adia então
aproveito a facilidade do celular hoje pelo fato de ser fácil de levar pra vários lugares,
de carregar e porque nele tem câmera, relógio, internet, GPS; eles podem fazer todas
as coisas que necessitam sem o computador.
A geração Y e Z não conheceu o mundo sem internet. Querem tudo para agora e não têm
muita paciência, São críticos, dinâmicos, hiperconectados e se preocupam com o ambiente.
Para eles, a internet é algo natural e essencial, um meio para se relacionar, estudar e trabalhar,
que faz parte do mundo real. Não diferenciam vida online e off-line. Costumam não valorizar
a hierarquia e têm muitas atividades ao mesmo tempo. Compartilham tudo com os amigos via
redes sociais. Fazem questão de misturar trabalho e prazer e procuram recompensas rápidas
para os esforços diários. São inovadores, ansiosos e imediatistas tanto na vida pessoal quanto
na profissional.
Ling. (2004) acredita que a possibilidade de ter um
telefone disponível, sempre à mão, alterou os hábitos
existentes anteriormente, quando somente existia o
telefone fixo. O telefone agora é individual; cada
indivíduo possui o seu número, de uso pessoal, e pode
usá-lo para entretenimento, comunicação, trabalho,
enfim, para o que achar mais conveniente, a qualquer
momento e em qualquer lugar.
Na pergunta número seis, foi perguntado se “Você compartilha com alguém odispositivo
mais utilizado indicado acima? (Marque quantos achar necessário). Podemos ver os resultados
no
gráfico
6:

Gráfico 6: Você compartilha com alguém o dispositivo mais utilizado indicado acima?
Os jovens disseram que 84,5% que não, o uso e individual, 4,2% que compartilham com pais
e namoradas (o), 5,6% usam junto com a família, 2,8 com amigos e 9,9%com colegas da
faculdade e apenas 1,4% com colegas de trabalho.
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Em sua grande maioria não compartilha usam sozinho o telefone celular mudou a forma de
vida da pessoa porque possibilidade de pesquisar qualquer assunto e ler artigos, ver fotos,
assistir vídeos, colaborar, comentar seu ponto de vista e muitas outras possibilidades aguça o
desejo de pesquisas em individualizado, priorizando suas preferências e aptidões.
Na pergunta sete, foi solicitado que dissessem se “O fato de compartilhar o dispositivo acima
indicado com mais alguém interfere no modo como você utiliza e em caso afirmativo, dizer
em que maneira”. Segue algumas das respostas:
Na privacidade fica insegurança, pois não se podem colocar senhas de números e nem digitais
além das funções de telefone, computador, máquina fotográfica, câmera de vídeo, processador
de texto, GPS, entre outras.
Os jovens dizem que as informações deixadas por eles no mesmo são apagadas deixam de
existir aparece defeito ou alteram a qualidade das informações. Além de que quando empresta
a outra pessoa eles precisam para inserir algumas coisas.

Grafico8 Quais os dispositivos que voce possui?
Os jovens disseram que 68,7% possuir celular com aceso a internet ,sendo que 5,6% posuir
notebook/netbook,14,1%possui desktop(computador de mesa )1,4 possuir nenhum das opçoes
,45,1%posuir mensageiros instantaneos (gtalk,watsapp,skype,facebook,messengere similares
A Geração Interativa caracteriza-se pelo uso multifuncional do celular, com um claro
predomínio do aspecto lúdico neste sentido. (A GERAÇÃO INTERATIVA NA IBEROAMÉRICA, 2009, p.109)O celular passou a ser o aparelho mais usado por e adolescentes e
jovens para acessar internets jovens acessam a rede por telefones móveis, A maior
motivação dos jovens para usar a rede é entrar nas redes sociais ,buscar informações para
trabalhos escolares ,e pesquisas de interesse pessoal .
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Outro uso importante é o de aplicativos de mensagens instantâneas os jovens,
adolescentes estão usando a internet de uma forma cada vez mais individualizada,
também é característica dessa busca por autonomia. Com isso olocal de acesso à internet
se dá de forma equilibrada tanto no ambiente de trabalho quanto no lar. O ambiente das
faculdades também é mencionado com alguma recorrência, mas em níveis abaixo dos
dois anteriores.
Nota-se que ao alcançar trabalho com lugar fixo, que dê acesso a PC com internet
liberada, há influência no hábito de uso mais arraigado do aparelho no trabalho para
acessar a rede. Os que trabalham em estágios/projetos com acesso esporádico a PC
tendem a utilizar mais a internet em casa.

Grafico 9 - A) Queremos saber sobre suas formas de acesso a internet.marque os dispositivos
que voce possui e os respectivos plano de acesso :celular/smartphone.
Os jovens disseram que8,5% disseram que usam pre pago 31% so usam wifi 60,6%usar pre
pago e wifi .
Essa geração desenvolve as atividades sociais de uma maneira totalmente diferente de seus
pais, pois utiliza a rede em quase todas as suas atividade , diárias, seja no lazer, nos estudos,
no consumo e até mesmo nas relações familiares. Esses pequenos aparelhos multimídia, que
pesam aproximadamente 100 gramas, que o acompanham por todos os lugares, são usados
como relógio, despertador, agenda, gravador de voz, bússola, rádio, câmera fotográfica, etc.
enfim são capazes de simbolizar com precisão os conceitos de convergência midiática e sem
dúvida alguma têm mudado radicalmente as tradicionais formas de comunicação e consumo
entre os indivíduos traz uma realidade que precisar ser simbolizadas por alguns pela dessa
faixa etária.

O que, na realidade, parece ocorrer com os jovens, nestes contextos de
contemporaneidade, diz respeito à necessidade de adequação às novas
formas de sociabilidade geradas num mundo de turbulências e
transformações que alterou parâmetros de referência e sentido e
obrigou que todos equacionassem tanto o respeito às antigas tradições
- família, instituições -, quanto incorporassem, com rapidez e
eficiência, as novas referências colocadas pela mundialização da
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cultura e, consequentemente, pelo mercado cultural de bens
simbólicos. (SÍLVIA HELENA SIMÕES BORELLI 1997, p. 94-95)
A geração digital, interativa ou multitarefas tem como características básicas saber lidar com
novidades tecnológicas, dividir sua atenção em diferentes atividades ao mesmo tempo, manter
suas amizades e relacionamentos mais digitalmente e menos pessoalmente, realizar atividades
como trabalhos escolares, pesquisas e leitura de notícias pela internet e, acima de tudo,
considerar todas essas práticas como algo natural em seu dia-a-dia.
295

Grafico9 B) Queremos saber sobre suas formas de acesso a Internet. Marque os dispositivos
quevoce possui e os respectivos planos de acesso :tablete
Dentro da necessidade de colocarconteúdos digitais, abriu –se um leque de informações
disponíveis sobre determinado assunto ou localidade, é uma das formas de fazer os jovens
terem fontes e de transformá-lo em produtor de conteúdo multimídia. As tecnologias
disponíveis atualmente permitem que a troca de informações seja feita de maneiras
sofisticadas, garantindo mais espaço para a produção de conteúdos convergentes,
extremamente atraentes para um público que a cada dia se entrega um pouco mais ao universo
digital.

Goiânia, 27 a 29 de Setembro de 2018

XXIII CONAD – Congresso Nacional de Administração
“Administração no Brasil: Uma Agenda para o Futuro”

ISBN 978-85-5806-003-5

Gráficos 10. Quando você esta em alguma situação de espera (filas,consultorios,onibus
,etç),costuma acessar o dispositivo móvel (smarphone,tabblete,etç)para quais atividades ?
Os jovens responderam que 95,8% acessam a internet (checar email,redes sociais ,acessar
sites /blogs/tumblrs,videos,fotos,etç)39,4% disseram que vejo arquivos (fotos, vídeos)salvos
no dispositivo(office)1,4%ainda utilizar enviar sms 59,4% disseram que uso aplicativos de
mensagens instantânea(watzapp,snapchat)5,6%ouço musicas (mp3,radio)38%ouço musica na
internet (spotify,superplayer,pandora,etç)26,8%l e io (pdf,epub,etç desde que não precise de
aceso a internet )11,3% leio conteúdo na internet(noticias ,artigos,etç)2,8% usos jogos que
não necessitar de internet .
Quando o assunto e fila, o que nos vem à cabeça não é somente a possibilidade de estar sem
fazer nada, mas também de aproveitamos o tempo para realizar algumas atividadesdo dia a dia
,mas também o fato de que esses aparelhos nos permitem acessar a internet, jogar algum
game, editar documentos, tirar fotos, ouvir música, ler arquivos Assim, influência de amigos,
curiosidade em relação à nova tecnologia e certa conveniência em poder contatar todos de
maneira rápida e conveniente surgem no discurso dos entrevistados como motivadores
importantes na escolha de participar das atuais e não de outras. Isso explica, por exemplo, a
presença
massiva
no
Facebook..

Entende-se por resultados a informação pertinente aos dados coletados e analisados,
abrangendo estudos de caso.
Conclusões
Considerá-los o objeto de pesquisar como a primeira geração totalmente globalizada, em que
as informações pessoais ganham o mundo em segundos é de grande relevância pesquisar
sobre um acontecimento multi-midiáticos, nos colocando em nível de Brasil apresentando as
modificações que as tecnologias, permitindo a nos visualização das trocas sociais.
A preocupação com um avanço e conjunto de produção existente, dando sequência às
temáticas, problemáticas, enfoques, explorações das redes sociais pelos jovens na cidade de
Dianópolis. Parte do simples e necessário procedimento pelo conhecimento e pela
participação das diversos meios existentes na trazendo assim uma visibilidade para os jovens.
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Conclui-seque e um público usuário com a cultura incorporada do uso dos gadgets midiáticos
contemporâneos. Utiliza estes equipamentos em nível ao que fazem com os aparelhos de
mídia tradicionais. Embora exista o uso cruzado dos aparatos tradicionais.
Culturalmente, as opções e hábitos que se desenvolvem se dão em função da condição de
estudantes-trabalhadores, elemento importante há condicionar o tempo que podem dedicar a
atividades culturais e de lazer.
Com visível vantagem para objetos que permitam mobilidade, pois dessa forma podem
conciliar a frequência aos bons programas propostos na cidade e a atenção que as redes
sociais demandam. Não é exagerado concluir que os aparelhos levam relativa vantagem nesta
batalha pela atenção do jovem, posto que seja trazidos colados ao corpo todo o tempo e os
aplicativos atuais torna muito fácil e conveniente à conexão permanente.
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