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Resumo 

Este artigo descreve parte do percurso teórico trilhado por uma pesquisa que tem como 
objetivo investigar as transformações que os computadores e a internet trazem à rotina e ao 
estilo de vida dos jovens, com foco nas mudanças nos perfis de comportamentos de alunos do 
ensino médio. O crescimento do ciberespaço, a computação social e o conjunto tecnocultural 
emergente no final do século XX, denominado por alguns teóricos de cibercultura afeta a 
noção de identidade juvenil ao inaugurar novas formas de sociabilidade e de comunicação 
social. O uso das tecnologias é um evento mediado e portanto deve ser problematizado 
enquanto atividade humana e criadora. Para tanto, analisamos autores como Pierre Lèvy, André 
Lemos, Manuel Castells, Néstor García Canclini , Beatriz Sarlo ,Stuart Hall, Michel Maffesoli, 
Octavio Ianni, Maria Rita Kehl e Eugênio Trivinho, buscando diagnósticos da estrutura social 
da contemporaneidade para estabelecer nexos entre o atual contexto social e as matizes da 
cultura que moldam as identidades jovens. 
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  INTRODUÇÃO 

     Relacionar cibercultura, ciberespaço e identidades juvenis consiste em tarefa desafiante ao 

conjugar categorias que trazem em suas formações instabilidades e incertezas. Entretanto, a 

compreensão da realidade contemporânea não pode prescindir deste enfrentamento, posto que 

as relações entre tecnologia e sociedade abrangem todas as dimensões da vida cotidiana: a 

casa , o trabalho, o lazer , a igreja e a escola. Falar em cibercultura é abrir um campo de 

sensações táteis, sonoras e visuais que compõem um ‘estilo’, uma maneira de ser dinâmica e 

veloz, comumente identificada com os comportamentos juvenis. Nessa direção, Felinto 

(2010) observa que o iphone e outros produtos da Apple representam os valores típicos do 

imaginário da cibercultura. Não por acaso são objetos de desejo dos consumidores desses 

valores, notadamente os jovens. 

     O ciberespaço é um sistema de comunicação que se expandiu por todo o planeta em apenas 

quize anos. A sociedade da informação transformou a sociedade industrial fundamentalmente 
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com  a estrutura em rede(informação, comunicação) e com a complexificação do processo de 

globalização , desterritorialização e implicações culturais. Diante da realidade contemporânea 

de estruturação globalizada, cabe investigar a subjetividade dos sujeitos criados nesse tempo 

‘fragmentado’ e ‘veloz’.  

 

ADJETIVANDO O CONCEITO DE CULTURA 

      A despeito de sua penetração em todas as áreas do conhecimento humano, é na área de 

Comunicação Social que a cibercultura se consagra como objeto de estudo (TRIVINHO, 

2001). No entanto, para este autor, as formas de socialização no mundo contemporâneo foram 

definitivamente afetadas pela cibercultura impondo às instituições o planejamento de  

políticas de “ciberalfabetização” capazes de nutrir as pessoas de capital cognitivo necessário 

para operar no ciberespaço2.  Trivinho (idem) denuncia o vácuo de visões contestadoras sobre 

a lógica do contexto cibercultural, que não se limita ao ciberespaço, apesar de ser ele o eixo 

sobre o qual a cibercultura mais se alastra atualmente. Para este autor, a cibercultura produz 

exclusão social sob a égide de um “totalitarismo doce e lúdico”, separando uma massa 

consumidora, que compõe uma elite cibercultural, de outra com taxa nula de dromoaptidão3 

própria. 

      De outra percepção, Lemos e Lévy(2010) apontam que a internet se tornou um campo de 

sociabilidade com múltiplas potencialidades. Enxergam na cibercultura  inclusão, ao invés de 

exclusão, liberdade e redimensionamento da vida pública dos cidadãos. Argumentam que a 

estrutura da internet é incompatível com regimes totalitários e que o crescimento do 

ciberespaço coloca os regimes ditatoriais em xeque4. Lemos (2008) indica os sintomas da 

atual e complexa superação da tecnocultura e da sociedade do espetáculo que foi descrita pelo 
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francês Guy Debord5: conexão generalizada, o processo de desmaterialização da cultura 

contemporânea, a ubiquidade e a telepresença. A cibercultura opera pela manipulação das 

representações do mundo criadas na sociedade do espetáculo já que o receptor torna-se 

também um emissor em potencial. Assim, a sociedade na cibercultura apresenta atitude de 

apropriação criativa das novas tecnologias com características vitalistas, hedonistas e 

presenteístas. 

     Ao refletir sobre a prática social da internet, Castells (2003, p.100) afirma que ela “é uma 

extensão da vida como ela é, em todas as suas dimensões e sob todas as suas modalidades”. 

Diante dos novos padrões de urbanização que fragmentam o contexto espacial de existência e 

da crise de legitimidade que provoca o distanciamento entre cidadãos e Estado, a internet 

converte-se em suporte material para o que ele chama de ‘individualismo em rede’, um novo 

padrão de sociabilidade. 

O individualismo em rede é um padrão social, não um acúmulo de 
indivíduos isolados. O que ocorre é antes que indivíduos montam suas 
redes, online e offline, com base em seus interesses, valores, afinidades e 
projetos. Por causa da flexibilidade e do poder de comunicação da internet, 
a interação social online desempenha crescente papel na organização social 
como um todo (idem,p.109). 

     Com base em exemplos empíricos descritos em alguns estudos, Castells observa que as 

redes sociais características desse tipo de interação, via internet, são suportes de laços fracos e 

que dificilmente geram relações pessoais e duradouras. Entretanto, sua percepção sobre 

sociedade e internet leva-o a adjetivar a cultura de nosso tempo. A ‘cultura da internet’, para 

este autor, é composta da articulação de quatro camadas; a primeira, é a crença tecnocrática 

no progresso dos seres humanos através da ciência e da tecnologia, a segunda, é o exercício 

da criatividade livre e aberta das comunidades hackers, a terceira é a interconexão interativa 

das redes que consagram a reinvenção da sociedade e por último a força e o poder dos 

empresários da internet que povoaram o planeta e todas as dimensões de vida social com 

inovações tecnológicas extraordinárias (CASTELLS,2003).      

     Bauman(2007)  também não usa o termo cibercultura, mas analisa a sociedade 

contemporânea com a imagem da liquidez. Seu olhar sobre as identidades que se formam no 
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interior das atuais formações sociais se opõe ao conceito de identidade que remeta a alguma 

estabilidade. A modernidade é liquida porque é ‘pós-hierarquica’. As novas identidades são 

fluidas e efêmeras. Para ele, a “cultura híbrida” é um verniz ideológico porque se funda na 

“indeterminação” do ego e na busca de “liberdade”: 

A liberdade das pessoas em busca de identidade é parecida com a de um 

ciclista; a penalidade por parar de pedalar é cair, e deve-se continuar 

pedalando apenas para manter a postura ereta. A necessidade de continuar 

na labuta é um destino sem escolha, já que a alternativa é apavorante demais 

para ser considerada. (idem;p.47) 

      Assim, a busca pela liberdade e individualização, no cenário da globalização e das redes 

sociais online, redunda na separação entre consumidores emancipados e uma massa presa a 

uma identidade ‘sem escolha’ ou ‘superdeterminada’.  

 

SUBJETIVAÇÃO E IDENTIDADES CULTURAIS 

      Para Canclini (2010) a teoria globalizadora é incapaz de criar laços sociais por não levar 

em conta os custos sociais do processo.   Argumenta que “a recente reestruturação das 

relações de poder, tanto no campo do trabalho como no do entretenimento, está, cada vez 

mais, reduzindo a possibilidade de ser sujeito a uma ficção de mídia” (idem;p.26). Pensando a 

impotência induzida pela distância ou abstração dos vínculos e citando Calhoun(1992) e 

Hannerz(1998),Canclini agrega às tradicionais relações primárias-as que operam a partir de 

vínculos diretos entre as pessoas- e secundárias-as que operam a partir de papéis e funções na 

vida social-, as relações terciárias e quaternárias. As relações terciárias são aquelas mediadas 

por tecnologias e grandes corporações. Nelas não há o sentimento de pertença nem de 

personalização. As relações quaternárias são as que se desenrolam sem que uma das partes 

tenha consciência da existência da relação. São as ferramentas de vigilância e controle da 

sociedade contemporânea, como os bancos de dados que reunem informações pessoais e de 

crédito. 

       Identificando claramente no discurso das elites a fórmula ambígua que concilia a 

globalização e a integração regional, Canclini destaca o processo de afastamento e 

desconfiança dos cidadãos das instâncias de decisão política, trazendo o esvaziamento 



simbólico e material dos projetos nacionais e consequente desinteresse pela participação na 

vida pública. O consumo transforma-se em espaço de reflexão e de ressignificação porque 

Para muitos homens e mulheres, sobretudo jovens, as perguntas próprias aos 
cidadãos, sobre como obtermos informação e quem representa nossos 
interesses, são respondidas antes pelo consumo privado de bens e meios de 
comunicação do que pelas regras abstratas da democracia ou pela 
participação em organizações políticas desacreditadas(CANCLINI, 
2008,p.14) 

        Desta maneira, Bauman e Canclini questionam fortemente a possibilidade de 

subjetivação emancipatória na atual sociedade permeada por vínculos midiatizados que 

tornam mais complexos ou entravam os processos de reconversão das pessoas em sujeitos do 

trabalho e do consumo. Canclini (2010) distingue os processos de internacionalização, 

transnacionalização e globalização, destacando no último, a presença marcante dos sistemas 

de informação e apontando o papel da tecnologia não como determinante, mas como 

facilitador para o crescimento e aceleração das redes econômicas e culturais.          

      Ao analisar a perspectiva cultural do processo de globalização, Ianni (2000) enfatiza 

evidências de ocidentalização, orientalização, africanização e indigenização simultâneas do 

mundo, reconhecendo a emergência de uma nova realidade cultural e o incômodo causado 

pela tensão entre uma civilização planetária e as culturas nacionais com suas heranças 

peculiares. A seguir, propõe o conceito de transculturação que envolveria as ideias de 

contato, intercâmbio, permuta, aculturação, assimilação, hibridação e mestiçagem. Em sua 

concepção, o transculturalismo seria capaz de iluminar o entendimento do que se define como 

‘nacional’porque o estudo do ‘local’ tem que considerar as alteridades, rupturas, conflitos , 

permanências e circulação de ideias que uma cultura mundial emergente impõe.Em suas 

palavras: 

Sim, a transculturação em curso ao longo da história e ao largo da geografia, 
processo esse que se acelera no curso do século XX, com o desenvolvimento do 
capitalismo e das tecnologias da comunicação, essa transculturação leva consigo a 
gênese de uma cultura de alcance mundial. Uma formação imprecisa e indecisa, 
evidente e presente, na qual se expressam instituições e ideais, modos de ser, agir, 
sentir, pensar e imaginar próprios de um horizonte mundial. Sem prejuízo de tudo 
que pode ser local, tribal, nacional e regional, também se desenvolvem os desafios 
e os horizontes que se produzem com a transculturação que corre pelo mundo 
(Ianni, p.111). 

       Diferentemente de Bauman, Ianni parece conseguir deslumbrar alguma possibilidade de 

contestação e estranhamento da realidade, porque nem tudo se resume em conformismo e 

resignação Tal perspectiva pode iluminar análise do uso da internet e redes sociais online por 



jovens, já que no âmbito da instituição escolar espera-se que contratos pedagógicos possam 

estimular a reflexão crítica acerca da imersão tecnológica a qual estão submetidos. 

       Segundo Beatriz Sarlo (2006) o ‘estilo jovem’ é um sintoma da cultura contemporânea 

que já se esboçava nos anos 50 e que hoje se evidencia como cultura universal e tribal. A 

juventude, mais do que um simples limite etário, converte-se em ‘estética da vida cotidiana’. 

Para tanto, o mercado capitalista aproveita-se do que chama de ‘mito da novidade 

permanente’ e associa-se ao imaginário da juventude fabricando produtos culturais e bens 

simbólicos que serão consumidos e criarão múltiplas necessidades facilmente descartáveis. 

Este cenário de supremacia do mercado é facilitado na medida em que a escola, espaço onde 

se pode encontrar a possibilidade de estranhamento e desnaturalização da realidade, encontra-

se em crise: 

A permanência, que era um traço constitutivo da autoridade, foi rompida pelo fluir 
da novidade. Se é quase impossível definir o permitido e o proibido, a moral deixa 
de ser um território de conflitos significativos para converter-se num elenco de 
enunciados banais: a autoridade perdeu seu aspecto terrível e intimidatório(que 
potencializava a rebelião) e só é autoridade quando exerce a força repressiva(como 
costuma fazer, com indesejável frequência).Onde antes se podia enfrentar a 
proibição discursiva, hoje parece restar só a polícia. Onde há poucas décadas estava 
a política, apareceram depois os movimentos sociais e hoje avançam as neo-
religiões(idem, p.40). 

     O empobrecimento simbólico e material da escola enfraquece seus objetivos de que suas 

propostas pedagógicas consigam ser mais atraentes do que a generalizada cultura audiovisual. 

Sarlo concorda com Castells quanto ao individualismo da sociedade 

contemporânea.”Vivemos na era do individualismo que, paradoxalmente, floresce no terreno 

da mais inclusiva comunidade eletrônica” (SARLO,2006,p.105). 

      Sarlo e Canclini analisam a educação dentro da abordagem dos estudos culturais 

(COSTA, 2005), por esta percepção, a questão das identidades assume relevância ao desvelar 

a diversidade de perfis e hibridação que se complexificam nos processos globais e da 

contemporaneidade midiática. Canclini (2010) encontra nos novos espaços de intermediação 

cultural e sociopolítica, sujeitos capazes de transformar a atual estruturação globalizada. São 

novos agentes de intermediação tais como: instituições flexíveis que trabalham em várias 

línguas, especialistas formados em códigos de diversas etnias e nações, promotores culturais e 

ativistas políticos (idem, p.28). Num entendimento ampliado do processo educacional, que vai 

além dos limites da escola, esses agentes trazem novos discursos e diagnósticos da realidade. 



    Ceder à globalização ou (re)afirmar identidades? A identidade jovem parece se afirmar com 

o consumo de bens e produtos culturais específicos. 

Se no passado, o pertencimento a uma cultura assegurava bens simbólicos que 
constituíam a base de identidades fortes, hoje, a exclusão do consumo torna 
inseguras todas as identidades. Isto, justamente na cultura juvenil, é bem mais 
evidente: o desejo – pela marca - marca socialmente (SARLO,2006,p.108). 

      Assim, investigar as identidades jovens implica em identificar e compreender seus hábitos 

de consumo nesta sociedade que pressiona pela homogeneização cultural. Implica ainda em 

reconhecer o processo de formação de identidades como o produto histórico da estrutura 

social em que vivem os indivíduos. 

Uma sociedade voltada eminentemente para o consumo requer, necessariamente, 
um tipo de personalidade que se identifique com os ideais projetados nos mais 
diversos objetos fetichizados do grande mercado de capital (SEVERIANO, 2006, 
p.91). 

 

           Na leitura de Maffesoli (2010), emerge um questionamento sobre a lógica da 

identidade: baseada em padrões mais estáveis de individualidade, perde, na 

contemporaneidade, sua capacidade analítica para as identificações sucessivas de caráter mais 

fluido, relacionáveis ao ritmo e superposição das tribos. Este posicionamento remete a uma 

concepção plural de sujeito. Na pós-modernidade de Maffesoli (idem), os indivíduos circulam 

por tribos. Não há rigidez nas posturas assumidas, o indivíduo pode ter múltiplos papéis. No 

mundo contemporâneo as identidades estão “descentradas”, deslocadas, fragmentadas. O 

processo de identificação através do qual projetamos nossas identidades tornou-se provisório, 

variável, instável. 

           As culturas nacionais se constituem em uma das principais fontes de identidade 

cultural e elas estão sendo deslocadas pelo processo de globalização. As identidades nacionais 

são híbridos culturais, não subordinam todas as outras formas de diferença e não estão livres 

do jogo de poder (HALL, 2000). Ainda segundo Hall (idem), a tendência em direção a uma 

maior interdependência global está levando ao colapso todas as identidades culturais fortes e 

produzindo fragmentação de códigos culturais: uma multiplicidade de estilos com ênfase no 

efêmero, no flutuante. No mundo pós-moderno as identidades são desvinculadas, flutuantes e 

o consumismo é global. 

      De acordo com Kehl(2004), a cultura jovem abre um campo de identificações 

imaginárias da qual participam pessoas de todas as idades. Categoria privilegiada pela 

Indústria cultural , o adolescente foi transformado em símbolo publicitário de energia e 



felicidade e levado a consumir alucinadamente e a induzir ao consumo, num ciclo hedonista 

de reprodução da sociedade.   Aqui vale citar mais longamente Kehl: 

      O conceito de adolescência é tributário da incompatibilidade entre a 
maturidade sexual e o despreparo para o casamento. Ou, também , do hiato 
entre a plena aquisição de capacidades físicas do adulto – força,destreza, 
habilidade, coordenação etc.- e a falta de maturidade intelectual e 
emocional, necessária para o ingresso no mercado de trabalho. O aumento 
progressivo do período de formação escolar, a alta competitividade do 
mercado de trabalho nos países capitalistas e, a escassez de empregos 
obrigam o jovem adulto a viver cada vez mais tempo na condição de 
“adolescente”, dependente da família, apartado das decisões e 
responsabilidades da vida pública, incapaz de decidir seu destino.   
(Kehl,2004) 

O prolongamento da adolescência, da escolaridade e a falta estrutural de empregos são 

aspectos da sociedade em transformação que afetam de forma decisiva os jovens, 

especialmente os que cursam ou estão em idade de cursar o ensino médio. Mas é esta mesma 

sociedade, através da escola que mesmo em crise, ainda pode ser considerada agência 

privilegiada de socialização, que faz o chamamento ao protagonismo jovem e precisa 

conhecer suas culturas específicas para melhor adequação de suas propostas pedagógicas. 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 

 

As profundas transformações tecnológicas das últimas décadas (re)dimensionaram o 

processo de globalização em suas faces econômica, comunicacional e cultural. Todas as 

esferas do convívio social estão recriadas pela tecnocultura. Entendemos que a tecnologia faz 

parte do desenvolvimento humano e seu uso envolve práticas e valores sociais. Assim, pensar 

os jovens que estão na escola básica hoje, é considerá-los em sua relação dinâmica, dialética e 

também desigual com os produtos culturais de seu tempo- imagem, som, velocidade , 

mobilidade e interatividade. Para tanto é preciso estar atento aos aspectos estruturais da 

sociedade contemporânea e às alterações do capitalismo que levam a  transformações dos 

conceitos de público e privado, intimidade, democracia, representatividade, cidadania, 

entretenimento, segurança e vigilância. 

As identidades juvenis (ou identificações como prefere Maffesoli) estão expostas nas 

redes sociais online e offline, presentes nas expressões culturais e comunidades virtuais. A 

comunicação é instantânea e imediata e os apelos de consumo incessantes. Cabe perguntar se 



diante desse cenário há alternativa ao pensamento único ou alguma possibilidade de 

articulação contra hegemônica. Se a resposta for afirmativa, a perspectiva de emancipação 

ilumina o trabalho pedagógico com jovens. 

Teoricamente os autores elencados desnudam um quadro de opressão à subjetivação, 

mas há alternativas a serem consideradas. A pesquisa de base antropológica é um instrumento 

de aproximação dessas possibilidades reais. 
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