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resumo 
 

 

Num mundo em constante mudança, onde predomina a sociedade ligada em 
rede devido à globalização digital, assiste-se à internacionalização do mercado 
dos sonhos e das imagens através das tecnologias com base na Internet e nas 
ferramentas que emergiram com a web 2.0. Os jovens crescem neste 
ambiente saturado pelos media e cultura digital e são os mais permeáveis ao 
consumo e apropriação dos novos media. 
A tese de Doutoramento que aqui apresentamos no âmbito dos Estudos 
Culturais desenvolveu-se neste contexto. A investigação realizada teve como 
objetivos gerais compreender o fenómeno da globalização cultural nas 
vivências dos jovens portugueses em interação com os novos media, e 
perceber qual o impacto deste fenómeno no processo de construção identitária 
destes jovens. Foi realizado um estudo de caso com jovens portugueses com 
15, 16 e 17 anos de idade nas três escolas públicas, do ensino básico e 
secundário, existentes na cidade e concelho de São João da Madeira no 
distrito de Aveiro, Portugal, sendo a proveniência geográfica destes jovens 
alargada ao concelho de Santa Maria da Feira, ambos integrados na Área 
Metropolitana do Porto. Realizaram-se 283 questionários eletrónicos e 15 
entrevistas em formato de focus groups com um total de 57 jovens 
participantes, implementados durante o ano de 2016. Desenvolveu-se uma 
análise em profundidade dos dados obtidos com recurso à estatística 
descritiva e análise de conteúdo qualitativa. 
Os resultados obtidos mostram que a posse de tecnologias digitais é 
transversal a todos os inquiridos e que estes interagem com os novos media - 
a televisão, a Internet, e os jogos de vídeo - de forma rotineira e por tempo 
considerável. Estas tecnologias permitem aos jovens maior autonomia e 
liberdade nas suas escolhas e no modo de consumo, assim como na forma 
como interagem no grupo a que pertencem, verificando-se que as atividades 
mediáticas mais populares são ver séries televisivas e filmes, ver vídeos no 
YouTube, estar nas redes sociais e jogar jogos de vídeo. Os resultados 
indicam que os jovens têm preferência por produtos culturais mediáticos em 
língua inglesa onde as representações culturais quer em relação à família, ao 
ser adolescente, às tradições, aos costumes e aos valores são, na sua 
maioria, originárias e relativas aos Estados Unidos da América. Constata-se, 
assim, que os jovens estão sujeitos à força dos desequilíbrios globais nos 
fluxos culturais do mundo digital, e evidenciam-se a influência e o impacto 
destas representações no estilo de vida dos jovens, na relação com os outros 
e consigo próprio, nos seus sonhos, e nas suas perceções sobre outras 
culturas. 
O empoderamento dos jovens pela apropriação dos novos media e que se 
repercute nas suas escolhas individuais leva também a que se vislumbrem, em 
alguns deles, laivos de identidade intercultural que, segundo os próprios, foram 
os novos media que os ajudaram a construir.  
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abstract 

 
In a constantly changing world, where the networked society prevails due to 
digital globalisation, we are witnessing the internationalisation of the market of 
dreams and images through Internet-based technologies and the tools that 
have emerged with Web 2.0. Young people grow up in this environment 
saturated by the media and digital culture being the most permeable to the 
consumption and appropriation of new media. 
The thesis presented here in the field of Cultural Studies was developed in this 
context. The aims of this study were to understand the phenomenon of cultural 
globalisation in the experiences of young Portuguese people in interaction with 
the new media, and to understand the impact of this phenomenon on the 
process of identity construction of these adolescents. 
A case study was carried out with young Portuguese aged 15, 16 and 17 years 
old in the three public (basic and secondary) schools which exist in the city and 
municipality of São João da Madeira in the district of Aveiro, Portugal, while the 
geographical origin of these students extended to the municipality of Santa 
Maria da Feira, both integrated in the Porto Metropolitan Area. An online 
questionnaire and focus group interviews were administered during 2016, and 
a total of 283 questionnaires and 15 interviews with a total of 57 young 
participants were subsequently analysed, using descriptive statistics and 
qualitative content analysis. 
The results showed that the possession of technologies is transversal to all 
respondents and that these interact with the new media - television, the 
Internet, and video games - on a routine basis and for a considerable amount 
of time. We found that digital technology allows them greater autonomy and 
freedom in their choices and in the mode of consumption, as well as in the way 
they interact in the group they belong to, and that the most popular media 
activities are watching TV series and films, watching videos on YouTube, being 
on social media and playing video games. The results also indicated that young 
people tend to choose cultural media products in the English language where 
cultural representations both in relation to family, being a teenager, traditions, 
customs and values are, for the most part, from the United States of America. 
Thus it emerged that teens are subject to the force of global imbalances in the 
cultural flows of the digital world, and it became evident that these 
representations have an influence and an impact on young people's lifestyles, 
their relationships with others and with themselves, their aspirations, and their 
perceptions about other cultures.  
The empowerment of young people through the appropriation of new media 
and the impact of this on their individual choices also allowed us to glimpses of 
an intercultural identity that, according to them, the new media had helped to 
build. 
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PREÂMBULO 

                    O fascínio pelo estudo da humanidade, seus avanços e recuos, fez com que 

me interessasse pelos Estudos Culturais, em especial pelas questões de identidade. 

Aventurar-me pelos meandros e teias que se entrelaçam à volta deste assunto, é uma 

tarefa exigente e ao mesmo tempo aliciante. Observo que é às gerações mais novas que 

deixamos o nosso legado, as nossas tradições e visões do mundo. Depositamos nos 

jovens as esperanças do futuro: o futuro de um país, o futuro de uma nação, do mundo, e, 

em termos mais latos, o futuro do planeta.  

Mas, o que me deixa mais curiosa não é como irão as gerações futuras lidar com estas 

questões do legado cultural, como irão conservar ou recriar a cultura do seu povo. Pelo 

contrário, a minha curiosidade reside nas questões do presente. Que informação cultural 

possuem os jovens de hoje, do início do século XXI? Se não temos informação sobre o(s) 

mundo(s) em que navegam e que interações e conexões estabelecem com essa(s) 

realidade(s) não teremos qualquer noção sobre as identidade(s) que estão a construir. 

Considero, pois, que é entendendo o presente que poderemos projetar o futuro do amanhã. 

E é nesta linha de pensamento que apresentamos esta investigação sobre Os jovens e os 

novos media – Representação e Identidade.  

No entanto, antes de prosseguir não poderia deixar de enfatizar que este desafio se tornou 

ainda maior dada a profissão que exerço: ser professora de uma língua estrangeira, Inglês, 

que é considerada uma língua universal, diria mesmo global, e popular entre os jovens 

portugueses. Esta realidade com a qual lido diariamente permite ter um olhar 

caleidoscópico deste processo de desenvolvimento dos humanos do futuro.  
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

                                                        O tempo de maturação dedicado a este 

estudo foi fulcral para entendermos, mais claramente, qual o caminho a percorrer nesta 

investigação. Foi essencial parar para observar, ouvir e retirar sentido ao que rodeia o 

estudo que apresentamos. 

Importa destacar, que a diversidade e complexidade dos assuntos que suscitaram maior 

atenção para o desenvolvimento desta tese de doutoramento, começaram a ganhar forma 

a partir do estudo de caso que realizei na dissertação intitulada - American popular culture 

and the lifestyle of Portuguese teenagers – e finalizada na Universidade de Aveiro, no 

Mestrado em Línguas, Literaturas e Culturas, em 2009, sob a orientação da professora 

Gillian Moreira. 

Esse estudo foi desenvolvido junto de jovens portugueses com as idades compreendidas 

entre os 14 e os 16 anos, que à data frequentavam as escolas secundárias públicas de 

São João da Madeira, Espinho e Santa Maria da Feira, pertencentes à região norte do país. 

A dissertação teve como objetivos principais, identificar e analisar as representações da 

cultura popular americana entre os jovens portugueses e, além disso, perceber a forma 

como essa cultura era entendida por esses adolescentes.  

Tornou-se evidente no estudo, que a apetência desses jovens para o consumo de produtos 

culturais diversificados, através da televisão, da Internet e dos jogos de vídeo, era uma 

realidade. Também se demonstrou, que esses produtos culturais tinham na sua origem a 

língua inglesa, e que pertenciam à cultura popular dos Estados Unidos da América. 
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1.1 - Relevância do tema em estudo 

                                                                                            No espaço de tempo que 

medeia a dissertação defendida em 2009 e o ano de 2016, que corresponde ao início da 

implementação do estudo de caso na tese de Doutoramento em Estudos Culturais que 

apresentamos, os meios tecnológicos com ligação à Internet evoluíram.  

Na realidade, já no relatório de 2012, EU Kids Online: National perspectives, as autoras 

Cristina Ponte e Ana Jorge ao referenciarem o acesso e uso das tecnologias em Portugal, 

relatam: 

As crianças portuguesas são as líderes Europeias ao nível do acesso à Internet 

através de computadores portáteis, o que é consequência direta de políticas 

nacionais, particularmente as desenvolvidas após 2008: 65% dos inquiridos têm os 

seus próprios computadores portáteis, sem diferenças significativas entre famílias. 

O crescimento rápido e recente da democratização do acesso à internet também é 

demonstrado pelo fato do país ainda apresentar uma das médias mais altas na 

Europa em termos etários para o primeiro uso da Internet: 10 anos de idade. 

(Haddon & Livingstone, 2012, p.51) 

Entretanto, observamos que os jovens crescem num mundo onde a Internet fixa e móvel 

se esbate, quer pelo acesso através de wifi e cobertura 3G/4G, quer pela proliferação de 

equipamentos convergentes, como os Smartphones, os tablets, os computadores e a 

televisão. A migração dos formatos analógicos para o digital torna-se possível, alterando o 

paradigma no consumo dos media. A acessibilidade aos denominados novos media, que 

se caracterizam por serem digitais, interativos, que incorporam dualidade na comunicação 

e que envolvem qualquer forma de computação, é uma realidade que faz parte das rotinas 

da maior parte das pessoas.  

Na realidade, torna-se percetível que os jovens portugueses parecem estar em sintonia 

com estas novas mudanças, sendo um dos exemplos a informação partilhada por alunos 

do ensino secundário, em contexto de sala de aula, na disciplina de Inglês, em 2013. Neste 

contexto, ao abordarmos um dos conteúdos programáticos cuja temática remete para o 

visionamento dos programas televisivos, um grupo de jovens de 15 anos elencou títulos 

em língua inglesa, como por exemplo: How I met your mother, Modern family, NCSI (LA), 
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Hawaii Five-O, The Walking Dead, American Horror Story, Glee, Grey’s Anatomy, American 

Idol, The X Factor, The Voice, Mentalist, Nikita, Simpsons, Bones, American Dad, Family 

Guy, Cleveland Show, Dexter, Two Men and a Half, The Big Bang Theory, Rizolli and Isles, 

The Vampire Diaries, Lie to me, Dr House, 90210, Fairly Legal, Friends, CSI Miami, It’s 

Always Sunny in Philadelphia, Ghost Whisper, Revenge, The Hard Times of RJ Berger, 

Once Upon a Time, Raising Hope, Downtown Abbey, Skins, Degrassi, Jane by Design, 

Inbetweeners, National Security, Jackass, etc. Confirmamos que a maior parte destes 

títulos são referentes a séries televisivas. 

De igual modo, em 2015 a lista de programas televisivos apresentada por outros jovens 

com a mesma idade, 15 anos, assemelhava-se a esta, quer no número, quer na diversidade 

dos títulos de séries televisivas. Tanto em 2013, como em 2015, estes jovens referem que, 

maioritariamente, veem estes programas no computador com acesso à Internet. 

A quantidade e variedade de títulos de séries televisivas que os jovens apresentam e que 

aparentemente conhecem parecem ser indicadores de que o acesso aos novos media é 

uma realidade e que nas escolhas que fazem nesse mundo virtual a barreira língua/cultura 

não parece constituir um problema, dado que estes produtos, tão populares entre os 

jovens, são de proveniência estrangeira transmitidos em língua inglesa. 

Na verdade, os novos media estão cada vez mais presentes nas casas portuguesas, 

permitindo o acesso rápido a conteúdos televisivos diversos, em proveniência e variedade, 

devido ao uso da banda larga. Com efeito, a evolução das tecnologias com este tipo de 

conexão torna possível navegar pela Internet a alta velocidade, em que a interatividade 

entre os internautas é também uma realidade. De acordo com o Instituto Nacional de 

Estatística (INE) os resultados da edição de 2015, do Inquérito à Utilização de Tecnologias 

da Informação e da Comunicação (TIC) pelas Famílias, revelam que “70% dos agregados 

familiares em Portugal têm ligação à Internet em casa, sendo o acesso de quase todas 

estas famílias através de banda larga” (p. 1). Sendo que, em 2016, a percentagem de 

agregados familiares a usar Internet através de banda larga aumenta para 74%. 

Por outro lado, as estatísticas também mostram que o número de utilizadores ligados à 

Internet tem aumentado de 35%, em 2012, para 72%, em 2016, e que os dispositivos são 

cada vez mais móveis, como por exemplo, o uso do telemóvel ou Smartphone. Em 2016, 

as mesmas fontes (INE) revelam que “Os equipamentos mais utilizados para aceder à 

Internet são o telemóvel / Smartphone (78%) e o computador portátil (73%)” (p.1).  

Assim, tudo parece indicar que os portugueses estão a aderir às novas tecnologias. 

Cremos que a listagem de títulos de séries televisivas apresentada que são seguidas pelos 

jovens, e a observação de que cada vez mais jovens usam o telemóvel / Smartphone e 
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estão nas redes sociais corroboram essa perceção, e apresenta-se como reveladora do 

impacto que as transformações, pelas quais passaram os media, com enfoque nos anos 

90, tiveram na vida dos indivíduos.  

Nesse tempo, assistimos a um novo paradigma dos media. Apesar de não se verificar uma 

convergência tecnológica no sentido em que, por exemplo a televisão desaparece, começa 

a desenhar-se a coexistência de serviços analógicos e digitais, seguida da passagem 

gradual dos meios de comunicação para o digital, o que possibilita uma maior eficiência na 

produção e rapidez da informação. Em simultâneo, o uso do computador com acesso à 

Internet permite uma grande interatividade, tornando-se um instrumento de diálogo entre 

dois ou mais protagonistas, que são simultaneamente emissores e recetores. Nesta 

confluência da (r)evolução tecnológica, o aparecimento de novos meios de comunicação e 

a difusão instantânea da informação, surge o conceito de novos media, cujo termo é 

atribuído a Marshal MacLuhan, que o usa de forma corrente ao longo dos anos 60. E, tendo 

como característica a interatividade, os novos media produzem uma mudança radical, 

atribuindo poder ao individuo, em que este deixa de ter somente o papel de editor para ser 

também produtor.  

Todavia, hoje em dia, podemos afirmar que o que era novo (o digital) nos anos 90 do século 

XX, já não o é, pois, naturalmente passou a fazer parte da normalidade. No entanto, 

consideramos que o uso do termo novos media não deixou de fazer sentido, dado não nos 

interessar tanto o que são os novos media, mas sim, o que trazem de novo para as 

sociedades. Neste contexto, defendemos as ideias de Peters (2009) que advoga haver a 

necessidade do termo ser repensado continuamente, ou seja “that the novelty of media be 

repeatedly re-examined: a definition that lives in the time and place of its making” (p.17). 

Deste modo os novos media são considerados como tecnologias de comunicação e 

informação emergentes, que passam por um processo histórico de contestação, 

negociação e institucionalização. Nesta definição o autor inverte o sentido de TIC 

(tecnologias da informação e comunicação) para incluir “any environment that constructs 

and coordinates meaning” (Ibidem, pp.17-18).  

Há também a perceção pública, nomeadamente em Portugal, de que são os jovens que 

acompanham a rápida evolução das tecnologias em torno de ecrãs e que as integram nas 

suas rotinas. Na verdade, num mundo em constante mudança, onde predomina a 

sociedade ligada em rede, devido à globalização digital, assistimos à internacionalização 

do mercado dos sonhos, e das imagens, através das tecnologias com base na Internet e 

nas ferramentas que emergiram com a web 2.0.  
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Este fenómeno da inserção dos novos media na cultura dos jovens, parece também ser 

observável em outros países da Europa, como nos revela as conclusões de um estudo 

realizado com 29 países europeus. 

(…) a study of twenty-nine European countries found that 62 percent of children 

ages nine to sixteen use instant messaging, 11 percent write or read a blog, and 59 

percent have a social networking profile. Online communication has become an 

integral part of youth culture. Indeed, its widespread diffusion is associated with the 

“network effect,” indicating that teen’s extensive use of e-mail, instant messaging, 

and social networking sites is the result of its diffusion through social networks. 

(Mesch & Talmud, 2010, p.98) 

Destacamos também, a revisão de literatura na área das tecnologias, e da literacia dos 

media, desenvolvida por Buckingham (2005) que revela que existem “several important 

gaps in the literature” (p.3). Buckingham enfatiza que “There is considerably less research 

about how children interpret, evaluate and respond to other media, including the various 

forms of content found on the internet” (p.3). Para o autor: 

New technologies and media forms will also pose new challenges and demands in 

terms of media literacy, so it is important that research in this field is regularly 

updated. There is a case here for more sharing of research findings and 

methodologies between academic and industry researchers. In terms of 

methodology, the review finds that a great deal of research in the field is based on 

self-reporting, and recommends that there should be more observational studies 

that explore how media literacy is used in everyday life. (Buckingham, 2005, p.4) 

A sintomatologia que observamos justifica, pois, a emergência do estudo que 

apresentamos, que pretende estudar, precisamente, as questões de representação e 

identidade inerentes à interação dos jovens com os novos media. As respostas, que 

obtemos a partir da investigação, constituem um abrir de portas para um mundo que 

funciona alheio a qualquer olhar mais circunspecto dos adultos, e, ao qual não atribuímos 

a devida importância. De acordo com Mesch: 

Long-term studies monitoring the process of young people adopting new media 

patterns of social interaction and communication with parents and peers are needed 
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to better understand how young people cope with perpetual peer communication, 

how parents and adolescents deal with intergenerational conflicts, and the outcomes 

of these practices and conflicts. (2010, p.97) 

É, pois, imperativo, que se faça o debate sobre o impacto das tecnologias da informação e 

comunicação na vida dos adolescentes, porque, em estreita ligação com o seu círculo de 

amigos e colegas, os adolescentes desenvolvem expectativas de vida, desde as 

aspirações escolares, a visões do mundo e comportamentos que podem ser, ou não, 

positivos para o seu futuro como cidadãos do mundo. 

1.2 - Temáticas centrais da tese – objetivos 

                                                                                            A tese de Doutoramento que 

intitulamos de Os jovens e os novos media – Representação e Identidade, e que 

apresentamos no âmbito dos Estudos Culturais, é um estudo de caso, realizado com jovens 

portugueses dos 15 aos 17 anos, a frequentar as escolas públicas em S. João da Madeira, 

distrito de Aveiro, com foco na interação que estabelecem com os novos media – a 

televisão, a Internet, e os jogos de vídeo.  

As questões de investigação que norteiam este estudo são: 

1- Como interagem os jovens com os novos media?  

2- Quais as imagens do mundo digital a que acedem?  

3- Qual o impacto na vida dos jovens que decorrem das dinâmicas da 

globalização digital? 

Delineadas as questões orientadoras do estudo, definimos os objetivos que permitiram 

operacionalizar a presente investigação. Os objetivos gerais deste estudo são: 

 compreender o fenómeno da globalização cultural nas vivências dos jovens 

portugueses em interação com os novos media; 

 perceber qual o significado e/ou impacto deste fenómeno no processo de 

construção identitária dos jovens. 

No âmago destes objetivos estão questões relacionadas com as representações culturais 

e identidade intercultural.  
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Seguindo esta linha de raciocínio temos como objetivos específicos: 

1) verificar quais as tecnologias que estes jovens possuem, usam ou têm acesso;  

2) aferir os hábitos de acesso aos novos media – televisão, Internet, jogos de vídeo – 

e que influência têm na organização do seu dia-a-dia;  

3) identificar e categorizar as imagens/textos veiculadas por estes media e que são 

mais populares entre os jovens; 

4) identificar as representações culturais das imagens/textos que os jovens incluem 

no seu imaginário;  

5) perceber que identidade(s) cultural (culturais) é (são) adquiridas pelos jovens e qual 

o sentido de pertença a um grupo, nação. 

6) compreender qual o papel dos novos media para o desenvolvimento da cidadania 

global, na construção do “Eu” e a influência no seu relacionamento com os “Outros”. 

Por conseguinte, pretendemos com esta investigação contribuir para uma melhor 

compreensão deste grupo de adolescentes (estudo de caso), que pelas suas 

características pertence à geração Z, e que vive na era da globalização digital, e da 

mundialização da cultura, na segunda década do século XXI, onde o real e o virtual 

parecem estar em justaposição.  

1.3 - Organização da tese 

                                                                                           A tese contém um Preâmbulo e 

encontra-se dividida em 7 capítulos. No texto do Preâmbulo enquadramos as motivações 

pessoais e profissionais para a realização deste estudo.  

O capítulo 1, que corresponde à Introdução, é dedicado à justificação do tema da tese, à 

apresentação dos seus objetivos e das questões de investigação, assim como, à 

explicação sobre a forma como se encontra organizada. 

O capítulo 2 intitula-se Enquadramento teórico e epistemológico, onde se apresentam e 

discutem as linhas orientadoras da investigação, onde se convocam para a discussão 

autores dos vários ramos do saber que são relevantes para o desenvolvimento do estudo, 

bem como, para a validação conceptual do mesmo. Resumidamente, neste capítulo há 

lugar à discussão teórica de vários temas que informam o estudo: da revolução que os 
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novos media representam para a globalização cultural e para os jovens no século XXI; da 

polissemia na interpretação das imagens dos novos media; do conceito de cultura, e a 

interligação com o conceito de língua, representação e identidade; do entendimento de 

interculturalidade, de competências e de identidades interculturais, e de cidadania global. 

O capítulo 3 é dedicado à Metodologia, onde se contextualiza o estudo que 

desenvolvemos, procedendo-se a uma clarificação das opções metodológicas assumidas. 

Aqui, descrevemos com detalhe as diversas fases da construção do estudo, e refletimos 

acerca do objeto de estudo, apresentando as questões da investigação. 

O capítulo 4 é sobre a Génese do Estudo, onde se explica todo o caminho percorrido na 

operacionalização da investigação. Este capítulo engloba a explicitação do percurso 

burocrático de pedidos de autorização, que permitiram a implementação do estudo de caso 

nas três escolas de São João da Madeira, concelho de Aveiro; a descrição da geografia e 

características sociais do meio em que os adolescentes, que participam no estudo de caso, 

se inserem; e os passos dados na construção do inquérito, descrição dos instrumentos de 

inquirição, e a respetiva aplicação. 

O capítulo 5, intitulado Prática Metodológica, é dedicado à apresentação e análise dos 

dados obtidos no inquérito por questionário e entrevistas grupais (focus groups). 

Primeiramente, explicamos a forma como a análise dos dados está organizada, e referimos 

as ferramentas que se utilizaram na dissecação da informação obtida. Depois, 

apresentamos e analisamos os dados relativos: ao número de participantes no estudo de 

caso, e à idade, ao ano de escolaridade, e ao curso que frequentam; às preferências 

mediáticas dos jovens e razões para essas escolhas; ao consumo dos produtos culturais 

em vários ecrãs, e tecnologias que usam para os visionar, assim como, a origem desses 

programas (a cultura e a língua em que são difundidos); às séries televisivas populares 

entre jovens em dois ecrãs (televisor e computador/Internet); à frequência do visionamento 

dos programas televisivos e, com quem e o modo como partilham o que veem; à posse 

das tecnologias digitais e ao seu uso; aos conteúdos populares entre os jovens veiculados 

pela plataforma digital YouTube; ao uso das redes sociais, especificamente, o Facebook e 

o Twitter; aos jogos de vídeo que jogam; à frequência do uso da Internet e, com quem e o 

modo como partilham as atividades mediáticas; e, às imagens que os jovens guardam na 

memória relativas ao consumo mediático que fazem, à sua influência e impacto. 

O capítulo 6 intitula-se Discussão dos Resultados, e nele se interpretam os dados, em 

relação aos objetivos da investigação, aferindo-se da sua consecução. Ao longo do 

capítulo, discutimos quais as tecnologias que os jovens possuem e usam; quais os hábitos 

de acesso aos novos media – televisão, Internet, jogos de vídeo – e, que influência têm na 
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organização do seu dia-a-dia; quais as imagens veiculadas por estes media, e que são 

mais populares entre os jovens, e a sua categorização; que representações culturais das 

imagens os jovens incluem no seu imaginário; que identidade(s) cultural (culturais) é (são) 

adquirida(s) pelos jovens, e, qual o sentido de pertença; e qual o papel dos novos media 

para o desenvolvimento da cidadania global, na construção do “Eu”, e a influência no seu 

relacionamento com os “Outros”. 

Terminámos esta tese, com o capítulo 7, referente a Considerações Finais, onde se fazem 

as reflexões finais, se apresentam as limitações do estudo, e se abrem caminhos para 

futura investigação. 

 

 

 

 

 

 

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 11 

CAPÍTULO 2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO e 

EPISTEMOLÓGICO 

(…) se os homens são tão 

diferentes no espaço e no tempo, se se 

transformam de acordo com as sociedades, 

nesse caso a natureza humana não passa de 

uma matéria prima maleável que só adquire 

forma por influência da cultura ou da história. 

(Morin, 1973, p.16)    

 

 

Conhecer a natureza e os contornos teóricos, e epistemológicos, das problemáticas que 

estudamos, é um ato incontornável, daí procedermos a uma reflexão epistemológica que 

resulta numa investigação sobre o próprio conhecimento. Ou seja, pretendemos investigar 

o conhecimento produzido sobre o objeto em estudo, recorrendo à transdisciplinaridade, e 

cruzamento das teorias produzidas pela academia, e que se inserem nos Estudos 

Culturais. A posição critica, face ao conhecimento que exploramos e apresentamos, 

advém, pois, de uma certa atitude transdisciplinar orientada para a reconstrução das ideias 

e conceitos, e com a convicção de que não é possível alcançar o conhecimento 

absolutamente certo, nem explorar todas as aquisições contemporaneamente disponíveis 

sobre o conhecimento científico em apreço. 

 

 

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 12 

 2.1 - Globalização e os jovens no séc. XXI 

                                                                                          No início do séc. XXI, o ser 

humano tem que ser entendido num contexto de globalização, não pode ser entendido 

somente, como pertencendo a uma nação, e a um local. Pela primeira vez na história da 

humanidade, com a globalização, os media digitais invadem as mais diversas áreas das 

nossas vidas, incluindo, ou talvez sobretudo, as atividades dos jovens. A globalização 

determinada pelas tecnologias possibilita o fluxo contínuo, e em rede de informação, de 

ideias, de culturas, de forma acelerada. 

Este mundo globalizado, em rede, é acessível à geração dos jovens, que se encontra 

rodeada pelas tecnologias, e que mais facilmente imerge em práticas sociais e culturais, 

do mundo digital e virtual. Na verdade, os jovens adolescentes, que fazem parte deste 

estudo de caso, nasceram e cresceram na era da Internet, da sociedade de consumo e do 

mundo em crise.  

É um mundo em crise, aquele em que estes jovens vivem, com a economia e a política 

mundial a atravessarem transformações profundas, e que se fazem sentir na vida dos 

cidadãos. Assistimos à crise global financeira de 2007, que tomou proporções 

inimagináveis, e se repercutiram na vida das famílias, nos seus projetos e sonhos. 

Confrontamo-nos com a nova ordem mundial marcada pelo terrorismo islâmico, decorrente 

dos atentados terroristas de 9/11, pela crise dos refugiados e pelas alterações climáticas 

que colocam em causa a sustentabilidade do planeta. Tudo a exigir transformações 

políticas urgentes. 

Neste contexto, importa tecer algumas considerações sobre o que caracteriza esta 

geração, na qual se enquadram os jovens que fazem parte deste estudo. Sucintamente, a 

juventude é tida como uma fase da vida humana, em que ocorrem transformações que 

marcam o desenvolvimento do individuo a nível do corpo, do pensamento, da vida social e 

da representação de si (construção identitária). 

Mais do que a preocupação em delinear barreiras relativas à idade, que a definição de 

juventude comporta, interessa-nos, que esta encerra em si, todo um conjunto de práticas 

e vivências sociais multifacetadas. Nesta era da globalização digital, a omnipresença da 

tecnologia, e das formas digitais de comunicação, tornou-se frequente e natural nas vidas 

dos jovens. Numa entrevista ao jornal online Observador, a investigadora Madalena Lupi 

(2017) afirma: 
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Hoje em dia, todos temos muitas companhias tecnológicas, todos utilizamos muito 

a internet, mas esta geração nasceu com ela. Se pensarmos que o Google 

apareceu em 1996, é uma geração que não conhece o mundo sem Google. Ou 

seja, o mundo para eles já foi definido de acordo com estes parâmetros e isso afeta 

em muito a maneira como eles o encaram e a maneira como reagem perante as 

coisas. (Obtido de https://observador.pt/especiais/geracao-z-os-jovens-que-

nasceram-na-era-da-internet-da-crise-e-do-terrorismo/) 

Partimos, pois do princípio, que é uma geração que nasceu no mundo dominado pela 

Internet, revelando-se o universo digital como um dos aspetos que caracterizam esta 

geração. Por conseguinte, esta geração designada por nativos digitais ou geração Z, 

designação mais utilizada para referir o grupo de crianças, adolescentes e jovens nascidos 

entre 1994 e 2012, é a primeira a crescer num ambiente saturado pelos media e cultura 

digital, e que assiste ao momento de afirmação e consolidação da Internet. Os jovens são 

considerados tecnologicamente competentes ou “digital natives” em oposição aos adultos, 

que não dominando as tecnologias, são considerados “digital immigrants” (Prensky, 2001, 

p.2). 

Efetivamente, estes jovens nasceram e cresceram numa realidade embebida na linguagem 

digital, de dispositivos móveis ligados em rede, onde a Internet permite um acesso imediato 

a praticamente tudo, e a todos à escala global. A capacidade para consumir e apropriar-se 

da informação, de forma eficaz, será, provavelmente, neste milénio, uma forma de 

diferenciação cultural e social, tornando-se num dos desafios gerados pela globalização. 

Por conseguinte, torna-se emergente o entendimento de um dos conceitos-chave do século 

XXI, a globalização, que sabemos ser um dos mais calorosamente debatidos e 

contestados. Embora se revista de complexidade para aspirarmos a ter uma só definição 

do fenómeno, entendemos ser necessário focar a atenção em algumas teorias que são do 

interesse deste estudo. Comecemos, pois, por apresentar as ideias de Appadurai (1990) 

que afirma que, a globalização é caracterizada por “fluxos de disjunções”, e propõe-se 

explorar as disjunções fundamentais entre economia, cultura e política, distinguindo cinco 

dimensões no fluxo cultural global que nomeia como sendo “ethnoscapes”, ”technoscapes”, 

“financescapes”, “ideoscapes” e “mediascapes” (p.296). 

A dimensão "ethnoscape" remete para o movimento de pessoas – turistas, imigrantes, 

refugiados, exilados e outros grupos em movimento – que constitui uma das características 

essenciais do mundo em mudança que vivemos. A dimensão "technoscape" remete para 

https://observador.pt/especiais/geracao-z-os-jovens-que-nasceram-na-era-da-internet-da-crise-e-do-terrorismo/
https://observador.pt/especiais/geracao-z-os-jovens-que-nasceram-na-era-da-internet-da-crise-e-do-terrorismo/
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a crescente disseminação da tecnologia, e “financescape” tem a ver com o fluxo de capital. 

Para o autor estas três dimensões representam uma espécie de infraestrutura global cuja 

relação:  

(…) is deeply disjunctive and profoundly unpredictable since each of these 

landscapes is subject to its own constraints and incentives (some political, some 

informational and some techno-environmental), at the same time as each acts as a 

constraint and a parameter for movements in the other. (Appadurai, 1990, p.298) 

As outras duas dimensões são ideacionais, ou seja, remetem para o processo pelo qual se 

formam e relacionam ideias e conceitos. A dimensão “mediascape” remete para a produção 

e distribuição de imagens do mundo criadas pelos media, referindo: 

What is most important about these mediascapes is that they provide (especially in 

television film and cassette forms) large and complex repertoires of images, 

narratives and 'ethnoscapes' to viewers throughout the world, in which the world of 

commodities and the world of 'news' and politics are profoundly mixed (…)The lines 

between the 'realistic' and the fictional landscapes they see are blurred, so that the 

further away these audiences are from the direct experiences of metropolitan life, 

the more likely they are to construct 'imagined worlds’. 

 (Appadurai, 1990, p.299) 

A outra dimensão ideacional é a “ideoscape” que remete para o movimento de ideologias, 

para o campo politico. Esta dimensão diz respeito, às ideologias dos estados, e às 

contraideologias, de movimentos orientados, explicitamente, para capturar o poder do 

Estado, ou parte dele. E, para o autor, as “ideoscapes” são geralmente compostas de 

ideias, termos e imagens, incluindo "liberdade, bem-estar, direitos, soberania, 

representação e democracia" (p.299). 

De entre todas as “scapes” preconizadas por Appadurai, os conceitos de “ideoscapes” e 

“mediascapes” são para nós, sem dúvida, os mais relevantes do impacto que a 

globalização pode ter na vida dos cidadãos, com repercussões na esfera privada e pública, 

a nível local e global. A permeabilização das “ideoscapes” fazem com que sejam muito 

sensíveis às condições locais, ou seja, ao momento político e histórico que determinada 

sociedade está a viver, condicionando, muitas vezes, o rumo dos acontecimentos e 

expondo as fragilidades do Estado-nação, retirando-lhe poder.  
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Para uma compreensão mais aprofundada dos conceitos acima preconizados, detemos 

um olhar mais atento ao uso do sufixo "scapes", que aponta para a fluidez e formas 

irregulares desses fluxos, e para o facto de, serem construções perspetivadas por um dado 

espetador, e que estão constantemente a mudar. Deste modo, sob a globalização, esses 

fluxos não são nada centrados e unificados. Por outro lado, estas “paisagens” constituem-

se como blocos de construção, que Anderson (1996) na sua teoria sobre o nacionalismo, 

apelidou de “comunidades imaginadas”, dado que são a forma como as pessoas percebem 

a sua realidade e a sua pertença nacional. Appadurai acrescenta a esta ideia, o facto de 

muitas pessoas, agora, viverem em "mundos imaginados", e não apenas "comunidades 

imaginadas"; o movimento global destas diversas “paisagens” está a acontecer sob uma 

disjunção crescente entre elas; o fluxo de pessoas, tecnologias, recursos, media e ideias 

faz-se a uma velocidade e escala nunca antes vistas. O autor aponta, como uma das 

características deste fenómeno, o estado de “desterritorialização”, ou seja, grupos culturais 

que vivem fora do seu território (como por exemplo os grupos de imigrantes ou exilados), 

em que mudando as “paisagens” se adaptam à nova situação, criando a tensão entre a 

abertura a processos globais, e a vontade de manter uma identidade cultural nacional. 

Ao discutirmos o entendimento que fazemos acerca dos processos de interação entre o 

global e o local, é, também, importante considerarmos a perspetiva de Beck (2002), que 

vê a globalização, como um processo dialético não linear, no qual o global e o local não 

existem como polaridades culturais, mas como princípios combinados e que se implicam 

mutuamente. Para o autor, esses processos envolvem, não apenas interconexões através 

das fronteiras, mas, transformam a qualidade do social e do político nas sociedades 

Estado-nação. Daí que, se define o processo de globalização como ‘cosmopolitanization’, 

o que significa “internal globalization, globalization from within the national societies” e que 

consequentemente transforma “everyday consciousness and identities significantly. Issues 

of global concern are becoming part of the everyday local experiences and the ‘moral life-

worlds’ of the people. They introduce significant conflicts all over the world” (p.17). 

Na procura de uma compreensão mais informada sobre a globalização, do sec. XXI, não 

poderíamos deixar de convocar Giddens (2003), que defende, que a globalização que 

experienciamos é, em muitos aspetos, não apenas nova, mas, também, revolucionária. 

Escreve: “Globalization is political, technological and cultural, as well as, economic. It has 

been influenced above all by developments in systems of communication, dating back only 

to the late 1960s” (p.10). O autor também considera que, a globalização não é um processo 

simples, é uma rede complexa de processos, que operam de forma contraditória e em 

modo de oposição. De igual modo, sublinha que: “Globalization isn’t only about what is ‘out 
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there’, remote and far away from the individual. It is an ‘in here, phenomenon too, 

influencing intimate and personal aspects of our lives” (Ibidem, p.12).  

Desta forma, entendemos que o global tem impacto no que é local, influenciando todos os 

aspetos da vida dos cidadãos na relação com a comunidade mais próxima de si. Segundo 

Erikson (2001), esta compressão do espaço, assim como, a aceleração do tempo, que são 

características centrais da globalização, levam a tensões (Erikson, 2001, p.41).  

As tensões, entre o local e o global, que decorrem da globalização, são uma realidade das 

sociedades contemporâneas, sendo estas confrontadas com desafios por resolver, como 

o emergir de uma diversidade de universos particulares, de identidades culturais, e dos 

nacionalismos que, segundo Giddens (2003), se explica por “local nationalisms spring up 

as a response to globalizing tendencies, as the hold of older nation-states weakens” (p.13). 

Embora haja discordância, entre os estudiosos, sobre o impacto dos processos da 

globalização, e quando é que estes processos começaram, Robinson (2007) identifica 

alguns pontos que geram consenso.  

First, the pace of social change and transformation worldwide seems to have 

quickened dramatically in the latter decades of the twentieth century, with 

implications for many dimensions of social life and human culture. Second, this 

social change is related to increasing connectivity among peoples and countries 

worldwide, an objective dimension, together with an increased awareness 

worldwide of these interconnections, a subjective dimension. (p.217) 

De facto, embora a economia seja, frequentemente, apresentada como o fator mais comum 

da globalização, esta é, também, tecnológica, politica e cultural. Por um lado, assistimos 

ao crescente fluxo de pessoas, ideias, bens, finanças, etc. através de fronteiras, em geral, 

e na União Europeia que é um exemplo específico de união transfronteiriça. Por outro lado, 

temos, também presente, a mundialização e a democratização do acesso à informação, ao 

conhecimento, e ao contacto com outras culturas. Com o uso das tecnologias de 

informação, tudo se encontra à distância de um clique, e as transformações, que daí 

advêm, afetam quase tudo o que fazemos. Não é só a rapidez com que recebemos e 

trocamos informação que é algo novo. Para Lipovetsky & Serroy (2008), vivemos num 

mundo hipermoderno, caracterizado pelo hipercapitalismo, pela hipertecnicização, pelo 

hiperindividualismo, e pelo hiperconsumo. Desta forma, “a época atual assiste ao triunfo 

duma cultura globalizada ou globalista, duma cultura sem fronteiras, cujo objetivo não é 

senão uma sociedade universal de consumidores” referindo que, “Mercado, tecnociência, 
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indivíduo: entregues a si mesmos, estes princípios organizadores dominantes deram 

origem a uma cultura-mundo sem precedentes na história e geradora dum novo ‘mal-estar 

na civilização’, duma nova relação cultural com o mundo” (p.40). Para os autores: 

(…) nada ilustra melhor a ideia de cultura-mundo do que o universo tecnocientífico, 

na medida em que, como foi sublinhado por Jacques Ellul, se trata de um fenómeno 

totalizador e universal. A técnica invadiu todo o planeta e hoje em dia estende-se a 

todos os domínios da vida. Ela afeta o infinitamente grande e o infinitamente 

pequeno, e não produz apenas máquinas, antes apodera-se dos seres vivos, que 

é capaz de modificar, bem como da informação, que trata e difunde nas redes 

eletrónicas instantâneas. (Ibidem, p.54) 

No discorrer do pensamento sobre a cultura hipertecnológica, Lipovetsky & Serroy revelam 

que: 

Na época do digital os indivíduos têm uma vida abstrata e digitalizada, em vez de 

partilharem experiências em conjunto. Enclausurados pelas novas tecnologias, os 

indivíduos ficam em casa num casulo isolado. Entretanto, enquanto o corpo deixa 

de ser a âncora da vida, vai-se formando um universo sem corpo, dessensualizado 

e desrealizado: o dos ecrãs e dos contactos digitais. (Ibidem, p.57) 

Assim, o mundo digital globalizado, em que os adolescentes em estudo vivem, não está 

imune aos efeitos colaterais da globalização e, como sustenta Beck (2008), vivemos num 

mundo de riscos de cariz global – ambientais, financeiros, e ligados ao terrorismo. Beck 

teoriza sobre a sociedade de risco, explicando que o que esta significa “are manufactured 

uncertainties that is a range of new risks – for example, environmental problems – which 

are unintended side effects of technological and economic development” e, que é o 

resultado de “scientific and technological progress, which supposedly should solve, not 

create problems” (p.5).  

Apontando para o que advém do facto de vivermos numa sociedade de risco mundial, o 

autor postula que, os riscos climáticos fortalecem os estados e os movimentos cívicos, 

porque revelam novas fontes de legitimação e opções de ação para esses grupos de 

atores; mas que, por outro lado, "they disempower globalized capital because the 

consequences of investment decisions create climate risks, destabilize markets and 

activate the power of the sleeping consumer giant” (p.12).  
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Para este autor, existe uma opção alternativa para a política neoliberal, tanto nas arenas 

nacional quanto global: ligar a sociedade civil ao estado, o que significa criar uma forma 

cosmopolita de Estado, dando como exemplo histórico a União Europeia.Ao descrever os 

tempos que vivemos e numa perspetiva futurista Castells (2010) afirma: 

We live in confusing times, as is often the case in periods of historical transition 

between different forms of society. This is because the intellectual categories that 

we use to understand what happens around us have been coined in different 

circumstances, and can hardly grasp what is new by referring to the past. I contend 

that around the end of the second millennium of the common era a number of major 

social, technological, economic, and cultural transformations came together to give 

rise to a new form of society, the network society (…). (p. xvii) 

Na reflexão que faz sobre a sua obra, Castells argumenta que, no período de tempo entre 

publicações dos seus trabalhos, a globalização produziu efeitos, resultando na descoberta 

“of a new social structure in the making”, que conceptualizou como “the network society”, 

explicitando: 

(…) while networks are an old form of organization in the human experience, digital 

networking technologies, characteristic of the Information Age, powered social and 

organizational networks in ways that allowed their endless expansion and 

reconfiguration, overcoming the traditional limitations of networking forms of 

organization to manage complexity beyond a certain size of the network. Because 

networks do not stop at the border of the nation-state, the network society 

constituted itself as a global system, ushering in the new form of globalization 

characteristic of our time. (Ibidem, p. xviii) 

Num mundo, assumidamente digital, mais de duas décadas depois da publicação da teoria 

da globalização, caracterizada pelos ‘fluxos de disjunções’, Appadurai, numa entrevista 

que dá à rádio Renascença, publicada com o título de notícia “Há mais banda larga na 

imaginação das pessoas do que pensamos” (Appadurai, 2016), analisa a natureza das 

mudanças que ocorrem nos processos de globalização. Nessa entrevista, refere que “há 

uma espécie de expansão e encolhimento simultâneos na experiência que as pessoas têm 

do mundo”, sendo que, as pessoas estão a aprender mais sobre o mundo (expansão) e, 
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por outro lado, também, estão a ser incentivadas a pensar muito localmente 

(encolhimento). Tal situação, segundo Appadurai, revela-se um desafio não resolvido 

“Porque as pessoas têm de viver onde vivem, não podem viver no mundo todo ao mesmo 

tempo.” (Appadurai, 2016) 

Na verdade, as inovações tecnológicas invadem o espaço público e privado, parecendo 

sufocar, principalmente, junto da população mais jovem, o que é próprio da sociedade local. 

Esta situação tem, na nossa opinião, um efeito que poderemos considerar catalisador, 

dado que impulsiona, para o bem, ou para o mal, as instituições democráticas e as pessoas 

no geral, a procurarem esbater este efeito do global no local.  

Entendemos que as pessoas estão a aprender a viver com esta realidade, assistindo-se a 

laivos de compromissos globais que sejam sustentáveis para as sociedades locais. Ao 

mesmo tempo assistimos, através dos media e nas cidades de vários países, a movimentos 

sociais e culturais juvenis, aos quais se vão juntando adultos, que reivindicam a justiça 

social e a justiça ambiental, o que se não forem ações efémeras e passageiras, podem 

indicar que os jovens estão a aprender a ser participantes de práticas cívicas e 

democráticas. A discussão deste assunto, que envolve as questões de identidade e 

cidadania, será retomada, mais à frente, no subcapítulo 2.3, dada a importância de que se 

reveste para o nosso estudo.  

2.2 - As imagens dos ecrãs: desafios na sua interpretação 

                                                                                           Na era da globalização digital, os 

novos media surgem sempre associados a múltiplos ecrãs - onde o que se vê, o que se 

pode tocar, a conectividade com pessoas de todo o planeta, e o acesso ao conhecimento 

do mundo suscitam o interesse dos utilizadores, nomeadamente os jovens. A constatação 

de que a apropriação dos media se processa de forma ativa, conduz-nos à discussão do 

caráter do “texto” mediático.  

A definição de novos media, que assumimos, baseia-se em Logan (2010), que na 

atualização que faz do pensamento de McLuhan sobre os media, propõe uma definição 

para os novos media, como “individually accessed interactive media”, “highly interactive”, 

e que permitem uma participação mais ativa dos que os usam, sendo “no longer just 
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passive recipients of information but are active producers of content and information”, “and 

also provide an outlet for creativity” (p.6). Para este autor, os novos media de que falamos 

correspondem aos “interactive digital media”, explicitando: 

Although the mainframe computers that McLuhan commented on were digital, they 

were not interactive in the way today’s personal computers are nor were readily 

accessible to a large audience, and hence we do not include them in our definition 

of the ‘new media’.  

What’s new about today’s ‘new media’ is that they are digital, they are linked and 

cross-linked with each other, and the information they mediate is very easily 

processed, stored, transformed, retrieved, hyper-linked, and perhaps most radical 

of all, easily searched for and accessed. (Logan, 2010, pp.6-7) 

Este autor assume, ainda que, “For me the term ‘new media’ is plural, and hence the ‘new 

media’ are those media that I defined above as digital, interactive, incorporate two-way 

communication, and involve some form of computing” (Ibidem, pp.9-10). 

Também, entendemos as tecnologias de informação e comunicação como um material de 

construção, e mesmo parte constituinte das nossas identidades. Nas palavras de Mackay 

(1997) “Cultures give rise to technologies and they, in turn, embody key elements of that 

culture” (p.268). Isto é, as tecnologias de comunicação e informação revestem-se de 

significado particular, como forma de consumo, dado o papel que desempenham na 

mediação das fronteiras entre o privado e o público: 

They have a particular significance as a form of consumption because of their role 

in mediating boundaries between private and public: ICTs both isolate us (in our 

private homes or with our personal stereos) and, at the same time, connect us (with 

the world beyond our doorsteps or localities), mediating our knowledge and 

understanding of the outside world and playing a part in linking us in communities.  

(Mackay,1997,p.261) 

Deste modo, os processos de comunicação através dos novos media estão imbuídos de 

cultura, que se baseiam na produção e no consumo de signos, como aliás, se verifica em 

todos os processos de comunicação, não havendo separação entre "realidade" e 

representação simbólica.  
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Importa aqui referir, resumidamente, o contributo de Roland Barthes que, elabora uma 

semiologia da significação, um olhar sobre o mundo, em que o processo de significação se 

dividia em dois momentos específicos, o denotativo e o conotativo, sendo que, o primeiro 

tratava da perceção simples, e o segundo continha os sistemas de códigos, a que chamava 

de mitologias, transmitidos e adotados como padrões. Para Barthes, os meios de 

comunicação fazem passar esses conjuntos ideológicos, naturalizando, junto de quem os 

absorve de forma despercebida, aquilo que é culturalmente construído. 

Assim como, nomeamos o pensamento de Jean Baudrillard (1991; 2008), cujas teorias 

contribuem para o questionamento do domínio imposto pelos sistemas de signos 

contemporâneos, nomeadamente, impostos pelas tecnologias, onde a abstração das 

representações dos discursos se revela como um fenómeno que é objeto de estudo para 

este autor. 

De facto, em todas as sociedades, a humanidade existiu e atuou através de um ambiente 

simbólico, tornando-se óbvio que, num mundo globalizado digital, as imagens estejam 

omnipresentes e adquiram importância na forma como percecionamos o Eu e os Outros. 

E que, por sua vez, essas perceções são um dos elementos-chave que influenciam o 

comportamento individual e coletivo. As imagens permanecem na nossa mente, às vezes 

criam estereótipos, que ficam no nosso subconsciente, e que se tornam parte da nossa 

cultura.  

Na era da informação tecnológica, segundo Castells (2010), o que é específico deste novo 

sistema de comunicação “is not its inducement of virtual reality but the construction of real 

virtuality” (p.403). E, argumenta que: 

Thus, reality, as experienced, has always been virtual because it is always 

perceived through symbols that frame practice with some meaning that escapes 

their strict semantic definition. It is precisely this ability of all forms of language to 

encode ambiguity and to open up a diversity of interpretations that makes cultural 

expressions distinct from formal/logical/mathematical reasoning. (Ibidem, p.403) 

Todas as realidades são comunicadas através de símbolos, seja qual for o sistema de 

comunicação, e Castells interroga-se sobre “What is then a communication system that, in 

contrast to earlier historical experience, generates real virtuality?” (Ibidem, p.404). E, no 

seu entender, trata-se do seguinte: 

It is a system in which reality itself (that is, people's material/symbolic existence) is 

entirely captured, fully immersed in a virtual image setting, in the world of make 
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believe, in which appearances are not just on the screen through which experience 

is communicated, but they become the experience. All messages of all kinds 

become enclosed in the medium because the medium has become so 

comprehensive, so diversified, so malleable that it absorbs in the same multimedia 

text the whole of human experience, past, present, and future (…).  

(Castells, 2010, p.404) 

A complexidade de que se reveste a interpretação do “texto” mediático é, pois, um facto, 

que para Hall se apresenta como: 

(…) a constant sliding of meaning in all interpretation, a margin - something in 

excess of what we intend to say – in which other meanings overshadow the 

statement or the text, where other associations are awakened to life, giving what we 

say a different twist. (Hall, 1997, p.33) 

E, evidentemente, a interpretação torna-se um aspeto essencial no processo de 

descodificação e codificação de sentido, sendo que, para Stuart Hall, o leitor é tão 

importante como o escritor na produção de significado. Sumariamente, o modelo de 

codificação / descodificação, proposto por Hall1, vê a comunicação como um “process in 

terms of a structure produced and sustained through the articulation of linked but distinctive 

moments – production, circulation, distribution/consumption, reproduction” (Hall, 2006, 

p.163). Analisar a comunicação como um processo é um desafio à ideia de uma hierarquia 

entre produção e receção. Assim, neste modelo, a produção e a receção são vistas como 

fases diferentes dentro da estrutura do processo; este opera-se segundo lógicas 

particulares, sendo os momentos não autossuficientes, ou seja, a codificação depende da 

descodificação. Este autor identifica três posições hipotéticas, a partir das quais as 

decodificações de um discurso televisivo podem ser construídas. A primeira posição 

hipotética é denominada pelo autor  de “dominant-hegemonic position”, em que o espetador 

descodifica a mensagem “in terms of the reference code in which it has been encoded, we 

                                                           
1 Apresentado pela primeira vez no ensaio “Encoding and decoding in television discourse”, 

publicado em 1973 e presente nas suas obras posteriores a destacar o volume organizado por 

Stuart Hall e Paul du Gay, Questions of cultural identity (1996), e a compilação também da 

responsabilidade de Stuart Hall, Representation: Cultural representation and signifying practices 

(1997), onde se desenvolveram novas abordagens relativas a esta problemática.  
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might say that the viewer is operating inside the dominant code” (p.171). A segunda posição 

é referida pelo autor como “the negotiated code or position”, onde se assume que a maioria 

das audiências “probably understand quite adequately what has been dominantly defined 

and professionally signified” (p.172). E, a terceira posição é explicada da seguinte forma: 

Finally, it is possible for a viewer perfectly to understand both the literal and the 

connotative inflection given by a discourse but to decode the message in a globally 

contrary way. He/she detotalizes the message in the preferred code in order to 

retotalize the message within some alternative framework of reference. 

 (Hall, 2006, p.173) 

Dado o caráter interativo do “texto” (neste contexto os conteúdos de televisão, Internet e 

os jogos de vídeo), o perfil das audiências dos novos media torna-se mais complexo do 

que até então, os espetadores tornam-se utilizadores da cultura visual. Segundo Fiske 

(2011), a sociedade de consumo em que vivemos não esgota o seu papel na aquisição dos 

produtos. Na sua argumentação, o autor considera: 

In a consumer society, all commodities have cultural as well as functional values. 

To model this we need to extend the idea of an economy to include a cultural 

economy where the circulation is not one of money, but of meanings and pleasures. 

Here the audience, from being a commodity, now becomes a producer, a producer 

of meanings and pleasures. (p.22) 

Para Fiske, na sociedade de consumo do capitalismo tardio, todos são consumidores, e 

todo o ato de consumo “is an act of cultural production, for consumption is always the 

production of meaning. At the point of sale the commodity exhausts its role in the distribution 

economy, but begins its work in the cultural economy” (Ibidem, p.28). 

Desta forma, entende-se que, uma grande parte da análise dos media envolva a 

descoberta das conotações dos objetos e do fenómeno simbólico, e das ações e do diálogo 

das personagens dos textos. Isto é, os sentidos que estes possam ter para as audiências 

e ligar estes sentidos a preocupações de caráter social, cultural, ideológico e outros. A 

conotação é entendida por Berger (2005) como ‘figurative’, ‘signified(s)’, ‘inferred’, 

‘suggests meanings’, ‘realm of myth’ (p.17).  

As leituras e interpretações do 'texto' podem ser múltiplas, devido à perspetiva do sujeito 

ativo que usa os media. Saukko (2003) analisa as diferentes leituras das imagens dos 

media e, baseando-se no trabalho de Braudillard (1996), afirma que “the image does not 
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only, or even primarily, refer to a ‘reality’ out there (‘the street’) but to other signifiers (news 

photographs of street children)” (Saukko, 2003, p.108). Para Saukko, a atribuição de ‘outros 

significantes’ para a imagem traz consigo mais complexidade às relações entre o ‘texto’ e 

o sujeito, concluindo que “Many contemporary media products are characterized by a 

postmodern logic that no longer refers to a ‘reality’ out there, but, in a circular fashion, refers 

to other media texts” (Ibidem, p.113). 

Deste modo, parece que, quanto mais opções existirem disponíveis para o sujeito, mais 

respostas interpretativas serão possíveis. McQuail (1997) afirma que: 

It is usually supposed that the more active the audience in the senses mentioned 

(motivation, attention, involvement, pleasure, critical or creative response, 

connection with the rest of life), the more resilient and resistant it will be to 

persuasion, influence or manipulation, which is also generally viewed as good. 

(p.22)  

No entanto, parece-nos que, a exposição a uma quantidade múltipla de imagens, não 

significa, necessariamente, que os sujeitos constituam sociedades mais informadas. 

Embora o público seja ativo na busca de prazer e na construção dos seus próprios 

significados, este não se torna, necessariamente, mais resistente e resiliente à 

manipulação. 

A apropriação dos novos media, pode dar-nos a falsa sensação de que somos 

conhecedores conscientes dos mecanismos, que estão por detrás da máquina de produção 

dos bens culturais. O poder que exercemos ao escolher o que queremos aceder nesses 

media, não garante, por si só, que estamos a fazer as escolhas mais adequadas, e mais 

livremente.  

Na verdade, o discurso retórico de que as audiências são ativamente livres nas suas 

escolhas, acaba por se revelar contraditório. Isto é, se o individuo é ‘sujeito’ e ‘objeto’ neste 

processo de comunicação, apenas se perpetua a cadeia de fluxos de informação em 

circuito fechado. Por outro lado, o paradigma da exploração de audiências ativas pelos 

media é bastante profícuo para a indústria do entretenimento (televisão, Internet, jogos de 

vídeo), mantendo o individuo no limbo ilusório de estar livre de manipulação. Apresentamos 

como um exemplo sugestivo desta ideia a capa da revista Time de janeiro, 2007 que elege 

como personalidade do ano o You. 
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Ilustração 1- Capa revista Time com You como personalidade do ano 2007 

 

Constatamos que, tanto a televisão, como a Internet e os jogos de vídeo estão em 

constante transformação, provavelmente, são, perpetuamente, novos media. As 

metamorfoses tecnológicas da televisão e da Internet não param de nos surpreender, 

assim como, a forma como as usamos e as integramos nas nossas vidas. 

No caso particular da realidade portuguesa, nomeamos Eduardo Cintra Torres, que analisa 

a mudança de paradigma, ao debater a importância da televisão na vida diária dos 

portugueses, referindo: 

It can be argued that, for those questioned, we live in a time of change, in which 

television, even though it is the most widely used media at home, is losing some 

importance in comparison with other media, mimicking the situation when television 

dwarfed radio. There is still significant use but it is more diversified due to other 

media. These media, old and new, are also inside the home.  

(Cintra Torres, in Barker, 2006, p.37) 
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Na opinião de Eduardo Cintra Torres “The new media diminish the importance of television 

but don’t substitute it altogether, notably in respect of the moments of socialization in 

families or in groups outsider the family” (Ibidem, p.47). O papel da televisão é explicado 

da seguinte forma:  

Television provides contexts for differentiation and identification, allowing someone 

to relate to a social group and, consequently, to build a social self. (…) the 

fragmentation of channels and programmes deepens the possibility of group 

differentiation and identification. At the same time, this fragmentation damages 

television’s role as wide-gauge social cement (there is a scarcity of programmes 

which share a vision outside their target group), except in the case of planned or 

unexpected events, the broadcasting of which unite large national, international and 

global audiences. (Ibidem, p.48) 

Observamos também que, o modo como se vê televisão, o tradicional modo linear, está a 

mudar para o modo não linear. Isto é, a imagem que temos da família, sentada no sofá a 

ver o programa favorito, que dá sempre no mesmo dia da semana, e à mesma hora, parece 

não corresponder à realidade do que se passa nas famílias, durante estas primeiras 

décadas do séc. XXI. A televisão por streaming (transmissão contínua), como a Netflix, 

introduziram um novo conceito de assistir aos programas televisivos favoritos: pode ser em 

qualquer altura que se deseje, e tudo de seguida (por exemplo), independentemente da 

programação oficial, e em múltiplos ecrãs. A esta nova forma de consumo televisivo, se 

junta, a crescente presença dos programas e canais de televisão, a nível transnacional, na 

casa dos portugueses. Assim, os fluxos e as redes de comunicação transnacionais fazem-

se, também, sentir através de uma televisão globalizada, o que cria novos desafios às 

sociedades e à reprodução das suas identidades culturais locais.  

Na verdade, já lá vai o tempo, em que a televisão e os outros media tradicionais serviam 

para cementar a cultura nacional, e informar / educar a população, no que deveria ser 

informada, mas, agora, quem escolhe, o que consome e como utiliza os media, são as 

pessoas. 

Estando a televisão interrelacionada com a Internet, juntos oferecem aos seus utilizadores 

múltiplos serviços, observando-se que as várias plataformas digitais e motores de busca 

constituem novas formas de acesso à cultura visual. O rápido crescimento destas 

plataformas cria condições para que se possa consumir produtos culturais de outros 

países, numa realidade virtual, sem haver a necessidade de aquisição física desses 
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bens/produtos, como por exemplo, a compra de um CD de música ou DVD de filme, ou de 

deslocação aos lugares onde decorrem os eventos culturais (cinema, concerto, museu 

etc.).  

Mas, como definir as plataformas digitais? Hands (2013) ao argumentar sobre as novas 

dinâmicas na Internet que decorrem das plataformas digitais considera:    

The Internet is vanishing: as its ubiquity increases, it has also become less and less 

visible in the production and experiences of network culture. Indeed, many of the 

operations that used to typify the Internet are now funneled through so-called 

‘platforms’. We do not have a single Internet anymore, but rather a multiplicity of 

distinct platforms, which in this issue are broadly defined as online ‘cloud’-based 

software modules that act as portals to diverse kinds of information, with nested 

applications that aggregate content, often generated by ‘users’ themselves. (p.1) 

O conceito de plataforma digital leva a que, tratando-se de um fenómeno omnipresente na 

vida quotidiana das pessoas, nos detenhamos em compreender o papel que estas 

plataformas desempenham. De acordo com Jin (2017), as plataformas digitais trazem 

consigo uma mudança em relação à noção de fluxos culturais. Este autor argumenta que: 

In the era of digital platforms, the notion of cultural flows has greatly changed due 

to two major dimensions, which are closely related. On the one hand, several digital 

platforms, such as social media - including both social networking sites (e.g., 

Facebook) and user-generated content (e.g., YouTube) - and search engines, have 

become the new outlets of popular culture. With the rapid growth of digital platforms, 

global fans are able to enjoy popular culture from other countries on these digital 

platforms with no material possession, nor by going to theaters. (…) 

On the other hand, the emergence of digital platforms has taken a role in changing 

the direction of cultural flows sometimes. In previous decades, traditional media, 

such as broadcasting and film, were dominated by a handful of Western media 

conglomerates. (pp.3880-3881) 

Com efeito, as plataformas digitais como novos meios de cultura popular moldam novas 

formas de fluxos culturais, podendo desempenhar um papel preponderante na resolução 
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de desequilíbrios globais nos fluxos culturais. Este autor analisa, também, se as próprias 

plataformas digitais causam o surgimento de novas disparidades entre o Ocidente e o 

Oriente, devido ao domínio dessas plataformas, nomeadamente o YouTube, Google e 

Facebook, pelos EUA. Assim o autor conclui: 

Digital platforms have become the new outlets of popular culture, which make two-

way flows in popular culture possible; however, as they have commercialized, digital 

platforms also have become new capital resources for U.S.-based digital platform 

designers and owners. This magnitude could not be anticipated several decades 

ago when the United States massively penetrated non-Western cultural markets, 

because U.S.-based digital platforms control the majority of the global markets. (Jin, 

2017, p.3893) 

Admitimos, pois, que o surgimento de plataformas digitais transforma a problemática em 

relação aos media e aos fluxos culturais. O rápido crescimento dessas plataformas e o seu 

uso cada vez mais proeminente leva-nos a concluir que, pessoas de todo o mundo podem 

desfrutar de culturas populares ocidentais e não ocidentais, em qualquer lugar e momento. 

Por conseguinte, parece-nos possível que as plataformas digitais estejam a resolver 

desequilíbrios globais nos fluxos culturais. 

No entanto, e corroborando a opinião do autor (Jin, 2017), as plataformas digitais como 

fenómeno com a complexidade que se lhe atribui, eventualmente, intensifica a relação de 

poder assimétrica entre países ocidentais e não ocidentais. Deste modo, ao admitirmos o 

papel significativo das plataformas digitais no domínio dos fluxos culturais, é fundamental 

entender-se que as plataformas digitais também desempenham um papel na intensificação 

do domínio dos países ocidentais. Tal facto deve-se à capacidade que alguns países 

ocidentais, em particular os Estados Unidos, têm para desenvolverem plataformas digitais 

e torná-las plataformas mundialmente populares. 

Na realidade, não há dúvidas quanto ao facto de que as plataformas digitais estão a mudar 

os fluxos da cultura, e de que os Estados Unidos da América são líderes no mercado global. 

As conclusões do autor são claras, pois, nas suas palavras: “There is no doubt that in the 

age of digital platforms, people still live in the imperialist era, as culture and digital platforms 

converge” (Jin, 2017, p.3894). 

Consideramos também importante nomear o pensamento dos autores Huat & Jung (2013), 

que revelam: 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 29 

Newly arisen grassroots-led bottom-up distribution through social media networks 

has played a significant role in the rapid rise of transnational flows of information, 

images, sounds, symbols and ideas. Instead of supplanting the old top-down 

(industrial expert-base) model, however, this new form of bottom-up (grassroots-

base) model supplements the former (Hartley, 2009b). In short, this new form of 

cultural distribution is based on a mixture of bottom-up grassroots-led approaches 

and mainstream media-centred top-down approaches (Jenkins, 2006; Jenkins et al., 

2013), and driven largely by social networks that are hybridised mechanisms of 

macro-scale of populations and systems and micro-scale individual choices 

(Hartley, 2009a). (p.1) 

Neste contexto, podemos concluir que, com a ascensão das plataformas digitais, a 

distribuição cultural é feita de modo ascendente, levando ao rápido aumento dos fluxos de 

informação à escala global, onde as escolhas individuais são tidas em conta. 

A par com a Internet e a televisão, os jogos de vídeo proporcionam uma forma de 

entretenimento única, que não pode ser substituída por nenhuma das outras, e tem 

conquistado cada vez mais espaço na vida das pessoas. É inegável que jogar jogos de 

vídeo se tornou uma atividade de grande lazer mundial e também um negócio 

extremamente bem-sucedido. No sítio oficial internet segura.pt observamos que na 

informação sobre riscos e prevenções assume-se:  

(…) como consequência do desenvolvimento tecnológico, os jogos de vídeo 

tornaram-se um fenómeno social. (…) A Internet permitiu uma grande evolução na 

natureza dos videojogos que agora se podem jogar online através de um PC, 

consola de jogos ou outros dispositivos portáteis. A diversidade pode variar muito, 

desde jogos que se jogam individualmente a jogos onde milhões de jogadores estão 

envolvidos a jogar simultaneamente mais conhecidos por MMORPG ou MMO 

(massively multiplayer online role-playing games). (DGIDC, 2019, Obtido de 

https://www.internetsegura.pt/ ) 

A verdade é que, os jogos online são um passatempo muito popular em que os jogadores 

investem bastante tempo, energia e até dinheiro, e não se nega que existem riscos sociais 

https://www.internetsegura.pt/
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e tecnológicos associados. Existe o alertar para comportamentos aditivos e dependências 

ao jogo e as interações arriscadas que podem surgir. Segundo o programa Internet. Segura 

(DGIDC, 2019) “Uma grande maioria dos jogos de hoje tem associada uma comunidade 

online ou possibilidade de interagir com outros jogadores através de chats, mensagens 

instantâneas, fóruns, etc.” 

Conscientes de que a discussão sobre os jogos de vídeo está condicionada por múltiplas 

conotações, convocamos as ideias de Dovey & Kennedy (2006), que colocam o foco da 

questão na natureza interativa do texto mediático, quando se trata de jogos de vídeo: 

Attempts to be specific about the precise kinds of interactivity at work in gameplay 

produce tensions between interpretation and experience, and between 

spectatorship and immersion. (…) Intense computer gameplay is often described in 

terms of a loss of a sense of time, place, or self – of immersion. Whilst a loss of 

sense of self is evident in a range of media consumption (being immersed in a film 

at the cinema, for example), immersion in a game world is of a different order. The 

challenges, thrills, and threats are experienced and produced through intimate 

mental, emotional and physical engagement by the player with the game and with 

the game technology. (p.8) 

Em suma, percebemos que a globalização digital e cultural proporciona às sociedades 

contemporâneas, e sobretudo aos jovens, um leque de possibilidades para experienciar 

novos mundos. Porém, esta experiência depende das suas escolhas individuais, e exige o 

domínio de competências e habilidades semióticas, cada vez mais sofisticadas, na relação 

que estabelecem com os novos media. E, deste conhecimento depende a construção e a 

visão do mundo e, consequentemente, a construção de identidades, que se constitui como 

um dos temas do estudo que desenvolvemos nesta tese. 
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 2.3 - Cultura, representação, identidade 

                                                                                          Ao propormo-nos compreender 

os processos de interação proporcionados pelos novos media, em relação às práticas de 

consumo da cultura digital, por parte dos jovens adolescentes, colocamos a seguinte 

interrogação: Que oportunidades ou limites oferecem as interações com os novos media, 

as tecnologias digitais, na construção da identidade dos adolescentes, na sua dimensão 

social e cultural? 

Não é de todo possível abordarmos esta problemática sem discutirmos o entendimento 

que fazemos dos conceitos de cultura, representação e identidade, que se interligam e 

cruzam, e se constituem como alicerces do que é ser humano.  

Ao iniciarmos a reflexão em torno desta temática, não podemos deixar de constatar a 

complexidade que encontramos na definição do conceito de cultura, cujas teorias 

perpassam vários académicos no tempo.   

Nesta área, os trabalhos de Hall, e o reconhecimento da teoria da cultura de Raymond 

Williams (1961), são tidos como cruciais para o debate em Estudos Culturais, em que se 

preconiza a visão holística de cultura, centrando o discurso nos indivíduos, nas dimensões 

do social e da política, sendo ao mesmo tempo produtores e consumidores de cultura.  

Começamos por apresentar, sumariamente, o conceito de cultura, em particular a cultura 

popular, preconizado por Fiske (2011) que refere: “Popular culture is made by the people 

at the interface between products of the culture industries and everyday life. Popular culture 

is made by the people, not imposed upon them; it stems from within, from below, not from 

above” (Fiske, 2011, p.21). Para o autor, a cultura popular é uma cultura industrializada, 

assim como, todos os recursos semióticos ou culturais, e materiais, havendo muito poucas 

exceções de pessoas a produzir as suas próprias mercadorias, material ou cultural, como 

se fazia em outros tempos. Nas sociedades capitalistas não existe a chamada 

autenticidade da cultura popular, que poderia servir de medida para identificar a 

“inautenticidade” da cultura de massas. No entanto, o autor revela que:  

(…) the fact that people cannot produce and circulate their own commodities does 

not mean that popular culture does not exist. As de Certeau (1984) puts it, people 

have to make do with what they have, and what they have are the products of the 

cultural (and other) industries. The creativity of popular culture lies not in the 
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production of commodities so much as in the productive use of industrial 

commodities. The art of the people is the art of ‘making do’. The culture of everyday 

life lies in the creative, disciminating use of the resources that capitalism provides. 

(Fiske, 2011, p.23) 

Consequentemente, “cultural commodities have to meet contradictory needs.” Isto é, se, 

por um lado, existem as necessidades centralizadoras e homogeneizadoras da economia 

financeira, por outro lado, e em oposição, existem as necessidades culturais das pessoas. 

Desta forma, para o autor: 

(…) this shifting this shifting matrix of social allegiances that transgress categories 

of the individual, or class or gender or race or any category that is stable within the 

social order. These popular forces transform the cultural commodity into a cultural 

resource, pluralize the meanings and pleasures it offers, evade or resist its 

disciplinary efforts, fracture its homogeneity and coherence, raid or poach upon its 

terrain. All popular culture is a process of struggle, of struggle over the meanings of 

social experience, of one’s personhood and its relations to the social order and of 

the texts and commodities of that order. Reading relations reproduce and reenact 

social relations, so power, resistance and evasion are necessarily structured into 

them. (Fiske, 2010, p.23) 

A ideia de cultura como ‘commodity’, mercadoria, está patente na conceptualização de 

cultura-mundo retomada por Lipovetsky & Juvin (2010), que remete “para a revolução das 

tecnologias de informação e da comunicação, para a constituição de vastas redes 

mediáticas transnacionais, para o aumento das indústrias culturais que derramam um lote 

cada vez maior dos mesmos bens num mercado globalizado” (p.16). Na visão da 

mundialização da cultura e de uma cultura planetária, Lipovetsky & Juvin preconizam ‘o 

capitalismo cultural’, em que revelam que o setor cultural se tornou num “universo 

económico inteiramente à parte, funcionado com objetivos e com políticas de rentabilidade, 

de marketing, de comercialização, semelhantes aos que estão em vigor nos outros setores 

da economia de mercado” (Ibidem, p.16). Os autores definem a cultura-mundo ou 

planetária do seguinte modo: “Cultura-mundo significa, num plano mais antropológico, uma 

nova relação vivida com a distância, uma intensificação do mundo como fenómeno 

planetário, como totalidade e unidade. Nesse sentido, a mundialização é uma nova 
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realidade objetiva na história, e, ao mesmo tempo, uma realidade cultural, um facto de 

consciência, de perceção e de emoção” (Ibidem, p.20). 

Para os autores, a cultura-mundo tem na sua base “duas grandes ideologias ou correntes 

de pensamento de essência cosmopolita: a ecologia e os direitos do homem” (Ibidem, 

p.22). 

De igual modo, para Castells (2010) existe um vínculo estreito entre a cultura e as forças 

produtivas devido à centralidade da ordem simbólica, do signo de produção e consumo das 

tecnologias. 

There is therefore a close relationship between the social processes of creating and 

manipulating symbols (the culture of society) and the capacity to produce and 

distribute goods and services (the productive forces). For the first time in history, the 

human mind is a direct productive force, not just a decisive element of the production 

system. (p.31) 

De facto, Castells argumenta que uma “informational, global economy, as with all 

historically distinctive forms of production, is characterized by its specific culture and 

institutions” (Ibidem, p.163). Neste contexto, o autor explicita: 

Yet culture, in this analytical framework, should not be considered as a set of values 

and beliefs linked to a particular society. What characterizes the development of the 

informational, global economy is precisely its emergence in very different cultural / 

national contexts: in North America, in Western Europe, in Japan, in the "China 

circle," in Russia, in Latin America, as well as its planetary reach, affecting all 

countries, and leading to a multicultural framework of reference. (p.163) 

De facto, nestas primeiras décadas do séc. XXI, como consequência da globalização, 

assistimos à multiplicação sem precedentes dos fluxos culturais, sendo a evolução 

tecnológica um dos fatores potenciadores de tal situação.  

Daquilo que nos é dado observar à nossa volta, reconhecemos que os jovens usam uma 

variedade de tecnologias, que lhes permitem a imersão em culturas digitais, onde se 

registam a interação social nas várias plataformas a que acedem, e onde publicam a 

produção de conteúdos em formato áudio, visual e textual.  

Mas, o que se entende por cultura digital? Falar em digital, é referir toda a panóplia de 

simulacros virtuais, de comunicação instantânea, dos media e da conectividade global que 

constituem grande parte da nossa experiência contemporânea. Segundo Gere (2008): 
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It is to allude to the vast range of applications and media forms that digital technology 

has made possible, including virtual reality, digital special effects, digital film, digital 

television, electronic music, computer games, multimedia, the Internet, the World 

Wide Web, digital telephony and Wireless Application Protocol (WAP), as well as 

the various cultural and artistic responses to the ubiquity of digital technology, such 

as Cyberpunk novels and films, Techno and post-pop music, the ‘new typography’, 

net. Art and so on. (pp.15-16) 

Este autor também refere outros lados da questão do que se entende por digital, e que não 

está diretamente ligado com o estudo que desenvolvemos, mas que faz parte da ecologia 

tecnológica que é o mundo do capitalismo dominado por empresas de alta tecnologia 

baseadas na Internet, tidas como modelo ideal para os negócios do século XXI, assim 

como, outros novos paradigmas, como por exemplo, a informatização da informação 

genética. 

Assim, numa abordagem mais profunda, o termo digital, que parece ser bastante simples 

e banal, revela um conjunto complexo de fenómenos. Tal pressuposto leva a que 

entendamos que, o digital pode representar um modo de vida particular de um grupo, ou 

grupos de pessoas, num determinado período da história, e, por isso, ser possível a 

existência de uma cultura digital. De acordo com Gere (2008): 

Digitality can be thought of as a marker of culture because it encompasses both the 

artefacts and the systems of signification and communication that most clearly 

demarcate our contemporary way of life from others. A useful confirmation that this 

culture exists is the number of recent books that have as their starting point the 

central and determining fact of the dominance of the digital, either in technological 

or philosophical terms. (p.16) 

Adicionalmente, referimos que para Gere (2008), o digital não se refere apenas aos efeitos 

e possibilidades de uma determinada tecnologia. O digital define, e abrange as maneiras 

de pensar, e fazer, que são incorporadas dentro dessa tecnologia, tornando possível o seu 

desenvolvimento. O autor expande a explicitação deste conceito, referindo:  

These include abstraction, codification, self-regulation, virtualization and 

programming. These qualities are concomitant with writing and, indeed, with 
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language more generally, and, inasmuch as language, written or spoken, is digital 

in that it deals with discrete elements, then almost all human culture may be said to 

be digital. (Ibidem, p.17) 

Ao assumirmos que, quase toda a cultura humana pode ser considerada digital, leva-nos 

a refletir sobre o conceito de representação cultural, e da ligação entre língua e cultura. 

Nesta parte da nossa reflexão, partimos da posição teórica de Hall, para quem a cultura 

pode ser compreendida em termos de significados partilhados, e em que a representação 

cultural constitui uma das práticas centrais na produção da cultura. O autor, na sua 

argumentação sobre os “processos ou sistemas de representação”, defende que 

“Representation is an essential part of the process by which meaning is produced and 

exchanged between members of a culture” (Hall, 1997, p.15). Neste sentido, para o autor 

a “representação” é:  

(…) the production of the meaning of the concepts in our minds through language. 

It is the link between concepts and language which enables us to refer to either the 

“real” world of objects, people or events, or indeed to imaginary worlds of fictional 

objects, people and events. (Ibidem, p.17) 

Daí decorre, segundo o autor, que convivem na representação dois processos, dois 

sistemas de representação, que são bastante complexos. Hall explica que, o sistema de 

significados consiste, não em conceitos individuais, mas em maneiras diferentes de 

organizar, agrupar, e classificar conceitos, e de estabelecer relações complexas entre si. 

Primeiro, o autor refere o processo ou sistema de representação, pelo qual todo o tipo de 

objetos, pessoas e acontecimentos estão correlacionados com um conjunto de conceitos 

ou representações mentais que possuímos. Pode acontecer que o mapa conceptual que 

uma pessoa possu,i seja completamente diferente do de outra pessoa, dando lugar a uma 

interpretação ou construção do sentido do mundo de formas totalmente diferentes. No 

entanto, o facto de, provavelmente, cada um de nós entender e interpretar o mundo de 

formas diferentes não inviabiliza a comunicação porque, nas palavras de Hall:  

(…) we share broadly the same conceptual maps and thus make sense or interpret 

the world in roughly similar ways. That is indeed what it means when we say ‘we 

belong to the same culture’. Because we interpret the world in roughly similar ways, 

we are able to build up a shared culture of meanings and thus construct a social 
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world which we inhabit together. That is why ‘culture’ is sometimes defined in terms 

of ‘shared meanings or shared conceptual maps’. (Ibidem, p.18) 

O segundo sistema de representação é, para Hall, a linguagem, afirmando que “Our shared 

conceptual map must be translated into a common language, so that we can correlate our 

concepts and ideas with certain written words, spoken sounds or visual images” (Ibidem, 

p.18). Este autor entende que: 

To belong to a culture is to belong to roughly the same conceptual and linguistic 

universe, to know how concepts and ideas translate into different languages, and 

how language can be interpreted to refer to or reference the world. To share these 

things is to see the world from within the same conceptual map and to make sense 

of it through the same language systems. (Ibidem, p.22) 

Por conseguinte, sendo a língua um tipo de linguagem, um código verbal – um conjunto de 

palavras que detém significado para determinado grupo, consideramos a ligação entre a 

língua e a cultura um facto que, revestido de complexidade, nos leva a convocar as ideias 

preconizadas no âmbito da linguística por Claire Kramsch (2003) e Karen Risager (2006).  

Language is the principal means whereby we conduct our social lives. When it is 

used in contexts of communication, it is bound up with culture in multiple and 

complex ways.  

(…) [words] express facts, ideas or events that are communicable because they 

refer to a stock of knowledge about the world that other people share. Words also 

reflect their author’s attitudes and beliefs, their point of view that are also those of 

others. In both cases, language expresses cultural reality. (Kramsch, 2003, p.3) 

Segundo Kramsch, a língua é um sistema de signos, que por si só, contém valor cultural, 

e que “Speakers identify themselves and others through their use of language; they view 

their language as a symbol of their social identity” (Ibidem, p.3). Por isso, se acredita 

amplamente, que existe uma ligação natural entre a língua falada pelos membros de um 

grupo social e a identidade desse mesmo grupo. Kramsch afirma que esta ideia, de 

identidade cultural e pertença, se baseia no facto de “By their accent, their vocabulary, their 

discourse patterns, speakers identify themselves and are identified as members of this or 

that speech and discourse community” (Ibidem, p.65). Mas, por outro lado, a autora 

também argumenta que: 
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Despite the entrenched belief in the one language = one culture equation, individuals 

assume several collective identities that are likely not only to change over time in 

dialogue with others, but are liable to be in conflict with one another. For example, 

an immigrant’s sense of self, that was linked to his country of origin perhaps to his 

social class, his political views, or his economic status, becomes, in the new country, 

overwhelmingly linked to his national citizenship or his religion, for this is the identity 

that is imposed on him by others, who see in him now, for example, only a Turk or 

Muslim. His own sense of self, or cultural identity, changes accordingly. (Ibidem, 

p.67) 

Contrariamente, à tendência para simplificar a relação entre a língua e a cultura, Kramsch 

e outros autores como Risager, admitem a sua complexidade. Para Risager (2006): 

There is often a too unambiguous focusing on the close relationship between 

language and culture, one that has a tendency to imply a simple identification of 

language and culture. The enthusiasm for working on uncovering the culturality of 

language quite often finds expression in such mottoes: ‘language and culture are 

inseparable’; ‘language and culture are intimately linked’; ‘language is culture and 

culture is language’. (p.1) 

Compreendemos que a simplificação do conceito pode levar a ideias erróneas, mas, o facto 

é que, a língua e a cultura estão fortemente interligadas, sendo a língua o meio pelo qual 

os significados são expressos e negociados, levando a que nos compreendamos. É 

importante salientar que, como resultado de um mundo cada vez mais globalizado, 

interligado, e interdependente, caracterizado pelas tecnologias, e mobilidade dos 

indivíduos, as futuras gerações terão, cada vez mais, que aprender a interagir com outras 

culturas, e a integrar as mesmas, ou não, nas suas vidas. Portanto, compreender e falar 

línguas, e mover-se com desenvoltura em culturas diferentes, são fatores determinantes 

para o sucesso profissional e pessoal dos indivíduos. 

Deste modo, entendemos que as transformações provocadas pelos processos da 

globalização, especialmente a partir do final do século XX, levam ao aparecimento de 

sociedades cada vez mais plurais e, em diversas áreas do saber, a tendência é para falar 

em culturas, no plural, e mudar o foco da discussão para o multiculturalismo e o 
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interculturalismo ou a interculturalidade. Depreendemos, pois, que a cultura evolui, e se 

reformula ao longo dos tempos, é influenciada pela interação dos seus membros com 

membros de outras culturas, pelas trocas culturais e económicas, e pela globalização.  

A diversidade cultural e o pluralismo das identidades mudou o paradigma da sociedade 

contemporânea. A UNESCO na Declaração Universal da Diversidade Cultural defende nos 

três primeiros artigos o seguinte: 

Article 1 – Cultural diversity: the common heritage of humanity. Culture takes diverse 

forms across time and space. This diversity is embodied in the uniqueness and 

plurality of the identities of the groups and societies making up humankind. As a 

source of exchange, innovation and creativity, cultural diversity is as necessary for 

humankind as biodiversity is for nature. In this sense, it is the common heritage of 

humanity and should be recognized and affirmed for the benefit of present and future 

generations. 

Article 2 – From cultural diversity to cultural pluralism 

In our increasingly diverse societies, it is essential to ensure harmonious interaction 

among people and groups with plural, varied and dynamic cultural identities as well 

as their willingness to live together. Policies for the inclusion and participation of all 

citizens are guarantees of social cohesion, the vitality of civil society and peace. 

Thus defined, cultural pluralism gives policy expression to the reality of cultural 

diversity. Indissociable from a democratic framework, cultural pluralism is conducive 

to cultural exchange and to the flourishing of creative capacities that sustain public 

life. 

Article 3 – Cultural diversity as a factor in development 

Cultural diversity widens the range of options open to everyone; it is one of the roots 

of development, understood not simply in terms of economic growth, but also as a 

means to achieve a more satisfactory intellectual, emotional, moral and spiritual 

existence. (UNESCO, 2002) 
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Seguramente, a diversidade cultural é sinónimo da singularidade e pluralidade das 

identidades que compõem a humanidade. E, sem dúvida, constitui uma herança comum 

da humanidade que deve ser reconhecida e preservada, em benefício das gerações 

presentes e futuras. Incontestavelmente, a interação harmoniosa entre pessoas e grupos, 

com identidades culturais plurais, revela-se como vital para a coexistência em sociedade, 

e constitui-se como fator de desenvolvimento, em diversas áreas da vida dos cidadãos.  

Desta forma, inferimos que, a maneira pela qual vemos a cultura, tem consequências para 

a interpretação da realidade cultural, influenciando a nossa interação com as outras 

pessoas, e a forma como entendemos a nossa identidade, e as identidades dos outros.  

Para um entendimento do conceito de identidade, iniciamos por apresentar os argumentos 

de Hall (1996) que afirma: “actually identities are about questions of using the resources of 

history, language and culture in the process of becoming rather than being”; não interessa 

tanto ‘who we are’, ou ‘where we came from’, interessa mais em quem nos podemos tornar, 

como temos sido representados, e como isso afeta a forma como podemos nos 

representar. Por isso, as identidades são constituídas “within, not outside representation” 

(Hall, 1996, p.4). 

De igual modo, para Barker (1999), as identidades são construções totalmente sociais, e 

não são entidades que existem fora das representações culturais e da aculturalização. Para 

o autor, a aculturalização é centrada na família, nos grupos de pares, na educação, nos 

media, e nas organizações de trabalho; é o processo pelo qual o individuo se torna uma 

pessoa auto-consciente, e conhecedora, habilidosa nos costumes da cultura. A identidade 

é formada "through a lifelong relationship to cultural representations and discourses that 

constitute us, identity is wholly social and cultural in nature with no universal, transcendental 

or ahistorical elements to what it is to be a person” (Barker,1999,p.2). 

Em Bauman (2008), o discurso sobre identidade adquire uma nova centralidade, onde 

ressalta a incompletude da identidade e, em particular, a responsabilidade individual pela 

sua conclusão. Porém, a “identidade” não é um assunto privado e uma preocupação 

individual, pois, pode parecer uma verdade trivial, mas, a nossa individualidade é 

socialmente produzida. De acordo com Bauman (2008): 

(…) instead of talking about identities, inherited or acquired, it would be more in 

keeping with the realities of the globalizing world to speak of identification, a never-

ending, always incomplete, unfinished and open-ended activity in which we all, by 

necessity or by choice, are engaged. There is little chance that the tensions, 

confrontations, and conflicts which that activity generates will subside. (p.193) 
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Em suma, a busca de identidade, a que se assiste na contemporaneidade, é considerada, 

por Bauman, como o efeito colateral, e o subproduto da combinação de pressões, e 

tensões globalizantes, e individualizadoras que elas geram. 

Efetivamente, com o advento dos novos media e a globalização, a crise de identidade 

agudizou-se porque o público já não é abordado em termos políticos, isto é, como cidadãos 

de uma comunidade nacional, mas, sim, como entidades económicas, como partes do 

mercado global do consumo.  

Na verdade, vivemos num tempo que Castells (2007) apelidou de ‘era da informação’, em 

que se assiste a uma crise de legitimidade, que tem esvaziado o sentido e a função das 

instituições da era industrial. Daí resulta o “dissolver das identidades compartilhadas, que 

é equivalente à dissolução da sociedade como sistema social relevante”, “estamos a 

assistir ao aparecimento de um mundo exclusivamente feito de “mercados, redes, 

indivíduos e organizações estratégicas, aparentemente regido por modelos de expetativa 

racional” (Castells, 2007, p.500). O emergir de uma nova forma de organização social, a 

sociedade em rede, entre outros atributos, é caraterizada por uma “cultura da virtualidade 

real” que se constrói a partir de um sistema de media omnipresente, interligado e 

diversificado. 

No entanto, para além dos projetos individualistas, que resultam da dissolução de 

identidades constituintes, e legitimadoras da sociedade civil da era industrial, de acordo 

com o autor: 

 Observamos também o aparecimento de poderosas identidades de resistência, 

que se entrincheiram nos seus “paraísos comunitários”, onde ordenam o seu 

território, e se recusam a ser varridas pelos fluxos globais e pelo individualismo 

radical. Aquelas identidades ordenam o seu território em torno de valores 

tradicionais de Deus, nação, família e fortificam-no com emblemas étnicos. Podem 

também ser construídas no âmbito de movimentos sociais proactivos, que optam 

por estabelecer a sua autonomia na própria resistência comunitária enquanto não 

têm força suficiente para tomar de assalto as instituições opressoras às quais se 

opõem. Em geral é este o caso do movimento feminista (…). Mesmo o movimento 

ambientalista, cujo horizonte último é o cosmológico, não raro parte dos “quintais” 

e de pequenas comunidades, protegendo espaços antes de se lançar à conquista 

do tempo. (Castells M. , 2007, p.501)  
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Deste modo, conclui-se que as identidades de resistência estão tão inseridas na sociedade 

em rede como o individualismo, os projetos individualistas, que resultam da dissolução de 

identidades como as conhecemos da era industrial. Nas palavras do autor: 

Estas identidades resistem e raramente comunicam. Não comunicam com o 

Estado, exceto para lutar e negociar em nome dos seus interesses/valores 

específicos. Raramente comunicam entre si porque são contruídas com base em 

princípios profundamente distintos, determinando os “incluídos” e os “excluídos”. E 

porque a lógica comunitária é a chave para a sua sobrevivência, as autodefinições 

individuais não são bem-vindas. Assim, as elites globais dominantes que habitam 

o espaço dos fluxos tendem a ser formados por indivíduos sem identidades 

específicas (“cidadãos do mundo”), ao passo que as pessoas que resistem à 

privação dos seus direitos económicos, culturais e políticos tendem a sentir-se 

atraídas pela identidade comunitária. (Ibidem, pp.501-502) 

Quase duas décadas passaram sob o tempo em que Castells partilha o seu pensamento, 

acerca do conceito das identidades de resistência. Na atualidade, encontramos exemplos 

dessas identidades, como o recente movimento ambientalista liderado pela ativista jovem 

sueca, de 17 anos, Greta Thunberg. Ao afirmar-se como cidadã do mundo, as suas 

preocupações ambientais tornaram-se virais, e as greves climáticas que iniciou são agora 

seguidas por milhões de jovens do mundo inteiro. É hoje uma das vozes mais conhecidas 

na defesa do planeta e considerada pela revista Time como a personalidade do ano de 

2019.  
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Ilustração 2- Capa revista Time com Greta Thunberg como personalidade do ano 2019 

 

 

Castells preconiza, também, que do desenvolvimento destas identidades de resistência 

podem surgir identidades de projeto, e quer umas, quer outras, são potencialmente 

capazes de reconstruir uma nova sociedade civil e um novo Estado.  

Para Kim (2008), vivemos na era pós-11 de setembro, numa era “of clashing identities and 

collective identities”. Na verdade, as consequências dos atentados terroristas do 9/11 

executados pelo grupo fundamentalista islâmico, denominado Al-Qaeda, foram 

devastadoras, e representaram o início de uma nova fase da História mundial.  

Nas palavras de Kim: 

The very forces that diminish physical boundaries exacerbate ethnic and national 

rivalries, rendering alarming daily news headlines and a deeply unsettling political 

landscape. To many people around the world, the seemingly innocent banner of 

some kind of group identity is now a compelling sore spot galvanizing them into us-

against-them posturing. Some of the most passionate domestic and international 
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conflicts headlining the daily media involve differing identities, particularly along 

tribal, racial, and religious lines. From long-festering prejudices, discriminations, and 

hatreds to the more recent acts of violent rage and terror, people in all corners of 

the world are witnessing so many angry words, hurt, and destruction. (Kim, 2008, 

pp.359-360) 

De facto, a globalização, das tecnologias e dos sistemas de transporte, continua a permitir 

que idiomas, religiões, culturas, etnias, e nacionalidades divergentes, estejam mais 

próximas do que nunca, numa rede de interdependência, conflito e destino comum. 

Segundo Kim, tudo isto desafia a criação de consenso cívico e, muitas vezes, leva a 

conflitos e atos de violência.  

Torna-se importante, continuarmos a expor o trabalho académico de Kim (2008) acerca da 

identidade, no sentido em que, a análise que faz da literatura produzida nas diversas áreas 

sobre o conceito de identidade cultural nos interessa. Nas palavras da autora: 

(…) the ideological shift toward greater pluralism and multiculturalism in the United 

States and elsewhere, beginning with the ‘‘new ethnicity’’ movement prompted by 

the civil rights movement in the 1960s in the United States.  

(…) The pluralistic turn in academic conceptions of cultural identity has capitalized 

on the inherent and profound dilemma, that is, a contradiction arising from the 

inevitable gap between the assimilationist emphasis on transcending group 

categories and the reality of everyday life in which group categories continue to 

constrain ethnic minorities. In this movement, the primacy of individual identity has 

been challenged by contrary claims of group identity and the associated attempts to 

elevate group distinctiveness over a larger, national identity. It, thereby, has 

replaced the traditional ‘‘melting pot’’ metaphor with newer ones such as ‘‘mosaic,’’ 

‘‘quilt,’’ and ‘‘salad bowl.’’ (Ibidem, p.360) 

Desta forma, observamos que a mudança ideológica, que se regista em relação ao 

conceito de identidade cultural, defende a sua pluralidade e multiculturalidade.  

Porém, ao examinar com profundidade o que foi produzido relativamente à temática, Kim 

conclui:  
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A close examination of the contemporary pluralistic academic writings on issues of 

cultural identity and intercultural relations, […], reveals at least two main 

problematics: positivity bias and oversimplification. These two themes are identified 

based on the implicit or explicitly stated common assumptions that often fail to reflect 

the reality of identity experiences at the level of individuals. (Ibidem, p.361) 

Em suma, o otimismo e a simplificação neste campo tendem a camuflar, e não refletir, a 

realidade das experiências de identidade ao nível dos indivíduos. 

No entanto, o conceito de identidade cultural em Llosa (2012) ganha uma nova amplitude. 

O autor afirma que, uma das grandes vantagens da globalização radica no leque de 

possibilidades que cada cidadão, deste “planeta de interligações – que é a pátria de todos 

– possui de construir a sua própria identidade cultural, de acordo com as suas preferências 

individuais, e motivações” (Llosa, 2012, p.296). Deste modo, defende que “temos tantas 

que é o mesmo que não ter nenhuma” (Ibidem, p.299), explicando que é aí que reside a 

nossa maior riqueza, e também “uma excelente credencial para nos sentirmos cidadãos de 

pleno direito do mundo globalizado em que vivemos hoje” (Ibidem, p.299). 

Neste contexto de globalização, e não esquecendo que Portugal faz parte da União 

Europeia, consideramos interessante referir, também, as políticas do Conselho Europeu e 

da Comissão Europeia veiculadas, nomeadamente, através das suas publicações sobre 

“Intercultural Learning” cujos autores referem: 

If we view our identity as static, as something given at birth, we tend to behave in a 

way that fits into the box defined by what we and others believe that specific identity 

to be – based on expectations about cultural norms, gender roles, religious beliefs, 

etc. 

If we view our identity and the identities of other people as something that evolves 

and reshapes continuously in interactions, we allow ourselves to continuously 

reshape our identity according to our expectations from the world, not according to 

what the world expects from us. More importantly, we allow other people to construct 

their own identity and we refrain from putting them into boxes, from labelling them, 

from looking at them through the lens of stereotypes. (Sandu & Lyamouri-Bajja, 

2018, p.16) 
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Em conclusão, as duas visões dicotómicas, apresentadas neste documento, remete para 

o diálogo que é preciso estabelecer, para que as sociedades do século XXI se libertem dos 

preconceitos em relação aos Outros. O conceito de identidade em construção feita pelas 

interações que estabelecemos com os Outros, em que nos vamos remodelando, tendo em 

conta as nossas expetativas do mundo, abre novos horizontes, e esperança num mundo 

mais plural livre de estereótipos. 

Nesse sentido, a interculturalidade apresenta-se como um caminho a percorrer, e que 

abordaremos no subcapítulo seguinte.  

2.4 - Interculturalidade – oportunidade de diálogo entre culturas 

                                                                                                              As tensões identitárias que advêm 

do processo de globalização representam um desafio às democracias e à diversidade 

cultural. Isto é, as abordagens à diversidade cultural, como o multiculturalismo, que se 

concentra na preservação de diferentes culturas, ou identidades culturais, dentro de uma 

sociedade unificada, como Estado-nação, deixam de ser as mais adequadas para as 

sociedades, nas quais o grau de diversidade se revela a uma escala sem precedentes, e 

está sempre em crescendo. Serão as sociedades contemporâneas capazes de se 

reinventarem, nos seus relacionamentos transnacionais, à escala global, de modo a 

viverem em harmonia?  

Na verdade, a relação entre culturas globais e culturas locais, a que Roland Robertson 

(1995) denomina de "glocalização" está no centro da problemática das identidades na 

atualidade. Para o autor, a necessidade de introduzir o conceito de glocalização nas teorias 

sociais decorre, do facto de que, o discurso sobre a globalização, que tende a assumir, que 

esta é um processo que substitui a localidade, negligência duas coisas:  

First, it neglects the extent to which what is called local is in large degree constructed 

on a trans- or super-local basis. In other words, much of the promotion of locality is 

in fact done from above or outside. Much of what is often declared to be local is in 

fact the local expressed in terms of generalized recipes of locality. […] 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 46 

Second, while there has been increasing interest in spatial considerations and 

expanding attention to the intimate links between temporal and spatial dimensions 

of human life, these considerations have made relatively little impact as yet on the 

discussion of globalization and related matters. In particular there has been little 

attempt to connect the discussion of time-and-space to the thorny issue of 

universalism-and-particularism. (Robertson, 1995, p.26) 

Neste sentido, para este autor, a globalização não exclui o local, antes, significa o 

entrelaçamento entre o global e o local, o universal e o particular, o internacional e o 

nacional. Na sua perspetiva culturalista da globalização, o autor considera ser um erro 

pensar que a globalização significa um processo que destrua, ou substitua, o local, ou a 

ideia de localidade.  

Ao revisitar o conceito de globalização, Robertson em conjunto com White (2007) refletem 

sobre o mesmo, referindo: 

…the inclusion of selves within the general frame of global change has been 

motored by the conviction that it is not viable to exclude individuals – or, more 

generally, local life – from the scope of global change, more specifically 

globalization. This is why we consider it to be very misleading to think of globalization 

as being a solely macroscopic process, a process which excludes the individual, or 

indeed everyday life, from the realm of global change. (Robertson & White,2007, 

pp.60-61) 

Para os autores, o facto de se colocar o enfoque da discussão nas tensões, que derivam 

da oposição do local ao global, não é o mais importante, por isso afirmam “Rather than 

speaking of an inevitable tension between the local and the global it might be possible to 

think of the two as not being opposites but rather as being different sides of the same coin” 

(Ibidem, p.62). Uma vez que, de acordo com estes autores: 

At the centre of our attempt to characterize globalization are the following. First, 

globalization consists primarily of two major directional tendencies, increasing global 

connectivity and increasing global consciousness. Consciousness does not imply 

consensus, merely a shared sense of the world as a whole. Second, globalization 

has a particular form, one which has been, to all intents and purposes, 
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consummated by the founding of the United Nations organization. This means that, 

like the operations of the UN, globalization is focused upon four points of reference: 

nation-states; world politics; individuals; and humankind. Third, globalization is 

constituted by four major facets of human life – namely, the cultural, the social, the 

political and the economic. These dimensions are in reality heavily intertwined, one 

or two aspects being more prominent at any given time or place. For example, in the 

modern world the cultural and the economic are closely interpenetrative. (Ibidem, 

p.64) 

Apesar de haver perspetivas opostas à dos autores na leitura que fazem da relação global-

local, entendemos que a globalização não significa a aniquilação do local, como realidade 

cultural e social. Pelo contrário, a análise das sociedades contemporâneas deve ter 

presente a natureza paradoxal e dialética da globalização, que se traduz num processo 

assente na interação do global e do local.  

Neste sentido, consideramos importante convocar para o debate o entendimento que 

Baraldi (2006) faz sobre o processo de globalização. De acordo com o autor: 

The cultural perspective emphasizes the problematic connection between cultural 

innovation and the conservation of cultural traditions. Globalization means 

openness to cultural change and creates new opportunities for dialogue, but it also 

threatens the survival of cultural traditions. On the contrary, closure to cultural 

contamination maintains the plurality of cultures, but it prevents any meaningful 

dialogue among them. Both openness and closure create the value of diversity but 

at the same time they threaten the source of diversity. (p. 54) 

Na explicação que dá sobre glocalização, Baraldi (2006) revela que esta deriva de uma 

evolução social, de um mundo anteriormente não globalizado, nascendo da confrontação 

entre sociedades. E, por isso, o autor explica o conceito do seguinte modo: 

It is the result of a confrontation between previously non-globalized societies, 

starting from separated or non-globalized societal structures, not an internal affair 

of a particularly powerful society, primarily the European empires and the United 

States of America. The foundation of glocalization is confrontation between 
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societies, i.e. glocalization has an intercultural meaning and is created through 

communication.  (Ibidem, p.54) 

De acordo com o autor, a glocalização é o resultado de uma comunicação intercultural 

sistemática, envolvendo participantes socializados em sociedades de estrutura diferente. 

Este fenómeno é produzido através de um confronto comunicativo, entre formas culturais 

específicas de sociedades de estrutura diferente.  

Por outro lado, Baraldi acrescenta: 

Globalization is based upon the cultural forms produced in relevant communications 

within a functionally differentiated society, which were expanded through colonialism 

and were then considered universally valid by the European states and their former 

colonies (like the US, Canada, Australia, New Zealand), achieving an internal 

functional differentiation. (p.55) 

Para Baraldi (2006), a globalização é entendida como uma forma de glocalização porque 

existe dum confronto comunicativo entre formas culturais, e diferentes formas culturais, 

surgindo em sociedades estruturadas de forma diferente. E, dado que, a globalização 

existe num confronto entre as várias formas culturais, esta acaba por ser uma forma de 

glocalização. Baraldi refere: 

…pluralism, modernism and individualism became the basic cultural values 

exported through globalization of functional differentiation, as they work in all the 

function systems: economics, politics, education, science, mass media and so on. 

Globalization is a form of glocalization because it exists in a communicative 

confrontation between these cultural forms and different cultural forms, arising in 

differently structured societies. (p.55) 

Na realidade, a propósito da globalização digital e cultural, a que assistimos no século XXI, 

que poderia levar à predominância de sociedades homogéneas, tal não se verifica, e se 

explica, em parte, devido ao fenómeno da glocalização. Nesta relação entre o global e o 

local, as diferentes sociedades locais apropriam-se de objetos, conceitos ou formas de 

pensar, numa dinâmica que tem em conta as suas necessidades e prioridades, e em que 

se assiste à adaptação do global às necessidades do local.  

Todavia, no que diz respeito aos novos media, por exemplo, o meio televisivo, observamos, 

por um lado, cada vez mais as programações de canais televisivos que se preocupam em 
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replicar formatos de programas, com origem em diferentes países, mas, com a respetiva 

adaptação à realidade cultural dos mercados nacionais. Mas, por outro lado, a evolução 

tecnológica, televisão por cabo e as plataformas de streaming, propicia a visualização de 

programas televisivos originários de vários países, culturas, e línguas, registando-se uma 

abertura, e acesso ao mundo, e cultura globais sem interposições.  

No decorrer desta reflexão, acerca das culturas globais e culturais locais, surge a 

emergência do facto de que o respeito e a valorização da diversidade linguística e cultural 

têm que ser precavidos. Compreendemos, pois, o discurso na Europa, nomeadamente o 

Conselho da Europa e da Comissão Europeia, para a necessidade de promover nos 

cidadãos, competências plurilingues e interculturais.  

Dada a importância das políticas europeias para a vida dos seus cidadãos, em cada um 

dos países que fazem parte da União Europeia, nomeadamente Portugal, e sendo esta 

investigação com jovens portugueses em idade escolar, a frequentar o ensino secundário, 

torna-se incontornável tecer algumas considerações sobre as orientações europeias, que 

têm impacto no sistema educativo, especificamente nas dimensões da educação 

intercultural, e da educação para a cidadania.  

Nesta última década, 2010-2020, e com mais premência nos últimos anos, com a extensão 

que se prevê para os anos pós 2020, assistimos a uma crescente preocupação em dotar 

os jovens europeus de competências, que lhes permitam enfrentar e dar resposta aos 

desafios da sociedade do século XXI, numa Europa que de acordo com Pinto Ribeiro 

(2011): 

… já não é apenas a Europa de Dante, de Camões, de Kant, de Klimt, de Godard, 

etc. É o espaço de múltiplos centros de produção e de decisão culturais; é uma 

Europa de circulação de criadores, produtores, cientistas; é uma Europa 

multicultural, com escritores africanos a residirem em Paris ou em Lisboa, cineastas 

indianos a trabalharem em Londres e em Amesterdão, artistas plásticos chineses a 

criarem em Barcelona e Berlim, (...), ucranianos a viverem em Lisboa; artistas 

portugueses a produzirem em Ljubliana e parisienses em Praga. (pp.85-86) 

Contudo, o retrato da Europa cosmopolita e multicultural, também, tem um outro lado, em 

que tudo está em permanente mudança, sendo visível a necessidade de uma intervenção 

concertada para que a inclusão seja uma realidade. Por inclusão entendemos, dentro da 

ideologia da interculturalidade, a integração de todos na sociedade cada vez mais plural. 
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Neste sentido, é na escola entendida como um todo, que se colocam os objetivos de uma 

educação para os valores da convivência, tolerância, diálogo, e solidariedade, entre 

diferentes sociedades, povos, etnias e culturas. Em suma, o diálogo intercultural, a 

compreensão das culturas e identidades das sociedades modernas estão no centro das 

problemáticas educativas.  

Daí a redefinição do Currículo do Ensino Básico e do Ensino Secundário materializado no 

estabelecimento do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória  (PA), e na 

definição de Aprendizagens Essenciais (AE).  

No documento denominado Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, 

homologado pelo Despacho n.º 6478/2017, 26 de julho, encontramos orientações 

significativas naquilo que é do interesse desta investigação, que diz respeito à 

interculturalidade e cidadania. Resumidamente, este documento constitui um referencial 

para toda a comunidade educativa, e em que segundo o que emana do documento:  

O Perfil dos Alunos aponta para uma educação escolar em que os alunos desta 

geração global constroem e sedimentam uma cultura científica e artística de base 

humanista. Para tal, mobilizam valores e competências que lhes permitem intervir 

na vida e na história dos indivíduos e das sociedades, tomar decisões livres e 

fundamentadas sobre questões naturais, sociais e éticas, e dispor de uma 

capacidade de participação cívica, ativa, consciente e responsável. 

 (DGE, 2017, p.10) 

A complexidade e as interligações entre as várias dimensões, que constituem o PA, é 

transcrito pela ilustração 1, que a seguir apresentamos, e que representa o seu mapa 

conceptual. Colocamos em destaque um dos princípios orientadores do PA, que é a base 

humanista da educação, em que se pretende que a escola habilite “os jovens com saberes 

e valores para a construção de uma sociedade mais justa, centrada na pessoa, na 

dignidade humana e na ação sobre o mundo enquanto bem comum a preservar” (Ibidem, 

p.13).  

No contexto do que tratamos na investigação, os valores que destacamos são os da 

cidadania e participação que têm por objetivos “demonstrar o respeito pela diversidade 

humana e cultural e agir de acordo com os princípios dos direitos humanos; negociar a 

solução de conflitos em prol da solidariedade e da sustentabilidade ecológica; ser 

interventivo, tomando a iniciativa e sendo empreendedor” (Ibidem, p.17). Apresentamos de 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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seguida (figura 1) o mapa conceptual delineado pela DGE (2017) em relação a estas 

questões. 

 

 

Figura 1- Esquema conceptual do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória (DGE, Perfil dos alunos à saída 
da escolaridade obrigatória, 2017, p. 12) 

Ainda com referência ao esquema conceptual do PA, e como centrais no perfil do aluno, 

temos as áreas de competências, que são combinações complexas de conhecimentos, 

capacidades e atitudes, na escolaridade obrigatória. E, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento destas áreas de competência, decorrem as Aprendizagens Essenciais, 

que são documentos de orientação curricular base na planificação, realização e avaliação 

do ensino e da aprendizagem.  



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 52 

Para os princípios de educação intercultural e cidadania contribuem, também, o recente 

projeto de autonomia e flexibilidade curricular dos ensinos básico e secundário (Despacho 

n.º 5908/2017, de 5 de julho).  

Todas estas transformações resultam da necessidade de confrontarmos os novos desafios 

que se impõem nas sociedades atuais. Por conseguinte, a educação visa a construção 

sólida da formação humanística dos alunos em que se assume o impacto que a 

globalização digital e cultural tem nestas decisões, como podemos verificar do que decorre 

do documento da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (DGE, 2017b): 

A Educação de qualidade é um direito humano fundamental e um investimento para 

o futuro. Aprender a tomar decisões informadas é aprender a exercer uma 

cidadania democrática.  

A imprevisibilidade característica do mundo atual coloca desafios novos à 

educação. O conhecimento científico e tecnológico desenvolve-se a um ritmo de tal 

forma intenso que somos confrontados diariamente com um crescimento 

exponencial de informação a uma escala global. Ao mesmo tempo que se assiste 

a uma melhoria dos indicadores sociais básicos, a globalização e o progresso 

tecnológico também contribuíram para o aumento das desigualdades no acesso 

aos direitos fundamentais.  

Hoje vivemos num mundo com problemas globais como as alterações climáticas, 

os extremismos, as desigualdades no acesso aos bens e direitos fundamentais e 

as crises humanitárias, entre outros, em que a solução passa por trabalharmos em 

conjunto, unindo esforços para encontrar soluções para os desafios que ameaçam 

a humanidade.  

O futuro do planeta, em termos sociais e ambientais, depende da formação de 

cidadãs/ãos com competências e valores não apenas para compreender o mundo 

que os rodeia, mas também para procurar soluções que contribuam para nos 

colocar na rota de um desenvolvimento sustentável e inclusivo. (DGE,2017b, p.3) 

Decorrente do quadro anteriormente descrito preconizam-se os ideais de uma educação 

intercultural que se assume do seguinte modo: 

https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/despacho_5908_2017.pdf
https://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/despacho_5908_2017.pdf
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A educação intercultural pretende promover o reconhecimento e a valorização da 

diversidade como oportunidade e como fonte de aprendizagem para todos, no 

respeito pela multiculturalidade das sociedades atuais, bem como desenvolver a 

capacidade de comunicar e incentivar a interação social, criadora de identidades e 

de sentido de pertença comum à humanidade.  

(Obtido de https://www.dge.mec.pt/educacao-intercultural, s.d.) 

O reconhecer da necessidade de uma educação para a interculturalidade, no século XXI, 

resulta, no nosso entendimento, da urgência em capacitar os jovens para a compreensão 

dos conceitos de identidade e pertença, num mundo globalizado, sem fronteiras, e aberto 

à diversidade cultural.  

As tensões identitárias, que podem decorrer deste contexto de diversidade cultural, e que 

podem colocar em risco a manutenção da paz entre os povos, justificam a preocupação 

em promover o diálogo intercultural, que surge como oportunidade para a construção de 

um mundo sustentável, inclusivo, pacífico, e justo. Neste sentido a escola, através do plano 

de Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania (DGE, 2017b), e tendo em conta um 

dos seus domínios, Interculturalidade, pretende: 

… incentivar os alunos a conhecer os conceitos de identidade e pertença, cultura(s), 

pluralismo e diversidade cultural. Procura-se compreender causas e formas de 

discriminação, racismo e xenofobia para se promover o diálogo intercultural 

(incluindo inter-religioso) e o fenómeno de globalização e a sua relação com 

migrações, etnicidade e inclusão.  

(Obtido de https://cidadania.dge.mec.pt/interculturalidade, s.d.)  

Todas estas orientações e intenções terão o seu percurso, que prevemos ser longo, e que 

apela à resiliência, pois, trata-se de um processo cujos primeiros passos estão a ser dados, 

agora, em pleno século XXI, onde as transformações se dão a uma velocidade estonteante, 

e requerem das sociedades respostas imediatas. 

Na realidade, a abordagem à problemática da diversidade cultural, que se intensifica pela 

crescente globalização, e pelo aumento dos fenómenos migratórios, numa perspetiva de 

interculturalidade, é um fenómeno relativamente recente. Todavia, a definição do conceito 

de “interculturalidade” não reúne consensualidade por parte dos teóricos, havendo uma 

grande diversidade de perspetivas. 
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De entre os teóricos que abordam este fenómeno, interessa-nos a nova forma de pensar 

a problemática da diversidade cultural perspetivada por Kim como "cross-cultural 

adaptation” (Kim, 2001), em que se considera as diferentes culturas como “open systems 

in reciprocal relationship” (Baraldi, 2006, p. 61). Na evolução da teoria de Kim (2008), a 

autora defende a existência da “intercultural personhood as a constructive way of being a 

member of our increasingly integrated communities, both local and global” (p.360) 

explicando mais pormenorizadamente: 

This is a way of relating to oneself and others that is built on a dynamic, adaptive, 

and transformative identity conception—one that conjoins and integrates, rather 

than separates and divides. This alternative model of identity is built on an open 

systems meta-theoretical perspective of a human being as a complex and evolving 

entity (Bertalanffy, 1956; Jantsch, 1980). It includes a vital component of an outlook 

on humanity that is not locked in a provincial interest of one’s ascribed group 

membership, but one in which the individual sees himself or herself to be a part of 

a larger whole that includes other groups, as well. (p.360) 

Percebemos, pois, que a interculturalidade pressupõe que existe interação entre culturas, 

o que decorre naturalmente da convivência de diferentes culturas.  

Neste contexto, Kim argumenta que do mesmo modo que, o uso atual do termo “cultura” 

inclui aspetos étnicos, linguísticos, raciais e históricos comuns, a “identidade intercultural” 

é usada de forma inclusiva, e alternadamente com a identidade interétnica, inter-racial e 

intergrupal. Kim (2008), na sua definição de identidade, vai para além das novas teorias de 

“individual variations and flexibility in identity orientation” (Imahori & Cupach, 2005; Ting-

Toomey, 2005), documentando com evidência empírica a natureza dinâmica e evolutiva da 

identidade. Baseando-se na perspetiva de Bertalanffy (1956) Kim teoriza:  

(…) each person is an ‘‘open system’’ that exchanges information with the 

environment through communication, and co-evolves with the changing 

environment. As such, the theory characterizes a person’s identity undergoing 

changes throughout life. Plasticity, the ability to learn and change through new 

experiences, is highlighted as one of the most profound characteristics of the human 

mind and as the very basis upon which individuals acquire an identity. (Kim, 2008, 

pp.362-363) 
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O conflito de identidade enraizada na resistência à mudança, e que é causado pela 

interação contínua de “acculturation” e “deculturation”, também, dá a oportunidade de 

recriação do Eu; ao longo do tempo, os indivíduos são obrigados a integrar e aprender 

novos elementos culturais. Kim explica que este fluxo de stress, adaptação, e crescimento, 

são elementos que constituem “the stress –adaptation–growth dynamic of psychological 

movement”.Conclui-se que as experiências, de “acculturation”, “deculturation” e de “stress 

–adaptation–growth dynamic”, são os fundamentos que informam o conceito de identidade 

intercultural, e que corresponde a uma “open-ended, adaptive, and transformative self-

other orientation” (pp.363-364). 

It (intercultural identity) depicts a dynamic and integrative transformation of identity 

and, thus, is differentiated from other similar terms that represent various forms of 

additions and subtractions of specific cultural components such as ‘bicultural,’ 

‘multicultural,’ ‘multiethnic,’ and even ‘hybrid’ identity. Existing terms close to 

intercultural identity include ‘meta-identity,’ ‘cosmopolitan’ or ‘transcultural’ identity, 

all of which indicate less dualistic and more meta-contextual, conceptions of self and 

others rather than rigid boundedness vis-à-vis conventional social categories such 

as ethnicity or culture. (Kim, 2008, p.364) 

Outros autores, como Barker & Galasiński (2001), na argumentação que desenvolvem 

acerca do conceito de identidade, reconhecem o caráter de plasticidade da identidade, e a 

sua essência atemporal. Nas suas palavras: 

Rather than being a timeless essence, what is it to be a person is said to be plastic 

and changeable being specific to particular social and cultural conjunctures. In 

particular, subjectivity and identity mark the composition of persons in language and 

culture. (p.28) 

Mas, para estes autores, o caráter de plasticidade da identidade nunca se pode resumir a 

uma simples questão de rejeitar uma identidade, e assumir outra, através de uma re- 

descrição descomplicada de si mesmo. Ou seja, como afirmam os autores: 

The forging of “new languages” of identity whether as individual therapeutic practice 

or the collective struggles of identity politics can never be a simple matter of casting 

off one identity and taking on another through an uncomplicated re-description of 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 56 

oneself. Rather, rewriting self-narrative involves an emotional shift, a moving of 

psychic identifications which constitutes a transformation of one’s whole being. 

Personal change is thus much more complex and difficult than the notion of re-

description or rewriting sometimes implies. At some level there has to be a 

displacement in feeling simultaneous with the taking of new maps of the world. 

(p.37) 

Esta linha de pensamento converge com a realidade do mundo atual, onde, de forma 

acelerada, as pessoas provenientes de contextos linguísticos, e socioculturais diversos, 

estabelecem contacto, convivem, trabalham, ou vivem juntas, e têm de construir pontes, 

de forma a serem integradas, e a integrarem outras culturas. Por isso, numa lógica de 

construção contínua da identidade, existe cada vez mais a necessidade de se adquirir uma 

competência intercultural que permita o desenvolvimento de identidade e cidadania 

intercultural.  

No entanto, a complexidade relativa à conceptualização da competência intercultural, 

remete-nos para o desafio de entendimento do conceito de interculturalidade. Nas palavras 

de Byram (2009):  

Interculturality refers to the capacity to experience and analyse cultural otherness, 

and to use this experience to reflect on matters that are usually taken for granted 

within one’s own culture and environment. Interculturality involves being open to, 

interested in, curious about and empathetic towards people from other cultures, and 

using this heightened awareness of otherness to engage and interact with others 

and, potentially, to act together for common purposes. Interculturality, finally, 

involves evaluating one’s own everyday patterns of perception, thought, feeling and 

behaviour in order to develop greater self-knowledge and self-understanding. 

Interculturality thus enables people to act as mediators among people of different 

cultures, to explain and interpret different perspectives. Interculturality does not 

involve identifying with another cultural group or adopting the cultural practices of 

the other group. (p.6) 
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Por conseguinte, a interculturalidade é, aqui, entendida como a interação entre várias 

identidades culturais, e que envolve uma série de competências cognitivas, afetivas e 

comportamentais subjacentes. De acordo com Bryam, essas competências incluem: 

(…) knowledge (for example, knowledge about other cultural groups and their 

products and practices, and knowledge about the ways in which people of different 

cultures interact), attitudes (such as curiosity, openness, respect for otherness, and 

empathy), skills of interpreting and relating (for example, interpreting a practice from 

another culture, and relating it to practices within one’s own culture), skills of 

discovery (such as the ability to search out and acquire new knowledge about a 

culture and its practices and products), and critical cultural awareness (that is, the 

ability to evaluate critically the practices and products of one’s own and other 

cultures). (Ibidem, p.6) 

Desta maneira, conclui-se que subjacente à interculturalidade, encontramos o poder de 

afirmação de cada cultura, de sociedades plurais, e abertura aos Outros. Isto implica a 

compreensão e tomada de consciência crítica, das diferenças e semelhanças culturais. 

Para além disso, a interculturalidade pressupõe atitudes de respeito, tolerância, e de 

exercício responsável da cidadania, o que possibilita um melhor entendimento dos Outros, 

e permite interagir de forma mais eficaz e adequada, evitando conflitos, ou quando surjam, 

ajudem na sua resolução. Como tal, a interculturalidade, para o estudo que 

desenvolvemos, não pode deixar de ser pensada dentro do espetro educacional. 

Portanto, sendo as sociedades plurais, multilingues, e multiculturais, as dimensões de 

identidade, e de cidadania intercultural, precisam de ser suportadas por diversas 

competências. Primeiramente, entendemos que um cidadão intercultural possui as 

competências de cidadania, necessárias para a convivência em sociedade, quer seja local, 

regional, ou nacional, onde língua e cultura são compartilhadas. Do mesmo modo, 

consideramos que o cidadão intercultural tem as atitudes, os conhecimentos, e as 

habilidades de competência intercultural, que fazem com que se integre, e participe em 

comunidades multilíngues e multiculturais.  

Por conseguinte, faz sentido nesta investigação, perceber as competências essenciais que 

estão subjacentes às dimensões de identidade e de cidadania intercultural. Neste contexto, 

para além da competência intercultural, reveste-se de particular importância uma outra 

competência, denominada de digital ou “media literacy”. 
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Entendemos, pois, que convergente a este processo estão as habilidades de conexão com 

as tecnologias, que permitem aos jovens participar nas novas comunidades, que emergem 

da sociedade em rede. A literacia dos novos media, que se define pela habilidade de 

aceder, entender, e criar comunicação, numa variedade de contextos, constitui também um 

desafio com o qual as sociedades se confrontam.  

Para Livingstone (2004), a literacia dos media “concerns the relationship among textuality, 

competence and power”, e: 

Without a democratic and critical approach to media literacy, the public will be 

positioned merely as selective receivers, consumers of online information and 

communication. The promise of media literacy, surely, is that it can form part of a 

strategy to reposition the media user - from passive to active, from recipient to 

participant, from consumer to citizen. (p.3) 

Buckingham (2005), na revisão da literatura académica que desenvolve sobre a literacia 

para os media (televisão, rádio, Internet, telemóveis), refere as três dimensões dessa 

literacia definidas pela Ofcom (Office of Communications in the UK): “the ability to access, 

understand and create communications in a variety of contexts” (p.3).  

Ao explorar as dimensões de que se reveste a literacia dos media, o autor define cada uma 

delas: 

‘Access’ refers to the ability to locate media content that is appropriate to one’s 

needs (and to avoid content that is not). It involves the manipulation of hardware 

and software, and the gathering and application of information about what is 

available. ‘Understand’ refers to what users do when they have located content. (…) 

‘Create’ extends the notion of literacy from ‘reading’ to ‘writing’ in media, although it 

also entails abilities both to access technology and to understand media forms and 

conventions. (Buckingham, 2005, p. 6) 

De forma mais específica, o autor define “acesso”, primeiramente, como sendo o acesso 

físico ao equipamento eletrónico. Mas, também, como a capacidade de manipular a 

tecnologia (e ferramentas de software relacionadas), para localizar o conteúdo ou 

informação necessária.  
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Em relação à dimensão “entendimento”, os estudos, segundo Buckingham, centram-se, 

particularmente, nos perigos a que as crianças estão expostas, quer seja aos conteúdos 

inadequados, quer seja à linguagem, e na televisão. O autor assinala que: 

… there is no significant academic research that applies similar questions to new 

media. In the case of the internet, for example, it would seem necessary to consider 

how children interpret and understand the design of web pages, or the ways in which 

links within and between websites are organised. (Buckingham, 2005, p. 15) 

Quanto à dimensão “entendimento”, a literatura sugere que os jovens têm consciência da 

possibilidade de existirem notícias tendenciosas na televisão, ou a deturpação das 

mesmas, da diferença entre representação e realidade, e do papel persuasivo da 

publicidade. No entanto, Buckingham também sugere que essa consciência depende, em 

parte, do acesso do espetador a outras informações, e em parte aos seus próprios “pre-

existing values and priorities: material that reflects one’s own values is less likely to be 

subjected to critical scrutiny” (Ibidem, p.18). Deste modo, poucos são os jovens conscientes 

das estratégias comerciais e persuasivas do mundo digital. 

Por outro lado, quando se trata da dimensão da “criatividade”, esta é definida da seguinte 

forma: 

The ‘creative’ dimension of media literacy can be quite broadly defined. In addition 

to the more sustained and deliberate experience of media production – for example, 

in the making of home videos or web-pages – we would also include here more 

small-scale, everyday practices of communication – such as sending e-mails or texts 

– and interaction – such as participating in an online game or a chat room. 

(Buckingham, 2005, p. 24) 

Na verdade, a tecnologia digital veio esbater as distinções previamente estabelecidas entre 

“consumidores" e "produtores", e segundo Buckingham “Media production requires an 

ability to access and manipulate technology, and an understanding of issues such as media 

language and representation, as well as an awareness of one’s audience” (Ibidem, p.24).  

Seria, por isso, expectável que, a experiência de produção de conteúdos nos media digitais 

tivesse um impacto nos comportamentos das pessoas como “consumidores”, tornando-os 

por exemplo, mais críticos face a esses produtos. Contudo, nas palavras do autor: “…it is 

difficult to locate research that definitively proves this to be the case, particularly outside the 

field of education” (Ibidem, p.24). 
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Mesmo assim, parece-nos razoável reconhecer que muitos dos jovens, desta geração Z, 

pela familiaridade e experiência com os novos media, quando chegam à adolescência, já 

desenvolveram consciência crítica face aos mesmos. 

Reconhecemos que há, contudo, barreiras à literacia dos media, que são identificadas 

como sendo vários fatores que se interrelacionam, sendo os mais evidentes a classe social 

e o poder económico das pessoas. Essas barreiras limitam o acesso à Internet, embora 

não aos media estabelecidos, como rádio ou televisão. Existem evidências de que o acesso 

à Internet nas escolas é muitas vezes limitado (Buckingham, 2005). E, que, os potenciais 

facilitadores da literacia para os media são identificados como sendo os pais, os 

professores (tanto nas escolas quanto nos momentos educacionais informais), e outras 

agências, como emissoras, e reguladores. Dai que faça sentido, uma educação para os 

media. 

Paralelamente, a este entendimento do conceito de literacia dos media, apresentamos, de 

seguida, o pensamento de Jenkins (2006). Para este autor as habilidades que se incluem 

em literacia dos media são: 

(…) play - the capacity to experiment with the surroundings as a form of problem-

solving; performance - the ability to adopt alternative identities for the purpose of 

improvisation and discovery; simulation - the ability to interpret and construct 

dynamic models of real world processes; appropriation - the ability to meaningfully 

sample and remix media content; multitasking - the ability to scan one’s environment 

and shift focus; distributed cognition - the ability to interact meaningfully with tools 

that expand mental capacities; collective intelligence - the ability to pool knowledge 

and compare notes with others toward a common goal; judgment - the ability to 

evaluate the reliability and credibility of different information sources; transmedia 

navigation - the ability to follow the flow of stories and information across multiple 

modalities; networking - the ability to search for, synthetisize and disseminate 

information; negotiation - the ability to travel across diverse communities, discerning 

and respecting multiple perspectives, and grasping and following alternative norms. 

(p.4) 

Na verdade, no contexto atual, e como vimos, as sociedades enfrentam cada vez mais, 

maiores desafios à escala global, e que acabam por se repercutir nas vidas dos cidadãos, 
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a nível local. Entendemos que as questões de identidade intercultural são fulcrais para a 

resolução dos conflitos, e dela depende a sobrevivência dos indivíduos. E, por isso, quando 

se projeta no futuro a ambição de resolução das questões do nosso presente, interrogamo-

nos: O que fazemos para que as gerações, cujos agentes irão ser decisores no futuro, 

consigam lidar com estas questões? O que se observa é que, a vida cultural das 

sociedades contemporâneas é dedicada, principalmente, ao uso e manipulação das 

tecnologias visuais e digitais, e que os jovens são os que mais se expõem a esta forma de 

cultura.  

Buckingham (2008) chama a atenção para a importância das literacias dos media digitais: 

Digital media are part of a convergence between interactive media (most notably 

gaming), online networks, and existing media forms. Navigating this media ecology 

involves a palette of literacies that are being defined through practice but require 

more scholarly scrutiny before they can be fully incorporated pervasively into 

educational initiatives. Media literacy involves not only ways of understanding, 

interpreting, and critiquing media, but also the means for creative and social 

expression, online search and navigation, and a host of new technical skills.  (p.viii) 

Não há dúvida que vivemos num mundo saturado de ecrãs e informação, inferindo-se que 

os novos media são extremamente importantes nas nossas rotinas diárias, pois, estamos 

constantemente conectados aos nossos amigos, à sociedade, e ao mundo inteiro através 

deles. Por isso, torna-se necessário que a construção da nossa perspetiva, da nossa visão 

do mundo, seja mediada também por competências digitais, por mais literacia. Isto leva a 

que possamos tomar decisões mais informadas sobre o mundo em que vivemos. E, quando 

se trata de jovens, mais necessário se torna darmos atenção à literacia digital, uma vez 

que os media programam a forma como olhamos o mundo (Potter, 2013). Ou seja, os 

media influenciam os cidadãos nas mais diversas áreas, definindo, e moldando as nossas 

crenças, e as nossas expectativas em relação à vida. De acordo com Potter (2013): 

When we operate at a low level of media literacy, we know enough to get by – that 

is, we can find the messages we want and process them enough to enjoy them. But 

those messages then go to work on our minds by shaping our beliefs and 

expectations about life; if we remain at a low level of media literacy, we are not 

aware of this shaping process and we therefore have no chance at altering the way 
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the mass media are programming us. Ascending to higher levels of media literacy 

gives us the ability to gradually undo the media definitions and erase those 'lines of 

code' that the media have programmed into our minds and replace the media 

programming with ideas of our own. (Potter, 2013, p. xvii)                

Concluímos, pois, que ascender a níveis de conhecimento elevado, em relação aos novos 

media, leva a que nos apercebamos dos mecanismos usados por estes para nos “modelar”, 

e pudermos agir, no sentido de reverter esse processo. Assim, pode dizer-se que a literacia 

digital empodera o individuo na sua capacidade de pensar e agir, segundo as suas próprias 

ideias e convicções. 

Acrescentamos que para Potter, adquirir literacia digital dá-nos uma perspetiva mais clara 

sobre a fronteira entre o mundo real e o mundo virtual, fabricado pelos media, e permite 

assumirmos o controlo das nossas vidas. 

When you are media literate, you have clear maps to help you navigate better in the 

media world so that you can get to choose those experiences and information you 

want without becoming distracted by things that are harmful to you. You are able to 

build the life that you want rather than letting the media build the life they want for 

you. (Potter, 2013, p. ix)                              

Ao colocarmos a ênfase, na necessidade de os jovens adquirirem competências no âmbito 

da literacia digital, não podemos deixar de referir, brevemente, que as políticas educativas 

em Portugal preconizadas através do programa “Iniciativa Nacional Competências Digitais 

e.2030, Portugal INCoDe.2030”,  têm como objetivo: 

… dotar a população portuguesa das competências adequadas a um 

aproveitamento efetivo das tecnologias digitais, investindo na capacitação e 

qualificação da população. Esta iniciativa pretende responder à carência 

diagnosticada de competências digitais detida pelos portugueses para que Portugal 

se posicione no grupo de topo dos países europeus nesta matéria, num horizonte 

que se irá estender até 2030. (Despacho n.º 1088/2019) 

Para o sucesso do INCoDe.2030 é criado um Quadro Dinâmico de Referência de 

Competência Digital (QDRCD) que fica regulamentado pelo despacho supra mencionado. 

Desta forma, legisla-se que os jovens adquiram a competência digital, entendendo-a como 
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“a capacidade reconhecida para mobilizar os conhecimentos, as aptidões e as atitudes em 

contextos de trabalho, de desenvolvimento profissional, de educação e de 

desenvolvimento pessoal necessários para utilizar as tecnologias e meios digitais” 

(Despacho nº1088, 2019, p. 4184). 

Percebemos que é um processo que leva o seu tempo.  

Colocamos os jovens na primeira linha de ação, uma vez que são a geração que mais 

facilmente adere às tecnologias, é mais permeável às mudanças, e que poderá ser 

transformadora das mentalidades. Torna-se, por isso, necessário que ao longo das suas 

vidas as competências interculturais que adquiram lhes permitam viver, trabalhar, e lidar 

com a diversidade cultural, em que o global e o local se confrontam, e que, 

consequentemente, levem a que sejam cidadãos informados, e que tomam decisões mais 

condicentes aos princípios subjacentes à interculturalidade. 
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CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 

Neste capítulo, explicitamos as opções metodológicas que colocamos em prática, bem 

como, justificamos e fundamentamos a sua aplicação no âmbito desta investigação. 

Portanto, pretendemos dar a conhecer as estratégias seguidas, bem como, situar a 

orientação metodológica do estudo. 

Num primeiro momento, delimitamos os contributos teóricos naquilo que são as 

metodologias qualitativas e quantitativas, evocando as suas potencialidades e 

delimitações, assim como, a utilização de ambas, em simultâneo, tendo em conta os 

objetivos deste estudo. Posteriormente, descrevemos, pormenorizadamente, os 

procedimentos de todo o percurso efetuado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 65 

 

3.1 - Considerações gerais sobre a prática de investigação 

                                                                                           Ao construirmos a investigação, 

que apresentamos nesta tese de doutoramento, intitulada Os jovens e os novos media: 

Representação e Identidade, no âmbito dos Estudos Culturais, estamos conscientes da 

complexidade que informa esta disciplina. 

Com efeito, investigar em Estudos Culturais não é uma atividade linear e simples. A 

natureza multifacetada do fenómeno cultural, e o seu caráter dinâmico, muitas vezes 

paradoxal, caracterizam esta área (Baptista, 2009). Neste sentido, o caráter singular dos 

Estudos Culturais, leva a que, como explica Stuart Hall, para além das diferentes linhas de 

investigação e trajetórias, exista, de igual modo, um “número de metodologias e 

posicionamentos teóricos bastante diferentes, todos em contenção uns com os outros” 

(2003, p. 201). 

A metodologia implementada compreende, pois, toda uma prática de investigação onde se 

inserem os procedimentos metodológicos, as questões e os objetivos da investigação, a 

recolha de informação, a ética na pesquisa, implicando as questões de poder, a 

responsabilidade, e a construção subjetiva da investigação derivadas e formadas por 

posições sociais e momentos históricos particulares. Efetivamente, é importante ter a 

perceção de que quem investiga não está isolado do mundo, que como argumenta Usher: 

To explain the social world we need to understand it, to make sense of it, and hence 

we need to understand the meanings that construct and are constructed by 

interactive human behaviour. Human action is given meaning by interpretive 

schemes or frameworks. It follows from this that as researchers (engaged in the 

human action and social practice of research) we too seek to make sense of what 

we are researching and we too do so through interpretive schemes or frameworks. 

This process of double sense-making is referred to as the ‘double hermeneutic’. In 

other words, unlike the situation in the natural sciences, in social research both the 
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subject (the researcher) and object (other people) of research have the same 

characteristic of being interpreters or sense-seekers. (Usher, 1996, p. 18) 

Deste modo, entendemos que tanto o sujeito (investigador), como o objeto (investigado) 

da investigação, têm a característica comum de serem, ao mesmo tempo, ‘intérpretes’ e 

“construtores de sentidos”, o que envolve interpretações de interpretações, sendo esta 

relação considerada a dupla hermenêutica em ação, o que as torna parciais e 

perspetivadas. 

Na construção do caminho metodológico escolhido, importa, também, referir a importância 

do pensamento de Paula Saukko (2003), que afirma que o âmago dos Estudos Culturais é 

a sua abordagem à pesquisa empírica, que procura interligar experiência vivida, textos (ou 

discursos), e contexto social. Esta abordagem permite que sejam selecionados os 

caminhos metodológicos que melhor se adaptam ao objeto de estudo, reconhecendo que 

“Analyses of globalization have come up with more ‘complex’ ways of making sense of 

economic, political and so on developments, which challenge traditional simpler or linear 

modes of analysis and prediction” (Saukko, 2003, p.18). Realça ainda que: 

Cultural studies of science have been at the forefront in developing a hybrid 

methodology that gets us beyond the debate, roughly put, whether material reality 

determines, or is more important than, language and culture, or whether language 

or culture determines, or is more important than, reality. (Ibidem, p.6) 

Assim, a opção metodológica realizada, nesta investigação, encontra-se alicerçada na 

interligação e cruzamento de vários métodos, que se pretende se complementem entre si.  

Desta forma, construímos um estudo de caso, recorrendo a uma metodologia mista, em 

que se combinam métodos qualitativos e quantitativos, potenciando as suas virtudes e 

mitigando as suas fraquezas, quando usados isoladamente, e tendo subjacente a 

preocupação de rigor e profundidade 

A investigação qualitativa permite uma compreensão das experiências dos participantes 

no estudo, que decorre da interpretação do debate estabelecido e da variedade das 

questões que podem ser colocadas. De igual modo, esta metodologia pressupõe uma 

análise dos dados em profundidade, o estudo dos fenómenos em contextos naturais. 

Ainda que permita a compreensão de situações e mundividências complexas e subjetivas, 

e se revista de uma riqueza impar, a recolha dos dados descritivos pode revelar limitações 

inegáveis. Desde logo, a dificuldade no recurso a uma extensão grande da amostra, dada 

a complexidade de que se revestem os dados que obtemos. De igual modo, a subjetividade 
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dos dados exige do investigador recurso permanente à referenciação dos sujeitos em 

estudo, e ser, ele próprio, um instrumento de análise fiel dos dados.  

Por outro lado, consideramos que a investigação quantitativa implica um grau de 

subjetividade menor, visando explicar, predizer, e controlar os fenómenos. A objetividade 

dos métodos quantitativos permite um distanciamento em relação aos dados, 

apresentando uma forte possibilidade de generalização dos casos analisados. Desta forma 

podem ser feitas analogias, transposições para uma maior variedade de situações 

(Moreira, 2006). 

Contudo, uma das críticas apontadas ao uso exclusivo desta metodologia é, precisamente, 

o não atender à perspetiva do sujeito, à sua singularidade e subjetividade, o que coloca 

ambiguidade naquilo que é medido. 

Por isso, entendemos que ambas as perspetivas metodológicas, qualitativa, quantitativa, 

constituem uma mais-valia dada a sua complementaridade.  

3.2 - Construção do caminho metodológico 

                                                                                         A complexidade do fenómeno sob 

investigação, o contexto histórico e social em que se integra, a necessidade de se 

investigar em detalhe e profundidade as questões colocadas, e a dimensão do próprio 

estudo, foram fatores determinantes para que fizesse sentido a escolha da abordagem 

metodológica que a seguir explicamos. 

Efetivamente, prosseguimos com a investigação à luz dos princípios metodológicos 

abordados, tendo como ponto de partida a finalidade da pesquisa, que se quer ser holística, 

ou seja, sistémica, ampla e integrada. Ao construirmos o estudo de caso, temos como 

premissas as ideias partilhadas por vários autores, congregadas nas afirmações de 

Coutinho & Chaves (2002) que explicam:  

No estudo de caso, tal como a expressão indica, examina-se o “caso” (ou um 

pequeno número de “casos”) em detalhe, em profundidade, no seu contexto natural, 

reconhecendo-se a sua complexidade e recorrendo-se para isso a todos os 
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métodos que se revelem apropriados (Yin, 1994; Punch, 1998; Gomez, Flores & 

Jimenez, 1996). (p.223) 

Assim como, o ponto de vista de Yin, que sublinha a adequação da metodologia de estudo 

de caso em contextos sociais e educacionais: 

In general, case studies are the preferred strategy when “how” or “why” questions 

are being posed, when the investigator has little control over events, and when the 

focus is on a contemporary phenomenon within some real-life context. (…) In brief, 

the case study method allows investigators to retain the holistic and meaningful 

characteristics of real-life events (…). (Yin, 2003, pp.1-2) 

No pensamento de Yin, também se perceciona que um estudo de caso tem como 

características o facto de o investigador fornecer informação detalhada, de um ou mais 

casos, e que, embora a pesquisa de estudo de caso, geralmente, se baseie em dados 

qualitativos, vários métodos também são usados. O autor sustenta a ideia de que a 

investigação que recorra ao estudo de caso, pode ser usada para abordar questões de 

pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Para além disso, Yin argumenta que: 

Case study research can be used to address exploratory, descriptive, and 

explanatory research questions (Stake, 1995; Yin, 1994). Case study research is 

more varied than phenomenology, which focuses on individuals’ experience of some 

phenomenon; ethnography, which focuses on some aspect of culture; or grounded 

theory, which focuses on developing an explanatory theory. (Yin, 2003, p.49) 

Reconhecemos que uma metodologia que, na sua essência, veja a subjetividade dos 

processos que envolvem a investigação, não como um obstáculo, mas como algo natural, 

que é próprio de qualquer ação do sujeito, é a mais eficaz para a compreensão dos 

fenómenos e contextos complexos subjacentes a esta investigação, e nos quais estão 

simultaneamente envolvidos diversos fatores. Deste modo, socorremo-nos do processo de 

triangulação, dado este método conduzir a uma redução de hipotéticos enviesamentos e/ou 

parcialidades, fomentando a credibilidade das interpretações produzidas acerca do 

material empírico obtido. Tal circunstância, encontra-se em consonância com a nossa 

preocupação em considerar a fiabilidade e validade interna na elaboração, e 

desenvolvimento da investigação, como pontos fulcrais em qualquer investigação.  
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Deste modo, recorremos a diferentes instrumentos de pesquisa, tendo-se usado como 

instrumentos de recolha de dados o inquérito por questionário eletrónico e focus groups, 

que constituem o corpus de análise deste estudo, e uma forma de abordar as questões de 

investigação de ângulos diferentes. A triangulação da análise e interpretação dos dados no 

estudo de caso possibilita explicar o que hipoteticamente poderá não convergir, pois a partir 

de outras fontes ou ângulos de visão podemos confirmar com maior segurança o que 

converge e, identificar qualquer divergência ou contradição entre os dados.  

Ao construirmos este estudo de caso com abordagem mista, em que se combina métodos 

quantitativos e qualitativos, temos também em conta as ideias de outros autores, 

nomeadamente Johnson & Onwuegbuzie (2004) que explicam: 

We hope the field will move beyond quantitative versus qualitative research 

arguments because, as recognized by mixed methods research, both quantitative 

and qualitative research are important and useful. The goal of mixed methods 

research is not to replace either of these approaches but rather to draw from the 

strengths and minimize the weaknesses of both in single research studies and 

across studies. (Johnson & Onwuegbuzie, 2004, pp.14-15)  

Na verdade, a escolha de uma metodologia mista, em que se integra o quantitativo e o 

qualitativo, permite, por um lado, assegurar as diferentes perspetivas dos participantes 

neste estudo e, por outro, obter informação sobre o mesmo tema de análise de várias 

formas.  

As ideias de Johnson & Onwuegbuzie (2004) explicitam esta abordagem, de forma clara, 

enfatizando os seus pontos fortes: 

Mixed methods research also is an attempt to legitimate the use of multiple 

approaches in answering research questions, rather than restricting or constraining 

researchers' choices (i.e., it rejects dogmatism). It is an expansive and creative form 

of research, not a limiting form of research. It is inclusive, pluralistic, and 

complementary, and it suggests that researchers take an eclectic approach to 

method selection and the thinking about and conduct of research. What is most 

fundamental is the research question – research methods should follow research 

questions in a way that offers the best chance to obtain useful answers. Many 
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research questions and combinations of questions are best and most fully answered 

through mixed research solutions. (Ibidem, pp.17-18) 

Deste modo, e com base nos princípios metodológicos abordados, consideramos que faz 

todo o sentido, para este estudo de caso, a escolha de uma metodologia mista, em que se 

combinam métodos quantitativos e qualitativos. Ao combinarmos diferentes métodos e 

epistemologias obtemos: 

 (…) multiple sets of data in such a way that the resulting mixture has 

complementary and non-overlapping weaknesses (Johnson & Turner, 2003). The 

idea of complementary strengths here means that the whole is greater than the 

sums of the parts. The mixed approach helps improve the quality of research 

because the different research approaches have different strengths and different 

weaknesses. (Johnson & Christensen, 2004, p.51) 

Pelo que, como se pode verificar foi a opção escolhida. No processo de recolha de dados, 

utilizamos técnicas próprias da investigação quantitativa e da investigação qualitativa, 

nomeadamente, um inquérito por questionário eletrónico e focus groups.  

Em relação à opção de criação de um questionário eletrónico, usando a ferramenta do 

Google Docs, permitiu que as perguntas colocadas adquirissem um formato mais atrativo, 

do que se fosse em suporte de papel, e que o acesso às diversas partes do questionário 

fosse mais fluído. Na construção do questionário eletrónico incluímos perguntas de 

diversas tipologias, de escolha múltipla, com base na escala de Likert, assim como, 

perguntas de resposta aberta.  

Temos consciência de que a elaboração das perguntas, tanto as criadas para o 

questionário eletrónico, como as que fizeram parte do guião dos focus groups, não foi tarefa 

fácil. E isto porque, há que ter em atenção que todas as perguntas devem ser inequívocas 

e perfeitamente claras para todos. Se tal não acontece, os entrevistados têm dificuldades 

em perceber o que se lhes pergunta e não serão capazes de responder às mesmas.  

No que se refere ao uso de focus groups tivemos em consideração o facto de estes se 

revelarem como uma técnica, que nos permite, de forma rápida e imediata, saber como as 

pessoas reagem aos temas abordados e, tendo sido feita a gravação, aceder ao seu 

conteúdo, ao pormenor de cada uma das opiniões, afirmações. Ao pensarmos como 

proceder para termos resultados com sentido a partir das entrevistas, suportamos a nossa 

visão nas ideias de Berger (1998): 
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Focus groups are group interviews that are held to find how people feel about some 

product, service, or issue. A group of people are assembled and a free-form 

discussion is held, led by a moderator, to obtain the desired information. (…) the 

aim of the  focus groups discussions is not to build consensus, but just the opposite 

– to find out what each member of the group thinks about the topic under discussion, 

and to elicit from each person his or her opinions and descriptions of the behavior 

of interest. Focus groups are, then, a method for probing out how people think and 

react. (p.89) 

Particularizamos que, na organização e tratamento do material empírico, ou informação, 

recolhido, foi necessário agir de forma metódica, e socorrermo-nos de técnicas diversas, 

nomeadamente,e a análise de conteúdo. Reconhecemos algumas das características 

deste método, nomeadamente as perspetivadas por Bardin (1977), que define a análise de 

conteúdo da seguinte forma: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos, sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 

destas mensagens. (Bardin, 1977, p. 42) 

Deste modo, a análise de conteúdo apresenta-se como uma técnica que, não deixando de 

ter uma dimensão descritiva, passa a apresentar, também, uma dimensão interpretativa. 

Esta dimensão interpretativa decorre do questionamento do investigador, face ao seu 

objeto de estudo, que recorrendo a um sistema de conceitos teórico-analíticos, permite a 

formulação das regras de inferência, reproduzíveis e válidas, e que podem ser aplicadas 

no mesmo contexto por outros investigadores.  

Por isso adotamos o uso da análise de conteúdo qualitativa que de acordo com Mayring 

(2004): 

Modern content analysis, moreover no longer targets only the content of verbal 

material. Both formal aspects and latent meaning content can be also objects of 

study. The basic idea of a qualitative content analysis, then, consists of maintaining 

the systematic nature of content analysis for the various stages of qualitative 
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analysis, without undertaking over-hasty quantifications. (Flick, Kardiff & Steinke, 

2004, p.266) 

Esta análise permite-nos a construção de tipologias por semelhança, a identificação das 

unidades pertinentes cuja dinâmica pode explicar o fenómeno em análise, e análises 

temáticas tradicionais. Contudo, a descrição dos fenómenos por si só não basta, há que 

procurar o(s) significado(s) subjacente(s) a essa descrição, interpretando cientificamente o 

material empírico. A sua interpretação parte do cruzamento das informações diversificadas, 

que sejam até então analisadas parcelarmente, por temas ou sujeitos. Assim, a dimensão 

interpretativa integrada na análise de conteúdo permite-nos produzir formulações teóricas 

explicativas do fenómeno em estudo. Em suma, a análise de conteúdo qualitativa serve a 

descrição, a classificação, e a interpretação do fenómeno em estudo. 

Por conseguinte, consideramos que a escolha refletida dos instrumentos de recolha de 

evidências ou dados foi crucial para dar passos seguros, que explicaremos em pormenor, 

mais à frente, aquando da descrição da construção e administração dos inquéritos. 

3.3 - Objeto e questões da investigação 

                                                                                           O objeto desta tese é um estudo 

de caso, realizado com jovens portugueses, dos 15 aos 17 anos, a frequentar as escolas 

públicas em São João da Madeira, no distrito de Aveiro, e é baseado na interação que os 

jovens estabelecem com os novos media - televisão, Internet, jogos de vídeo, e os 

conteúdos veiculados por estes. 

No seu constructo a investigação envolve três questões de investigação com interseções 

complexas entre si. Sendo estas:  

1- Como interagem os jovens com os media digitais?  

2- Que imagens são acedidas pelos jovens?  

3- Qual o impacto na vida dos jovens que decorrem das dinâmicas da 

globalização digital? 

Delineadas as questões orientadoras do estudo, definimos os objetivos que permitiram 

operacionalizar a presente investigação. São objetivos gerais deste estudo: 
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1- Compreender o fenómeno da globalização cultural nas vivências dos 

jovens portugueses em interação com os novos media; 

2- Perceber qual o seu significado/impacto no processo de construção 

identitária dos jovens. 

No âmago destes objetivos estão questões relacionadas com as representações culturais 

e identidade intercultural.  

Os objetivos específicos são os seguintes: 

1- Verificar quais as tecnologias que os jovens possuem, usam ou têm 

acesso;  

2- Aferir os hábitos de acesso aos media – televisão, internet, jogos de vídeo, 

e que influência têm na organização do seu dia-a-dia;  

3- Identificar e categorizar as imagens/textos veiculadas por estes media e 

que são mais populares entre os jovens; 

4- Identificar as representações culturais das imagens/textos que os jovens 

incluem no seu imaginário;  

5- Perceber que identidade(s) cultural (culturais) são adquiridas pelos jovens 

e qual o sentido de pertença a um grupo, nação. 

6- Compreender qual o papel que têm para o desenvolvimento da cidadania 

global, na construção do “Eu” e a influência no seu relacionamento com os 

“Outros”. 

Com base nos pressupostos da investigação procedemos à escolha e à construção de 

instrumentos de inquirição, nomeadamente, o inquérito por questionário eletrónico e o 

guião que serviu de base para os focus groups, que dão resposta às seguintes questões 

específicas:  

1- Quem são estes jovens e em que meio sociográfico estão inseridos? 

2- Quais as tecnologias que possuem e utilizam? 

3- Qual o espaço de tempo que os novos media ocupam nas suas vidas? 

4- Quais são os lugares e espaços nos novos media que são acedidos pelos jovens? 

5- Qual o modo como as imagens são rececionadas e partilhadas (se é uma atividade 

social ou solitária) e qual a sua funcionalidade nas suas vidas? 

6- Qual a memória sobre a cultura / estilo de vida que fica após o visionamento das 

imagens dos vários ecrãs (televisor, computador, tablet, smartphone)?  

7- Qual a perceção que têm da influência destas memórias (processos de 

identificação, ou negação dessa identificação)?  

E que, permitem proceder à: 
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 identificação e categorização das imagens/textos mediáticos mais populares entre 

os jovens;  

 identificação das representações culturais dessas imagens/textos na visão do 

público-alvo;  

 compreensão da(s) identidade(s) cultural(culturais) adquirida(s) pelos jovens e qual 

o sentido de pertença a um grupo, nação. 
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CAPÍTULO 4 – GÉNESE DO ESTUDO 

 

 

Neste capítulo, pretendemos dar a conhecer todo o processo anterior à implementação 

efetiva do estudo. São identificados todos os passos dados, para que o estudo fosse uma 

realidade, desde o pedido e obtenção de autorizações das entidades competentes, 

passando pela identificação das características do território, e da população, onde vivem 

os jovens participantes no estudo. Assim, como se explicitam as estratégias seguidas na 

construção, testagem e validação do instrumento de inquirição, questionário, e se 

apresenta a justificação para a aplicação dos focus groups. Descrevemos, também, estes 

instrumentos de inquirição. 
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4.1 - O processo 

                                                                                          Este estudo de caso, define-se 

pela sua aplicabilidade à população juvenil, dos 15 aos 17 anos, que frequentam as escolas 

públicas do concelho de São João da Madeira, distrito de Aveiro. A escolha deste concelho 

deveu-se às características peculiares que envolvem cada uma das instituições de ensino, 

e que se encontram a funcionar nesta área geográfica. Subjacente à escolha destes 

espaços teve também influência o conhecimento do território, por parte da investigadora 

(professora de Inglês a lecionar ao ensino secundário numa das escolas), o que permitiu o 

abrir de caminhos para o contacto direto com estas instituições.  

Todo o processo burocrático necessário anterior à aplicação dos inquéritos foi bastante 

moroso e difícil. É importante mencionar que apesar do conteúdo do estudo ser no âmbito 

das vivências sociais e mediáticas no seio dos momentos de lazer dos inquiridos – ou seja 

não é um estudo escolar – tratando-se da aplicação de inquéritos em contexto escolar, e 

sendo estes jovens alvo do estudo, menores de idade, foi necessário trilhar todo um 

caminho de pedidos de autorização às entidades competentes. 

Primeiramente, procedeu-se ao pedido de autorização (Proc. nº16765/2014) à CNPD 

(Comissão Nacional de Proteção de Dados) cuja resposta positiva em Abril 2015 permitiu 

avançar com outro pedido de autorização, desta vez à Direção-Geral da Educação (DGE) 

para aplicação do inquérito em meio escolar (inquérito n.º 0425000002). O pedido foi 

aprovado em Julho de 2015. Em Anexo 1 e Anexo 2 encontram-se os respetivos 

documentos de autorização concedida pelas entidades competentes. 

No entanto, uma das condições estabelecidas pela DGE determina que a realização dos 

inquéritos esteja sujeita à autorização das Direções dos Agrupamentos de Escolas, onde 

se realiza o estudo. Deste modo, dá-se início a uma nova etapa, encetam-se conversações 

com os diretores dos respetivos agrupamentos, e depois de cumpridas as formalidades de 

pedido oficial com explicação das finalidades do estudo, os diretores de cada um dos três 

Agrupamentos das escolas públicas de São João da Madeira, distrito de Aveiro – Escola 

Secundária João da Silva Correia, Escola Secundária Serafim Leite, e Escola Secundária 

Oliveira Júnior – deram autorização para que pudéssemos aplicar os inquéritos. Mas, para 

que os jovens participassem neste estudo, foram também necessárias autorizações dos 

seus Encarregados de Educação, e o consentimento informado dos jovens, que 

voluntariamente queriam participar no estudo (Anexo 3). 
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Na implementação dos inquéritos, e como referido anteriormente, o contacto direto com os 

diretores dos Agrupamentos das três escolas secundárias permitiu ter um conhecimento 

profundo da realidade. Tratando-se de uma população, onde a motivação é a chave para 

o sucesso de qualquer projeto, a imposição (ainda que de forma aleatória) da participação 

dos jovens no estudo coloca constrangimentos que o podem inviabilizar. Isto é, pode 

provocar resistências que colocam em risco todo o processo. Assim, assumimos de forma 

inequívoca que o objetivo principal é ter participantes, com vontade de partilhar as suas 

vivências de forma honesta e séria, em detrimento da obtenção de uma amostra 

proporcional à dimensão da população. Deste modo, de forma estratégica, não há um 

controlo do número ideal de participantes, na base da proporção do número total de jovens 

com as idades pretendidas (15, 16, 17 anos) a frequentar cada uma das escolas. A 

condicionante de que a vontade dos participantes determina a formação da amostra é, 

pois, um desafio porque não teremos o mesmo número de participantes em cada um dos 

segmentos da idade, como seria desejável para estabelecer uma comparação mais 

sustentável com os dados obtidos. Contudo, o beneficio desta circunstância é que, quem 

participa por vontade própria é mais genuíno e generoso nas respostas que dá, 

reproduzindo uma visão completa e rica da realidade que é objeto do estudo de caso. 

4.2 - Caracterização sociográfica 

                                                                                          Embora não se pretenda fazer um 

estudo sociológico é importante perceber qual o contexto social, demográfico e geográfico 

em que se insere a população alvo deste estudo. Esta caracterização incide, 

prioritariamente sobre o universo dos 283 jovens, dos 15 aos 17 anos, participantes neste 

estudo, permitindo uma melhor compreensão de certos fenómenos, podendo mesmo 

ajudar na corroboração de algumas das conclusões desta investigação.  

Estes jovens portugueses pertencem à geração Z, caraterizada pelas pessoas nascidas 

entre meados dos anos 90 até meados de 2010. Nasceram numa população cada vez mais 

envelhecida, em que as mães são mais ativas e têm mais escolaridade, mas são cada vez 

menos jovens. As famílias são menos convencionais, têm menos irmãos biológicos, e cada 

vez mais meios-irmãos (Pordata, 2017). 
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Como o estudo foi implementado nas três escolas públicas, do ensino básico e secundário, 

da cidade e concelho de São João da Madeira e, de acordo com a informação dada pelos 

Diretores dos Agrupamentos das respetivas escolas – João da Silva Correia (JSC), Serafim 

Leite (SL), Oliveira Júnior (OJ) – os jovens são residentes nessa cidade, ou nas freguesias 

limítrofes pertencentes a outro concelho, Santa Maria da Feira. Concluímos, pois, que a 

proveniência geográfica destes jovens circunscreve-se às cidades e concelhos de S. João 

da Madeira e de Santa Maria da Feira. Ambos os concelhos integram a Área Metropolitana 

do Porto.  

Com base nos dados da Junta de Freguesia de São João da Madeira, a cidade está situada 

na região Norte e sub-região Entre Douro e Vouga, com cerca de 21 731 habitantes em 

2001. São João da Madeira tem a peculiaridade de ser o mais pequeno dos municípios 

portugueses, apenas 8,11 km² de área, o que corresponde à área da cidade, mas tem uma 

elevada densidade populacional, 2.601,97 hab/km2. É um dos cinco municípios de Portugal 

com uma única freguesia. As áreas limítrofes do município são, a norte, o município de 

Santa Maria da Feira e, nas outras direções, o município de Oliveira de Azeméis.  

Na página eletrónica da Câmara Municipal de São João da Madeira (CMSJM, 2019), na 

sua síntese histórica é referido: 

As origens de S. João da Madeira remontam a longínquos tempos, como 

comprovam os legados das civilizações celta, romana, árabe e visigótica. É, no 

entanto, em 1088 que aparece pela primeira vez, em fontes escritas, a menção a 

S. João da Madeira.  

A expressão “Uilla de Sancto Ioanne de Mateira” é a primeira referência documental 

e surge em duas cartas de venda, em pergaminho. A designação de Madeira 

prende-se, ao que tudo indica, com a abundância de matéria lenhosa desde sempre 

existente na região. 

No século XIX, S. João da Madeira regista um intenso crescimento, fruto do 

desenvolvimento comercial e industrial, sobretudo com a indústria dos chapéus e 

dos lacticínios, transformando radicalmente a situação do povoado. A prosperidade 

adquirida – para a qual viria a contribuir decisivamente também a indústria do 

calçado - só foi possível pelo dinamismo e espírito de trabalho dos seus habitantes. 
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Com o progresso e modernização veio a alteração radical do panorama 

arquitetónico da povoação. Assim, a primitiva igreja foi demolida em 1883 e no ano 

seguinte iniciou-se a construção da igreja nova que, a 11 de Julho de1888, era 

benzida e inaugurada. 

Em 1908 El Rei D. Manuel II inaugurava o troço de linha de Caminho de Ferro do 

Vale do Vouga, contribuindo muito para o incremento das vias de comunicação 

paralelamente à construção de estradas e caminhos. Foi também criado o hospital, 

chegou a luz elétrica e nasceu o Grupo Patriótico Sanjoanense que deu novo 

impulso ao progresso local. 

O apogeu de todo este desenvolvimento viria com emancipação concelhia por 

decreto em de 11 de Outubro de 1926, sendo assim criado o concelho de S. João 

da Madeira. Este decreto considerava o novo concelho como o “centro industrial 

mais importante do distrito de Aveiro” e o seu desenvolvimento económico e social 

estava a ser “prejudicado, sufocado pela sua inferior categoria administrativa”. 

A elevação a cidade viria em 16 de Maio de 1984, como reconhecimento do intenso 

labor dos habitantes de S. João da Madeira, traduzido no desenvolvimento e 

progresso que hoje se pode atestar nas mais diversas realizações arquitetónicas, 

desportivas, sociais, culturais, urbanísticas. (CMSJM, 2019, Obtido de 

http://www.cm-sjm.pt) 

Esta cidade é conhecida como a “Cidade do Trabalho”, altamente industrializada, com 

indústrias nas áreas do calçado, chapéu, metalúrgica e têxteis. É um centro urbano e, hoje 

em dia, é conhecida pelo seu empreendedorismo e capacidade de inovação. São João da 

Madeira primou pela novidade ao introduzir, em 2011, o turismo industrial em Portugal, e 

ao tornar-se, em 2012, o primeiro município do país com cobertura, quase integral, de 

wireless gratuita (JornalExpresso, 2012). 

O município de Santa Maria da Feira está localizado a sul do Rio Douro e situado na 

confluência de um importante conjunto de vias de comunicação aos grandes centros 

urbanos do Porto, Aveiro e Coimbra. De acordo com a informação que consta na página 

eletrónica da Câmara Municipal, “o concelho de Santa Maria da Feira destaca-se tanto pela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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força histórica do seu passado milenar, como pelo vigor com que desafia os tempos 

modernos”. 

A presença de vestígios de povos proto-históricos, de povos romanos e árabes, as 

lutas da Reconquista, da fundação da Nacionalidade, as influências intelectuais e 

sociais dos Frades Lóios, as invasões francesas, as guerras peninsulares, a 

emigração para o Brasil, a França e a Alemanha e de entre outros acontecimentos 

históricos e sociais, constituem o legado que é hoje, a matriz cultural do Concelho. 

As origens da cidade da Feira são remotas e deve-se, provavelmente, à formação 

de uma povoação perto do Castelo. Junto às suas muralhas realizava-se uma feira, 

sob a invocação da Virgem Maria, onde se vendiam os produtos das colheitas, as 

alfaias, as ferramentas, os panos, o sal e outros artigos necessários ao viver 

quotidiano da população. O Castelo, como interposto militar e de defesa de uma 

vasta região, proporcionava aos feirantes a segurança devida dos seus bens e dos 

seus produtos, podendo comercializá-los sem receios, ajudando a transformar esta 

feira, numa importante manifestação religiosa, cultural e social e que deu origem ao 

nome da terra. 

O topónimo “feira” aparece pela primeira vez, num diploma de 1117, assinado por 

D. Teresa “in terra sancte marie ubi vocant feira”, bem como noutros documentos 

do início de 1120, quando D. Teresa se alojou no castelo de Santa Maria. Em 27 

de Junho de 1407, a feira de Santa Maria é revitalizada por D. João I, que, a pedido 

de seu cavaleiro João Alvares Pereira, senhor da Terra de Santa Maria, manda que 

se faça uma feira franca quinzenal na “dicta villa da feyra”, com todos os privilégios 

da de Trancoso. 

A Vila da Feira, da Terra de Santa Maria, foi em 1472, transformada, em cabeça de 

condado por D. Afonso V, criando a Casa da Feira e dando o título de 1º Conde da 

Feira, a Rui Pereira. Esta Casa continuou até 1700, altura em que morre o último 

destes Pereira sem deixar descendência.  
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O Foral de 1514, concedido por D. Manuel I, vai corroborar a importância que esta 

terra sempre teve, desde os tempos imemoriais, da origem do seu povoamento, de 

terra de fronteira, aos tempos de mudança de novas gerações alicerçadas numa 

comunidade marcada por ideais de vida, cujas raízes se perdem no tempo, mas 

que ainda teimam em transformar a terra que ainda hoje, é um dos Municípios mais 

importantes do País. (CMSMF, 2019, Obtido de https://www.cm-feira.pt) 

Este município ocupa, segundo o INE - censos 2001, uma área de 215km2 e tem uma 

população de 136.000 habitantes, repartidos por 31 freguesias. Apresenta uma densidade 

populacional na ordem dos 660 hab/km2 o que lhe confere um baixo nível de saturação 

habitacional, em comparação com outros munícipes, nomeadamente São João da 

Madeira. 

Santa Maria da Feira tem um tecido empresarial vasto, desde a transformação de cortiça 

a indústrias do calçado, metalomecânica, metalurgia, papel, cerâmica, lacticínios, 

brinquedos, puericultura e equipamentos para crianças. Para além da indústria e dos 

serviços, o município não despreza as suas raízes rurais, tendo, especialmente nas suas 

freguesias do interior a agricultura de subsistência. Consta do sítio da CM: “As mudanças 

urbanas não conseguiram, todavia, alterar a atmosfera tranquila característica dos séculos 

passados, proporcionando aos munícipes a manutenção das suas tradições e modos de 

vida”. O turismo e a promoção da cultura são áreas que têm tido uma visibilidade 

exponencial. No ano de 2018, Santa Maria da Feira foi eleita a V Capital da Cultura do Eixo 

Atlântico que segundo o vereador do Pelouro da Cultura, Turismo, Bibliotecas e Museus, 

considera ser “a oportunidade de consolidação e difusão do ecossistema cultural do 

Noroeste Peninsular, construindo um projeto de dimensão europeia, que tem na base a 

Cultura enquanto elemento fundamental para a consolidação da democracia, do diálogo 

intercultural e da diversidade” (Viva-Porto, 2018). Não deixa de ser relevante que no 

mesmo evento, o secretário-geral da Eixo Atlântico, Xoan Mao tenha deixado a sugestão 

de se começar a falar de cultura digital: “Hoje toda a informação está na internet, mas nem 

toda a gente tem o mesmo acesso a esses canais e é preciso começar a pensar nesta 

faceta digital da cultura, porque ela vai ser um dos grandes fatores do futuro”. 

É, pois, nesta delimitação de território que os jovens que participaram neste estudo vivem. 

As três escolas secundárias frequentadas por estes jovens estão construídas dentro do 

perímetro da cidade de São João da Madeira. Numa breve descrição de cada uma delas 
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destacamos parte da sua história e projetos educativos, que se encontram disponíveis na 

página eletrónica de cada Agrupamento. 

A Escola Básica e Secundária João da Silva Correia é a escola sede do Agrupamento com 

o mesmo nome, que integra na sua constituição a escola sede, uma escola E.B. 2,3 e cinco 

escolas do 1ºCiclo e Jardins-de-Infância. A escola secundária faz parte integrante da 

história da cidade. Durante os ministérios de Galvão Teles, Hermano Saraiva e Veiga 

Simão, foram criadas várias Secções Liceais por todo o país, entre as quais a Secção 

Liceal de S. João da Madeira, dependente do Liceu Nacional de Vila Nova de Gaia. 

Começou a funcionar no ano letivo de 1968-69, no Palacete que pertenceu aos Viscondes 

de S. João da Madeira. Em 79, passou este Liceu a ter a designação de Escola Secundária 

n.º 2 de S. João da Madeira. E, em 04/09/91, foi esta Escola designada de Escola 

Secundária João da Silva Correia, em homenagem ao escritor sanjoanense com o mesmo 

nome. Tendo surgido como liceu, vocacionado para o ensino clássico das Ciências e 

Letras, esta Escola potencia as suas capacidades e investe os seus recursos não apenas 

na preparação dos alunos para o prosseguimento de estudos mas também para a vida 

ativa. Possui um contrato de desenvolvimento e autonomia desde 2007, e que se estendeu 

ao Agrupamento aquando da sua formação em 2015, que tem como objetivo flexibilizar 

práticas e enraizar processos na escola que refletem uma gestão fortemente empenhada 

na prestação de um serviço de qualidade e que se espelha nos seus resultados escolares. 

É uma escola de reconhecido mérito e qualidade que se traduzem nos resultados escolares 

dos seus alunos, e que passa de forma regular por processos externos de avaliação à 

mesma. Desde 2011 que a escola funciona num edifício novo, inovador e de grande 

qualidade, que tem por base um projeto de arquitetura elaborado pela autarquia, que 

lançou o concurso público e acompanhou a obra. Assim, construído de raiz, apresenta uma 

arquitetura moderna com capacidade para acolher cerca de 600 alunos no seu todo – 

3.ºciclo do ensino básico, ensino secundário dos cursos Científico-Humanísticos e 

Profissionais e situa-se um pouco afastada do centro da cidade.  

A Escola Básica e Secundária Dr. Serafim Leite é a escola sede do Agrupamento com o 

mesmo nome, que foi criado a partir do início do ano letivo 2012/2013,integrando a Escola 

Secundária Dr. Serafim Leite e duas Escolas Básicas com Jardim de Infância. A escola 

secundária começou a delinear-se quando uma comissão de sanjoanenses se deslocou a 

Lisboa para solicitar ao Ministro Leite Pinto a criação de uma Escola Técnica Industrial, 

dado só então S. João da Madeira apresentar as condições essenciais para que tal se 

tornasse uma realidade, uma vez que a sua população se situava perto dos 11 mil 

habitantes, graças a uma indústria próspera (chapelaria, calçado e metalurgia) e a um 
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comércio em expansão. Nos primeiros meses de 1958 foi publicado o diploma que criou a 

Escola Industrial de S. João da Madeira, no centro da cidade, ficando dotada somente com 

o Ciclo Preparatório, uma vez que as suas instalações, naquela altura, não asseguravam 

o funcionamento de todas as atividades. Em 1977/78 a Escola Industrial transforma-se em 

Escola Secundária nº1 e, a partir de 2 de Abril de 1987, passou a designar-se Escola 

Secundária Dr. Serafim Leite, em homenagem ao sanjoanense seu patrono, 

padre jesuíta, poeta, escritor e historiador português  que viveu entre 1890-1969. No ano 

letivo 1983/84 inicia-se a expansão pedagógica que permitiu o funcionamento, em 84/85, 

do primeiro Curso Técnico de Instalações Elétricas, seguindo-se cursos de Informática, 

Assistente de Gestão, Eletrónica e Contabilidade. Hoje em dia mantem uma oferta 

educativa diversificada apostando não só no ensino profissionalizante, mas também no 

ensino regular. Esta oferta é essencialmente nas áreas das Ciências da Vida, da 

Informática, da Eletrotecnia e da Eletrónica, da Mecatrónica, das Artes, dos Audiovisuais e 

do Comércio e Serviços, fruto da formação do pessoal docente e do investimento da Escola 

Secundária, em dar resposta às solicitações de formação por parte da comunidade.  

A Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior é a escola sede do Agrupamento com o 

mesmo nome, localiza-se no centro da cidade de S. João da Madeira, sendo o 

Agrupamento constituído pela escola sede, duas escolas do pré-escolar (Jardim de 

Infância), duas do 1º Ciclo, tendo uma delas integrado um Jardim de Infância. A escola 

sede iniciou o seu funcionamento em 1983/1984, apenas com a lecionação do terceiro ciclo 

e assim se manteve até 1990/1991, passando, então, a incluir o ensino secundário e mais 

tarde o 2º ciclo e o ensino profissional. Com o novo modelo de autonomia e gestão das 

escolas, em 2007/ 2008, criou-se o Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, escolhendo 

para seu patrono o Comendador António José de Oliveira Júnior (1864-1935), um 

benemérito de São João da Madeira, que contribuiu para o progresso económico da 

cidade. A escola sede deste Agrupamento foi requalificada e comporta cerca de 1300 

alunos com uma oferta educativa diversificada. Relativamente ao ensino secundário, 

verificamos que existem os cursos científico-humanísticos de ciências e tecnologias, 

económico-sociais, línguas e humanidades, vocacionados preferencialmente para o 

prosseguimento de estudos, e os cursos profissionais de técnico de análise laboratorial, de 

fotografia e de multimédia, vocacionados preferencialmente para o ingresso no mercado 

de trabalho. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jesu%C3%ADta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poeta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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4.3 - Descrição do pré-teste  

                                                                                          Com a obtenção de todas as 

autorizações, e do consentimento informado dos jovens, foi possível avançar para a etapa 

seguinte – aplicação do pré-teste, no sentido de aferirmos de forma mais eficaz as 

fragilidades e possíveis equívocos na interpretação das perguntas, e deste modo antecipar 

problemas, corrigindo e melhorando o instrumento de inquirição, o questionário por 

inquérito.  

Because people have a genius for misinterpreting and misunderstanding questions 

– even ones that you think are simple and straightforward – you should make pilot 

studies. That is, you should test your surveys and questionnaires (…) on a small 

group of people to see what problems arise. (Berger, 2000, p.198) 

Primeiramente, foi desenhado o questionário que foi submetido a um pré-teste de 

aplicação, a um pequeno número de inquiridos, no sentido de se proceder à validação do 

mesmo. No processo de construção do questionário predominaram a ponderação e o 

cuidado, quer na elaboração das questões (conteúdo e modalidade), quer nos aspetos 

formais.  

A condição prioritária foi a de que o conteúdo do questionário conduzisse à obtenção de 

respostas às questões seguintes que, de entre outras, fazem parte da investigação:  

1- identificar o público-alvo pela idade, género e curso;  

2- aferir quais as tecnologias que os jovens possuem; 

3- determinar a posição que os novos media ocupam na vida quotidiana dos mais 

jovens; 

4- descobrir quais os lugares e espaços proporcionados pelos novos media e acedidos 

pelos jovens; 

5- determinar o modo como as imagens são consumidas ( se é uma atividade social 

ou solitária) e qual a sua funcionalidade na perspetiva dos jovens. 

Para além disto, foram tidas em conta outras condições, tais como: 

 os aspetos formais, nomeadamente a aparência estética, introdução, as instruções,  

a identificação das secções e extensão; 

 a modalidade das questões atendendo à sua diversidade – de escolha múltipla, 

escala de Likert, de resposta fechada e aberta. 
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Na escolha do formato das perguntas elaboradas, ponderamos as vantagens e 

desvantagens que cada tipologia oferecia. Deste modo, a decisão da colocação de 

questões abertas que permitem inteira liberdade de resposta aos participantes neste 

estudo, foi tomada de forma consciente, sabe-se que esta modalidade de questões pode 

complexificar o tratamento de dados. No entanto, tivemos em conta que, muitas vezes, as 

respostas a esta tipologia de questões fornecem indicadores úteis para identificar os 

assuntos, que vale a pena aprofundar em entrevistas, e ainda utilizar os dados recolhidos 

num processo de triangulação de dados. 

Ao optarmos pelo uso de questões de resposta fechada, o uso de escolha múltipla, e de 

escala de Likert, tivemos em consideração que se pretendia aferir aspetos como atitudes 

ou opiniões do público-alvo, e, em alguns casos, isso é possível com a utilização de 

escalas. Uma das vantagens deste tipo de questões é que apresentam pouca possibilidade 

de erro, permitem facilidade e rapidez no ato de responder, assim como, torna mais fácil a 

análise dos dados obtidos. Contudo, temos presente que exigem muito cuidado e tempo 

de preparação para garantir que todas as opções de respostas estão contempladas e que, 

podem levar a que o respondente possa ser influenciado pelas alternativas apresentadas. 

Na escolha do tipo de perguntas, fechadas ou abertas, tivemos em conta as suas 

vantagens e desvantagens (Hill & Hill, 2005, p. 94), que apresentamos na tabela 1. 

Tabela 1- Vantagens e desvantagens das perguntas abertas e fechadas 

Tipo de pergunta Vantagens Desvantagens 

Perguntas abertas 

Podem dar mais informação. 

Muitas vezes dão informação mais 

“rica” e detalhada. 

Por vezes dão informação 

inesperada. 

Muitas vezes as respostas têm de ser 

interpretadas. 

É preciso muito tempo para codificar as 

respostas. 

Normalmente é preciso utilizar dois 

avaliadores na “interpretação” e codificação 

das respostas. 

As respostas são mais difíceis de analisar 

estatisticamente. 

Requerem análise sofisticada que requer 

muito tempo. 

 

Perguntas fechadas 

 

É fácil aplicar análises estatísticas 

para analisar as respostas. 

Muitas vezes é possível analisar os 

dados de maneira sofisticada. 

 

Por vezes a informação das respostas é pouco 

“rica”. 

Por vezes as respostas conduzem a conclusões 

simples demais. 
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Consideramos, pois, que construímos o questionário de forma equilibrada, de modo a que 

os constrangimentos oferecidos por cada um dos tipos de perguntas fosse minimizado. 

E, aqui reconhecemos também a importância do papel desempenhado pelos focus groups, 

onde se colocaram questões, que revelando-se necessário, corroboram ou não, algumas 

das respostas dadas, que pela sua análise suscitam alguma incerteza.  

A aplicação do questionário piloto (Anexo 4), em suporte de papel, foi feita a um grupo de 

jovens, com os atributos definidos para esta investigação - idades entre os 15 e 17 anos, 

e a frequentar a escola pública, na zona geográfica de S. João da Madeira. Nesta fase do 

processo de investigação o questionário foi distribuído de forma aleatória aos jovens, tendo 

como único requisito a sua disponibilidade e vontade em contribuir de forma séria para o 

estudo. O número de inquiridos foi de 28, sendo que 10 destes responderam ao 

questionário na presença de um adulto, sem intervenção no processo, e 18 inquiridos o 

fizeram sem qualquer acompanhamento. 

Pode-se encontrar no anexo 5 o tratamento detalhado dos dados deste questionário inicial. 

Contudo, parece-nos relevante mencionar aqui algumas conclusões que foram 

determinantes para aferir da confiabilidade do instrumento de inquirição, e a opção feita 

sobre a manutenção, alteração, eliminação de algumas das questões colocadas, ou 

mesmo sobre a elaboração de novas questões.  

Assim, convém referir que dos 28 inquiridos 43% são do sexo masculino e 57% do sexo 

feminino; a distribuição por idades e género foi a seguinte: sexo masculino – 32% com 15 

anos, 7% com 16 anos e 4% com 17 anos e sexo feminino - 39% com 15 anos e 18% com 

17 anos.  

Destacamos, da análise das questões que a seguir nomeamos, os resultados e ações que 

desenvolvemos: 

 as respostas à questão 4: localidade onde vives – revelam-se pouco relevantes 

para este estudo. Na verdade, o facto das zonas urbanas de S. João da Madeira, 

Santa Maria da Feira, Ovar serem as localidades onde vive mais de metade dos 

inquiridos (n 15) e dos restantes (n13), viverem em zonas periféricas 

predominantemente agrárias, não se apresenta como fator diferenciador na 

caraterização da população e capaz de acrescentar valor para o estudo delineado. 

Por isso, esta questão não aparecerá no questionário definitivo a aplicar na 

investigação. 

 as repostas à questão 8: Se gostas de ver séries de televisão com que frequência 

as vês? – apresentam uma dispersão de conteúdo devido ao facto de ser uma 
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pergunta aberta havendo a necessidade de a reformular e reconsiderar a sua 

importância para o estudo que pretendemos desenvolver. 

 as repostas à questão 9: Que séries de televisão gostas mais de ver? – revelaram 

que esta é perfeitamente desnecessária dado que os inquiridos repetem o que 

responderam na pergunta 7 –  Nomeia os títulos televisivos que vês. 

 a questão 10 – O que é que te fascina nessas séries? – é aquela que concentra 

maior número de respostas nulas e que regista inquiridos a não responderam. Os 

dados que obtemos são bastante parciais e depois de analisados não oferecem 

mais-valia para o estudo. Por isso optamos por não colocar a questão no 

questionário do estudo de caso que apresentamos. 

Nas questões relativas ao uso da Internet, questões 13.1 – Tens computador com acesso 

à Internet? – e 13.2 – Tens telemóvel com acesso à Internet? – registamos que 100% dos 

inquiridos responde que tem computador com acesso à Internet e 68% tem telemóvel com 

acesso à Internet.  

Neste ponto, e apesar da clareza das respostas, é importante referir que todos os inquiridos 

sentiram necessidade de perguntar qual o tipo de computador ou telemóvel a que as 

questões se referiam. Ora, assim sendo, considerou-se mais ajuizado reformular estas 

questões no questionário definitivo, a aplicar à população mais alargada.  

Os dados relativos à questão 13.3 – Usas a Internet para quê? – evidenciam que a quase 

totalidade dos inquiridos (93%) usa a Internet para fazer trabalhos para a escola e estar 

nas redes sociais. Procurar informação, ver filmes, ver séries de televisão, jogar vídeo 

jogos, estar nos chats são outras das atividades referidas e que se apresentam por ordem 

decrescente. No entanto, há o reconhecimento de que é importante acrescentar questões 

que explorem o mundo das redes sociais e dos jogos de vídeo.  

Já as questões relativas à monitorização, quer do visionamento da televisão, quer do uso 

da Internet (questões 11 e 13.5), foram consideradas pouco importantes para este estudo. 

Mas, o modo como consomem estas imagens, quer na Internet, quer na televisão, é 

relevante para o estudo (questões 12 e 13.6); os dados revelam que no uso dos novos 

media predomina a partilha entre pares, dos conteúdos televisivos e digitais, em oposição 

à partilha com os adultos (pais ou outros familiares).  

Também se entendeu que a questão 13.4 sobre a frequência com que usam a Internet 

(57% referiu que a usa diariamente e 33% frequentemente) demonstrou ser tão importante 

que se considerou necessário questionar, também, a frequência do visionamento da 

televisão, pois, poder-se-á cruzar informação sobre o tempo de exposição dos inquiridos a 

estes dois ecrãs. 
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Em suma, procedeu-se à análise das respostas tendo no horizonte as seguintes questões:  

Can people easily understand all questions? 

Do your questions enable you to obtain the information you want to obtain? 

Are there questions you didn’t ask that you should ask? 

Are there questions you asked that you shouldn´t ask? 

Does your pilot suggest you should try a different method of data collection? (Berger, 

2000, p.196). 

Sumariamente, a aplicação do pré-teste foi útil, o tratamento e análise dos dados obtidos, 

assim como, o diálogo estabelecido com os vinte e oito jovens, que responderam ao 

questionário piloto, atribuiu maior segurança e fiabilidade à construção do questionário 

eletrónico na aplicação Google Docs, e posteriormente à elaboração do guião dos focus 

groups, que aplicamos no estudo de caso. 

4.4 - Descrição do questionário eletrónico e a sua aplicação  

                                                                                          Ao reconhecermos o território da 

escola, como o lugar mais favorável para a implementação deste estudo, pois é nele que 

se encontram reunidos os jovens com as idades desejadas, e onde se pode obter uma 

participação mais séria, da parte de um maior número de jovens, também sabemos que os 

aspetos positivos mencionados não deixam de lado preocupações acrescidas. Ou seja, a 

necessidade de ter cuidados específicos na obtenção das respostas aos questionários, 

para que o processo não seja confundido com uma atividade de sala de aula, sujeita ao 

constrangimento da presença/autoridade do professor. Para minimizar o impacto da 

presença do professor, recorremos ao questionário eletrónico em Google Docs, em que o 

jovem, individual e anonimamente, usa as tecnologias de informação e comunicação, o 

computador. Para além do exposto, salientamos que este tipo de instrumento permite 

agilizar o processo de investigação, pois as respostas ficam depositadas numa base de 

dados de fácil acesso.  
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No entanto, são necessárias condições para que os jovens possam aceder ao questionário, 

nomeadamente, que as escolas tenham computadores e acesso à Internet. Sabendo que, 

as escolas reuniam essas condições, colocamos o questionário online, e facultamos uma 

hiperligação de acesso diferenciado, a cada uma das escolas, a EB2.3 e secundária de 

João da Silva Correia (JSC), a Serafim Leite (SL) e a Oliveira Júnior (OL), que a alojaram 

nos computadores das respetivas Bibliotecas.  

Nesse espaço, cada jovem, individualmente, acedeu ao questionário eletrónico, 

preenchendo-o, e, uma vez submetido, deixou de poder aceder ao mesmo. Somente a 

investigadora tem acesso às respostas dadas, não havendo possibilidade de identificar 

quem o preencheu. O facto de o questionário ter sido realizado em computadores da 

escola, e não em computadores individuais, permitiu salvaguardar a identidade dos 

participantes, e possibilitar, assim, o anonimato.  

O preenchimento do questionário foi feito ao longo de um ano, de janeiro a dezembro de 

2016, tornando-se num processo moroso, dado que os professores tiveram que despender 

de tempo da sua aula para que os jovens que demonstraram interesse em participar 

respondessem ao questionário, sem interferências de terceiros, e no tempo que cada um 

considerou adequado. Não há dúvida que, o facto de o questionário ter sido implementado 

em tempo letivo, num espaço onde a troca de opiniões não era permitida, as conversas 

interpares acerca do assunto não ocorreram. Indiscutivelmente, este é mais um dos fatores 

que permite validar de forma inequívoca a autenticidade das respostas. Também se pode 

admitir, que o tempo que cada um dos inquiridos levou a responder às questões, e que 

correspondeu ao seu próprio ritmo e vontade, sem interferências de terceiros, foi 

determinante para o sucesso na obtenção de respostas fidedignas.  

Como referido no subcapítulo 4.3, realizamos um pré-teste do questionário em papel antes 

de o colocar online e acessível a todos os jovens participantes neste estudo de caso. Nesta 

etapa da investigação, conseguimos identificar as dificuldades de interpretação e 

compreensão das questões sentidas pelo grupo de jovens que respondeu ao questionário 

piloto. Em consequência desta aplicação, procedemos, tendo em conta as sugestões de 

correção e/ou alteração das pergunta, por parte dos respondentes, e da análise das 

respostas dadas, a alguns ajustes. Contudo, a estrutura do questionário e o conteúdo das 

questões não sofreram alterações significativas. O questionário foi pensado, de maneira a 

que, o conjunto de perguntas fosse organizado, de modo a ter uma coerência intrínseca, e 

a configurar-se de forma lógica para os respondentes. 

No caso desta investigação, o questionário eletrónico (Anexo 6) foi realizado com 

tecnologia Google Forms. Na descrição introdutória foi necessário ter um maior cuidado, 
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pois não só é preciso ser convincente para levar a que os jovens participem de forma 

responsável, como ter informação precisa para que não ofereça dúvidas sobre qual o 

propósito do mesmo. Assim, no início do questionário, para além da identificação da 

investigadora, é referido o objetivo da sua aplicação, bem como o contexto em que se 

insere. Por fim, faz-se referência ao compromisso de confidencialidade das respostas 

dadas, e ao caráter não impositivo do seu preenchimento, assim como, se agradece pela 

participação no estudo. 

O questionário eletrónico, propriamente dito, é composto por 20 questões, sendo que a 

maioria é de caráter fechado, e que está dividido em duas partes. Na parte I do 

questionário, pretendeu-se obter resposta sobre a idade e o género, assim como, o ano de 

escolaridade, e o curso que os inquiridos frequentavam. Na parte II, pretendemos recolher 

informação acerca da utilização dos novos media, onde é colocada uma questão sobre as 

preferências dos inquiridos em relação às atividades mediáticas. Depois, o questionário 

apresenta-se subdividido em duas secções, sendo que, numa das secções colocamos 

questões sobre o uso da televisão, e na outra, o uso da Internet. 

Relativamente ao uso da televisão, as questões incidem sobre: quais os programas 

televisivos que mais veem; pede-se para nomear os títulos dos programas que veem na 

televisão e no computador/ Internet; qual a frequência com que veem os programas 

televisivos que gostam; e com quem partilham o que veem na televisão/computador. 

Quanto ao uso da Internet, as questões são sobre: quais as novas tecnologias que 

possuem; para quê que utilizam as novas tecnologias; e que uso fazem da Internet. E, caso 

acedam ao Facebook, YouTube, e joguem jogos de vídeo, são inquiridos sobre: se acedem 

ao Facebook para quê que o usam; que vídeos ou conteúdos costumam ver no YouTube; 

e se jogam jogos de vídeo que jogos costumam jogar. As últimas questões inquirem sobre 

a frequência com que usam a Internet, e com quem partilham o que veem ou fazem na 

Internet. 

Após o término do período, entre janeiro e dezembro de 2016, em que o questionário 

eletrónico esteve disponível para ser preenchido, pelos inquiridos, nas três escolas, 

procedeu-se ao download das respostas, que se encontram em folha Excel, e desativou-

se o acesso à hiperligação. 
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4.5 - Descrição dos focus groups e a sua aplicação  

                                                                                          Os focus groups, realizados numa 

2ª fase de recolha de dados, junto dos jovens, decorrem, também, em ambiente escolar. 

Decorrente do processo de autorização, por parte da CNPD e da DGE, ficou o 

compromisso de haver um protocolo de implementação dos instrumentos de inquirição, 

sendo que nos focus groups haveria sempre que informar, em todos os grupos, que as 

entrevistas seriam gravadas em áudio, corroborar que a colaboração dos jovens era 

voluntária, corroborar a garantia de confidencialidade, explicar o teor da investigação.  

As entrevistas foram realizadas nas escolas, de cada um dos entrevistados, com prévio 

agendamento, tendo o diretor de cada um dos Agrupamentos dado autorização para que 

os professores dispensassem os jovens durante o tempo necessário para participarem nas 

entrevistas. Existe também a particularidade de a moderadora dos focus groups ser a 

investigadora que, usando um guião como fio condutor dos temas de discussão, procurou 

ser o que Berger (1998) descreve “A focus group moderator must not be directive or too 

assertive, but must also make sure the discussion doesn’t get off track” (p.90). Por isso, o 

guião, como o próprio nome indica, funciona como um guia, um referencial que fornece 

uma progressão lógica e plausível através dos temas a discutir, e numa linguagem próxima 

de quem vai ser entrevistado.  

Na construção do guião dos focus groups, tivemos em conta dois aspetos: obter informação 

adicional às questões do questionário eletrónico para compreender melhor algumas das 

respostas dadas, e colocar questões novas, mais complexas e relevantes para o estudo, 

onde a reflexão e a discussão fossem possíveis acontecerem. Este segundo aspeto ocupa 

a maior parte do tempo estimado para a duração dos focus groups. 

As entrevistas realizaram-se em cada uma das escolas (JSC, SL, OJ), frequentadas pelos 

jovens interessados em participar, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2016. 

Inicialmente projetamos a composição dos grupos com o número de três jovens com as 

mesmas idades, com a estimativa de realização de 3 entrevistas em cada uma das escolas, 

o que perfazia o número total de 27 entrevistados. Os grupos com as mesmas idades 

poderiam levar a que a discussão fluísse, sem os possíveis constrangimentos de pouco 

domínio dos assuntos discutidos, devido à maturidade e grau de conhecimento, assim 

como, facilitaria o tratamento de dados. Na realidade, deparamo-nos com dificuldades na 

seleção dos entrevistados, de acordo com o que tínhamos delineado, e tivemos que 
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reformular o processo, e aceitar o desafio dos possíveis constrangimentos da não 

configuração dos grupos como tínhamos delineado. Aceitamos grupos que chamamos de 

híbridos, pois, na sua composição, alguns obedecem às premissas iniciais, outros são uma 

mistura de idades e género, assim como número de elementos do grupo.  

Deste modo, foram realizadas 15 entrevistas em formato de focus group, onde no total 

foram entrevistados 57 jovens. Relativamente ao que inicialmente foi delineado, conseguiu-

se ultrapassar o número de voluntários a participar nas mesmas. Também se observam as 

seguintes particularidades: em 14 das entrevistas participaram de cada vez 4 elementos e 

numa delas estiveram presentes 3 elementos, e para além disso, nem sempre foi possível 

ter um grupo homogéneo quanto à idade na mesma entrevista. As caraterísticas peculiares 

dos grupos caraterizam-se pela vontade dos entrevistados, que se voluntariaram para 

participarem nos focus groups, de quererem estar com amigos ou colegas que conheciam 

melhor, para se sentirem mais confortáveis e desinibidos em partilharem as suas vivências, 

experiências e opiniões sobre os temas a debater. 

Em conclusão, foi surpreendente a adesão que obtivemos, ao decidirmos deixar os 

entrevistados escolherem os elementos que faziam parte do seu grupo. Por outro lado, 

como a relação entre os jovens era verdadeira, não foi construída artificialmente, 

observaram-se as emoções, os sentimentos que os unia, a motivação e o entusiasmo dos 

participantes que estavam mesmo interessados em dar a sua opinião e partilhar as suas 

experiências. Por isso, quando se abordam os assuntos obtêm-se respostas com maior 

profundidade e maior relevância para a investigação que desenvolvemos.  

Durante as entrevistas, que demoraram cerca de 30 minutos cada, exploraram-se 

oportunidades de discussão de assuntos que surgiram e revelavam interesse para o estudo 

em causa, estimulando os participantes a falar e reagir àquilo que os outros diziam, 

integrando-se todos os elementos do grupo na discussão dos temas. Os constrangimentos 

previstos, devido à maturidade e conhecimento dos assuntos em discussão, foram mais 

notados nos grupos homogéneos de entrevistados com 15 anos, ou nos grupos em que 

havia só o género masculino. No entanto, maiores desafios se colocaram aquando da 

organização e análise dos dados qualitativos fornecidos por estas entrevistas, que 

trataremos no capítulo seguinte. 

Apresentamos o corpo do guião dos focus groups no Anexo 7, no qual consta uma 

introdução ao objetivo da entrevista, o compromisso de confidencialidade, e a referência à 

identificação codificada da escola e da pessoa, e para além disso, havendo, na parte I, 

lugar à recolha de informação em relação à idade, ano de escolaridade e curso.  
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A parte II da entrevista contém 20 perguntas que abordam os temas da televisão, da 

Internet, e do poder e influência das imagens dos novos media nas suas vidas.  

As questões em relação à televisão permitem, por um lado, discutir acerca dos programas 

televisivos favoritos dos jovens, da frequência do seu visionamento, da forma como o 

fazem e das razões para a sua popularidade. Por outro lado, existem questões que 

conduzem à exploração da especificidade de programas, como as séries televisivas ou 

filmes.  

Em relação ao tema da Internet, questiona-se quais as tecnologias que usam, quais os 

conteúdos e plataformas digitais a que acedem, e qual a regularidade e tempo que 

despendem com o seu uso. Coloca-se à discussão o uso das redes sociais, do YouTube e 

dos jogos de vídeo e o porquê dessa popularidade.  

A discussão acerca do poder e influência das imagens dos novos media centra-se nas 

questões da cultura, estilos de vida que estão presentes nas imagens que consomem e 

que guardam na memória. Pretende-se também discutir como se identificam perante essas 

imagens, colocando-se, aqui, o enfoque nas questões de pertença e cidadania, e saber 

também com quem partilham o que veem na Internet e televisão.  

É de notar que este guião de entrevista em grupo não é estático e, por isso, ao longo das 

entrevistas foi necessário reformular algumas das questões colocadas, e proceder a alguns 

ajustes/ alterações tendo em conta a sua pertinência. Por conseguinte, consideramos que, 

tendo sempre como tronco comum as questões para discussão que já se encontravam 

delineadas, cada focus group se revelou como uma unidade singular, rica no seu conteúdo 

que no conjunto se intersetam e dialogam entre si a partir da análise que fazemos das 

mesmas. 
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CAPÍTULO 5 – PRÁTICA METODOLÓGICA 

 

 

Torna-se evidente que, numa investigação, nomeadamente, na que apresentamos, a 

análise de dados seja essencial para a apresentação de conclusões fundamentadas sobre 

a problemática em estudo. Assim, neste capítulo, explicamos de forma detalhada como 

procedemos à recolha, tratamento e análise dos dados, e partilhamos os resultados 

obtidos. Dado na presente investigação termos privilegiado um método misto, onde 

combinamos as potencialidades do método qualitativo e quantitativo, que possibilitam 

compreender de forma mais aprofundada as questões da investigação, os dados obtidos 

obedecem a este padrão. Deste modo, apresentamos uma análise dos dados, recorrendo 

ao uso da estatística descritiva e à análise de conteúdo qualitativa, combinando métodos 

quantitativos e qualitativos. 
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5.1 - Explicitação do processo de tratamento e análise e ferramentas 

utilizadas 

                                                                                          Após o término do processo de 

recolha de dados, por questionário eletrónico e pelos focus groups, procedemos à 

explicação e apresentação do seu tratamento e análise, separadamente, e 

sequencialmente. Numa primeira fase, concentramo-nos no tratamento e análise dos 

dados obtidos por questionário, e numa fase posterior, analisamos os dados fornecidos 

pelos focus groups. Terminado este trabalho de análise dos dados, em separado, 

colocamo-los em confronto, dado que dentro do universo de respondentes ao questionário, 

se encontram, interligados, os participantes nos focus groups  

Iniciamos por explicitar os procedimentos relativos ao questionário eletrónico em Google 

Forms. Uma das vantagens deste instrumento foi ter permitido que os dados ficassem 

alojados no software Excel, em folhas de cálculo, onde estão registadas, por respondente, 

todas as respostas dadas a cada uma das perguntas do questionário, incluindo a data em 

que foi preenchido. Ao importar o documento em Excel conseguimos proceder ao 

tratamento dos dados de forma segura e fidedigna.  

Convém referir que, através da ferramenta Google Docs, também obtivemos um tratamento 

automático dos dados por escola, ou seja, por cada uma das três hiperligações 

correspondente a cada escola. Este tratamento de dados disponibilizado em PDF, para 

além de não corresponder a um universo total da amostra, revela outras lacunas, que são 

não fazer a leitura de todos os dados disponíveis, ter gráficos que são ilegíveis, e não 

corresponder a uma análise aprofundada como pretendíamos. Deste modo, tivemos que, 

com base na informação que dispúnhamos, e tendo em conta as linhas de investigação, 

delinear estratégias que conduzissem a um tratamento e análise dos dados, que eram 

bastantes em número, e em diversidade, e com significado. 

Neste sentido, a classificação e organização dos dados obtidos por questionário foi feita 

com recurso ao uso da ferramenta Excel dado revelar-se, na nossa opinião, a mais 

apropriada para o tratamento de dados que impunha o uso do cálculo na construção de 

tabelas e gráficos. No entanto, a tarefa não foi fácil. Como tínhamos dados quantitativos, 

mas, também, qualitativos o trabalho que encetamos foi bastante moroso, e requereu 

resiliência, e meticulosidade no seu tratamento, correspondendo a avanços e recuos nas 

estratégias delineadas. Optamos por, para cada uma das perguntas do questionário, 
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organizar as respostas, e inseri-las em tabelas, o que para uma análise quantitativa 

possibilitou a construção dos gráficos e tabelas que apresentamos. 

De forma bastante resumida, diremos que, numa fase inicial, procedemos ao levantamento 

do número total de respondentes, idade, ano de escolaridade e curso. E, para cada uma 

das restantes questões do inquérito, tratamos os dados, primeiro em correlação com o 

universo dos participantes, e depois tendo em conta a variável idade, 15, 16 e 17anos.  

Relativamente ao corpus de análise obtido a partir das perguntas abertas que constavam 

no questionário eletrónico e dos focus groups, fizemos uso das técnicas de análise de 

conteúdo, já referenciadas no capítulo 3. De forma geral, e primeiramente, trabalhamos a 

informação a nível descritivo, organizando-a, e sistematizando-a, tendo em conta a variável 

idade, e os assuntos que reportavam. De seguida, correlacionamos a informação já 

sistematizada, produzindo as associações que se podem estabelecer, agrupando-a por 

categorias, e, ou, temas, tendo em conta, o sentido e similaridade dos assuntos que 

abordavam. E, por último, procedemos à interpretação das dinâmicas encontradas. 

Especificamente, e em relação aos focus group, procedemos à gravação das entrevistas 

que foram alojadas no computador em formato áudio 3GPP. Após a produção e gravação 

das entrevistas, iniciamos o período de transcrição integral e fiel das mesmas, na sua 

totalidade, e no computador, em formato Word. Numa fase posterior, fizemos uma revisão 

do trabalho de transcrição das entrevistas, ouvindo-as novamente, e fazendo algumas 

correções de imprecisões na transcrição inicial.  

A heterogeneidade na composição dos grupos de entrevistados, que se revelou na idade, 

género, e número, levou a que houvesse a necessidade de focar toda a atenção na forma 

como gerir este desafio acrescido à leitura dos dados. Usando de coerência para com as 

estratégias delineadas relativas às variáveis, que temos em conta, ao longo do estudo de 

caso, organizamos as entrevistas em três grupos, tendo em conta as idades dos 

participantes, 15, 16 e 17 anos. Assim, do número total de quinze entrevistas transcritas 

existem cinco entrevistas onde participaram jovens com 15 anos de idade, dez entrevistas 

com a participação de jovens com 16 anos ,e oito entrevistas onde participaram jovens com 

17 anos (Anexo 8). 

Reportamos que o tratamento dos dados fornecidos pelos focus groups foi realizado 

através do software NVivo 12 Pro. Esta ferramenta revelou-se de uma utilidade crucial, 

quer para a organização das entrevistas por grupos etários, quer para o tratamento e 

análise da informação qualitativa. Devemos, igualmente, mencionar que na transcrição 

dos focus groups, procedemos à codificação dos nomes dos entrevistados pelas letras 

A, B, C, D e E, no sentido de preservarmos o anonimato dos jovens. 
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Através da leitura cuidadosa de cada uma das entrevistas, por grupo etário, e usando o 

software NVivo 12 Pro, fomos construindo as sinopses das entrevistas, seguindo os 

assuntos ou temas do guião dos focus groups, e identificando outros, que não eram 

esperados no guião. Esta construção de sinopses das entrevistas, que correspondem a 

sínteses do discurso, foi elaborada copiando literalmente a informação dada pelos 

participantes a cada questão. Desta forma, este material descritivo é fiel, até na linguagem, 

a tudo aquilo que os entrevistados disseram sobre cada um dos assuntos ou temas.  

Consideramos que todo o processo referido anteriormente, de agregação das diferentes 

opiniões, permitiu, efetivamente, identificar o corpus de análise central das entrevistas, 

facilitando o conhecimento da totalidade da informação, e o trabalho posterior de análise 

mais profunda das mesmas. 

Continuando com o uso do software NVivo 12 Pro procedemos à categorização e 

codificação dos dados que recolhemos, tendo como base as questões de investigação, e 

os objetivos do estudo. Do mesmo modo, referimos que a categorização e codificação 

decorre da leitura aturada dos dados, procurando encontrar as regularidades, padrões, 

temas recorrentes, através das palavras ou frases capazes de os sistematizar. 

Neste ponto referimos o pensamento de Fraenkel & Wallen (2008), segundo o qual, 

teremos que determinar as categorias e subcategorias, antes de começar a análise, sendo 

definidas com base nos conhecimentos na área e na experiência profissional, mas, também 

redefinidas na pesquisa de expressões, palavras, temas ou acontecimentos. Confirmamos 

que procedemos de dois modos, com base no que era expectável encontrarmos, e no 

emergir das categorias, e subcategorias, à medida que procedíamos ao tratamento dos 

dados. 

Da categorização e codificação dos dados dos focus groups resultaram a produção de um 

mapa global organizativo dos dados. Decorre desse mapa global, a apresentação de 

fluxogramas por temas e subtemas. Chegamos a essa sistematização observando, no 

corpus de análise, a prevalência dos temas identificados que decorrem dos objetivos 

específicos da investigação. Este processo de tratamento dos focus groups vem facilitar a 

análise dos dados obtidos que são complexos, ricos e extensos. 

Nos subcapítulos que se seguem, apresentamos as análises dos dados decorrentes da 

organização das questões colocadas no questionário, que foram pensadas tendo em conta 

as questões de investigação. Referimos que a análise dos dados do questionário aparecem 

sempre anteriores às dos dados das entrevistas, uma vez que os seus elementos 

(entrevistados) fazem parte do todo, que se desenha na adesão ao questionário. Observa-
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se também, para além da análise dos dados do global, a particularidade da análise de cada 

um dos assuntos / temas tem em conta a variável idade. 

 

5.2 - Caracterização do público-alvo   

                                                                                         A caracterização do público-alvo, 

tendo em conta as dimensões da idade, do ano de escolaridade, e do curso que 

frequentam, parece-nos pertinente, dado que, embora, não se trate de um estudo escolar, 

mas sim, de um estudo no âmbito das vivências sociais e mediáticas no seio dos momentos 

de lazer dos inquiridos (capítulo 4), o público encontra-se no meio escolar e possui 

características que o integra em determinados grupos de pertença. Esses grupos reportam-

se às idades que têm, ao ano de escolaridade e ao curso que frequentam. 

Por outro lado, acresce que assumimos de forma estratégica (capítulo 4), neste estudo de 

caso, não determinarmos um número ideal de participantes com base na proporção do 

número total de jovens, com as idades pretendidas (15, 16, 17 anos), a frequentar cada 

uma das escolas, onde foram implementados os inquéritos.  

Deste modo, a caracterização do público, tendo em conta as dimensões referidas, reveste-

se de importância para uma maior compreensão e aprofundamento do conhecimento das 

características destes jovens, que pertencem à geração Z, e que vivem na era da 

globalização digital e mundialização da cultura. De igual modo, permite-nos identificar e 

perceber se existe, ou não, diversidade no seio do grupo de jovens que participou no 

estudo. 

Assim, desenvolvemos a análise relativa à caracterização dos participantes, neste estudo 

de caso, da seguinte forma: primeiramente, analisamos os dados do questionário 

eletrónico, e, seguidamente, procedemos à análise dos dados dos focus groups sobre o 

mesmo assunto. Desta maneira, apresentamos informação entrelaçada em relação às 

dimensões da idade, do ano de escolaridade e do curso que frequentam.  

Relembramos que, tanto o questionário como os focus groups foram aplicados no decorrer 

do ano de 2016, nas três escolas públicas de São João da Madeira, a jovens com idades 
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compreendidas entre os 15 e os 17 anos, de acordo com os procedimentos delineados no 

capítulo 4. 

Um total de n=283 jovens responderam ao questionário eletrónico.  

As idades dos inquiridos apresentam a seguinte distribuição: 42% tem 17 anos, 38% tem 

16 anos e 20% tem 15 anos. Deste modo, e apesar de termos uma representatividade 

desigual em termos de idade, não deixa de ser interessante verificar que são os jovens 

com maior idade aqueles que mais aderiram a este estudo. (gráfico 1) 

 

 

Gráfico 1- percentagem de inquiridos por idade 

Do universo total de n=283, um total de n=57 jovens participaram nos focus groups, tendo 

sido realizadas 15 entrevistas. Da análise dos dados, no diagrama 1, sobre a idade dos 

entrevistados, observamos que os respondentes ao questionário com 15 anos foram um 

total de n=57, e desse universo um total de n=13 participaram nos focus groups; os 

respondentes ao questionário com 16 anos foram um total de n=108, e desse universo um 

total de n=21 participaram nos focus groups; os respondentes ao questionário com 17 anos 

foram um total de n=118, e desse universo um total de n=23 participaram nos focus groups.  

Concluímos que, em ambos os momentos do inquérito, existe um maior número de 

inquiridos com 17 anos, seguido pelos que têm 16 anos, e depois, em menor número, os 

que têm 15 anos.  

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 100 

 

Diagrama 1- universo total de participantes por idade - questionário e focus groups 

Quanto ao ano de escolaridade, que estes jovens frequentam, a distribuição indica que 

quase metade dos respondentes ao questionário, está a frequentar o 11ºano (44%), 

seguida de 30% dos inquiridos a frequentar o 10ºano e 27% a frequentar o 12ºano. (gráfico 

2) 

 

 

Gráfico 2- percentagem dos inquiridos por ano de escolaridade 

Contrariamente, os dados dos focus groups relativos ao ano de escolaridade, que se 

apresentam no diagrama 2, permitem verificar que há mais entrevistados a frequentar o 

10ºano (n=21), seguidos dos que estão no 11ºano (n=19), e, depois, os que frequentam o 
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12ºano (n=17). Isto revela que alguns têm idade superior à que é suposto ter, para o ano 

de escolaridade em que estão. Não deixa de ser curioso que ao questionarmos sobre se 

havia alguma diferença entre ter 15 ou 16 anos, uma das entrevistadas, com 15 anos, diz: 

“Se calhar socialmente é uma visão diferente, mas em termos escolares, não é assim muito 

diferente (…) Porque os 16 anos já são … já é aquela adolescência, mesmo. Os 15 anos 

ainda não … acho que é considerado pré adolescência”. (FG 7) 

 

 

Diagrama 2- universo total dos participantes por ano de escolaridade - questionário e focus groups 

As respostas relativas a quais os cursos que frequentam revelam que, embora predomine 

a percentagem de inquiridos que frequenta os cursos cientifico-humanísticos (54%), 

comparativamente à frequência dos cursos profissionais (46%), a mancha gráfica permite 

constatar que tal predominância é quase que indelével. (gráfico 3) 
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Gráfico 3- percentagem dos inquiridos por curso 

Nos focus groups prevalece um número maior de entrevistados que frequenta os cursos 

científico humanísticos (n=42), comparativamente ao número de entrevistados que 

frequenta os cursos profissionais (n=15), como se pode verificar no diagrama 3.  

 

 

Diagrama 3- universo total dos participantes por curso – questionário e focus groups 
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5.3 - Preferências mediáticas e razões 

                                                                                     

                                                                                          Na parte II do questionário, 

colocaram-se questões relativas ao uso dos novos media. A questão inicial é de caráter 

global, e pretende perceber quais as preferências dos jovens pelas atividades: Ler, Ver 

televisão, Estar na internet, Jogar jogos eletrónicos, Ouvir rádio. O respondente ordena as 

atividades mediáticas de 1 a 5, de acordo com as suas preferências. 

A análise dos dados permite concluir, de forma inequívoca, que Estar na Internet é a 

atividade que está no topo das preferências dos inquiridos. No gráfico 4 constata-se que, 

por ordem decrescente, em 1ª preferência 36% dos inquiridos escolhe Estar na Internet, 

22% dos inquiridos prefere Jogar jogos eletrónicos, 19% dos inquiridos tem como atividade 

favorita Ler, seguida por 13% dos inquiridos a escolher Ver televisão e 11% escolhem Ouvir 

rádio. Em 2ª preferência destaca-se Ver televisão com 29% dos inquiridos a nomear esta 

atividade, e 28% a escolher Estar na Internet. Em 3ª preferência Ver televisão e Jogar jogos 

eletrónicos são as atividades mais escolhidas pelos inquiridos, correspondendo a 33% e 

21% dos inquiridos, respetivamente. Já na 4ª preferência a atividade Ouvir rádio sobressai 

em relação às restantes com 33% dos inquiridos a nomeá-la, logo seguida pela escolha da 

atividade Ler (21%) e Ver televisão (20%). Na última das preferências, 5ª preferência, a 

atividade Ler é a escolha feita por 34% dos inquiridos, seguida da atividade Ouvir rádio em 

que 23% a nomeiam e Jogar jogos eletrónicos com 22%. (gráfico 4) 

 

 

Gráfico 4- percentagem dos inquiridos por atividades por preferência 
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Simultaneamente, pode observar-se que, ao identificarmos as faixas etárias que escolhem 

as atividades em 1ª preferência, Estar na Internet é a escolha com maior percentagem de 

inquiridos e é transversal a todos os jovens que fazem parte do estudo, independentemente 

de terem 15, 16 ou 17 anos. A segunda atividade mais nomeada pelos jovens de 15 anos 

é Ler, logo seguida por Jogar jogos eletrónicos e Ver televisão. Os jovens de 16 anos e 17 

anos revelam ter as mesmas preferências ao nomearem em segundo lugar Jogar jogos 

eletrónicos, em terceiro Ler e depois Ver televisão. A atividade Ouvir rádio é escolhida em 

último lugar por todas as faixas etárias que participam neste estudo. (gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5- percentagem dos inquiridos por idade nas atividades da 1ªpreferência 

A análise desta temática – atividades mediáticas preferidas – através do olhar dos focus 

groups permite perceber que quase todos os entrevistados confirmam Estar na Internet 

como a sua 1ªpreferência. Esclarecemos, também, que não usam a terminologia jogos 

eletrónicos que utilizamos no questionário, em vez disso, referem os jogos de vídeo. 

Analisando as entrevistas por idades, relativamente aos assuntos mencionados 

anteriormente nos questionários, podemos determinar as razões que justificam as suas 

preferências. 

Os jovens com 15 anos apontam como razão para o uso da Internet, o acesso às redes 

sociais, sendo o Facebook, o Twitter e o Instagram as mais nomeadas. No entender destes 

jovens cada uma destas redes sociais tem uma potencialidade diferente. Uma das jovens 

refere que “O Facebook é mais para fotos, para conversas com os amigos nos chats e 

assim” (FG7), no entanto outros jovens referem que “agora acho que não se usa tanto o 

Facebook” (FG7). Em relação ao Twitter, num dos focus groups registamos que o usam 

“Para falar basicamente de tudo o que estamos a fazer…como se fosse um diário virtual” 
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(FG7) onde partilham sentimentos e rotinas. Enquanto no uso do Instagram sobressai a 

ação de partilhar as fotografias.  

Em relação aos jogos de vídeo, os jovens que os referem, justificam essa opção com o 

facto de ser um passatempo.  

Os jovens que referem gostar de ver televisão nomeiam as séries televisivas estrangeiras, 

os filmes e as novelas como os programas que mais gostam de ver. Contudo, verificamos 

que as séries televisivas são o programa mais referido ao longo destas entrevistas. Existem 

jovens que referem o assunto de diversas formas, desde nomear, especificamente, os 

títulos das séries que gostam de ver: “Anatomia de Grey que já acabou. E Uma Família 

Muito Moderna também costumo ver. E às vezes quando apanho alguns episódios de 

outras séries vejo” (F14), a referir de forma genérica que “Eu tenho tendência a ver séries 

estrangeiras” (FG7), “principalmente séries” (F15). 

Por outro lado, constatamos que quase todos os jovens desta faixa etária usam o telemóvel 

para acederem à Internet. Transcrevemos as razões que os jovens deram para o seu uso 

em três das entrevistas: “Eu prefiro usar o telemóvel porque uma das coisas que eu gosto 

mais de fazer é ouvir música. E eu acho que com o telemóvel é muito mais fácil, muito mais 

simples.” (FG 14);  

A – Porque é muito mais… tem mais mobilidade do que o computador, mesmo que 

seja um tablet, o Smartphone é mais pequeno…     

B – E anda sempre connosco.     

C – exatamente.     

D – uma pessoa acaba por ter mais mobilidade. (FG 7) 

Relativamente aos jovens com 16 anos, estes justificam a escolha de Estar na Internet com 

“significa fazer várias coisas”, “abrange um leque de várias atividades para serem feitas”, 

“uso para ver filmes e séries”, “para ir ao YouTube”. (FG 10) 

Jogar jogos de vídeo é referido na sequência das razões para o uso da Internet, em que 

uma das jovens revela ao grupo, em que está inserida, o seguinte: 

A – Muito estratégia, tipo como é que eu hei-de explicar? Não são aqueles, tipo 

como os da minha turma que são fantasia e isso tudo, não. São aqueles em que 

tenho que fazer um grupo, para depois ir fazer um assalto a um castelo. Pronto 

coisas assim.   
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Moderadora – Portanto, tens que ter uma personagem com umas caraterísticas 

específicas, não é? Tens que montar aquela personagem, aquele perfil, digamos 

assim.   

A – Sim. Também jogo SIMS. Gosto muito. Gosto imenso. (FG 14) 

Outros que referem jogar jogos de vídeo justificam com o facto de poderem “jogar com os 

amigos que é bastante mais divertido” (FG 3). 

A atividade mediática Ler, que aparece em 3ºlugar da 1ª preferência nas respostas ao 

questionário, é explicada, por alguns destes jovens com 16 anos, desta forma: 

Moderadora – Gostam de ler? Vocês leem? Também havia lá uma pergunta sobre 

ler. Costumam ler livros… agora está muito na moda, não é? Ler aqueles livros 

enormes e que depois são adaptados a filmes?  

A – Não é bem ler, são as fics nos telemóveis.  

B – Que viciam. (…)   

Moderadora – E isso é o quê?   

A – É pessoas, são pessoas normais, como nós, 

criam uma conta nessa aplicação e vão 

escrevendo uma história à maneira delas, pronto. 

B – Com as ideias que elas quiserem, nada assim 

de escritores profissionais e assim. (…) 

C – Nós é que escrevemos a nossa própria 

história. 

A – A história é nossa.   

C – Podemos ler a dos outros e dar comentários 

ou gostos, e isso. Agora não pudemos é copiar a 

história dos outros. (…)  

Moderadora – E depois aquilo é partilhado…   

C – Sim. E dá para ganharem prémios até com isso. (…). (FG 6) 

Ilustração 3- Fics na plataforma 
Wattpad  
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Ver televisão é feito tanto no ecrã da televisão, como no computador com acesso à Internet. 

O que um dos entrevistados diz remete para um papel que a televisão ocupa no seio das 

famílias, o espaço comum da sala, que parece estar a mudar: “(…) E mesmo assim por 

exemplo, não vejo tanta televisão porque como está na sala a televisão e a minha mãe 

está mais lá, por isso não a uso tanto” (FG 10). E, há, mesmo, quem refira que vê “pouca” 

ou “muito pouca” televisão.   

Também justificam ver as séries televisivas no computador da seguinte forma, “porque os 

episódios saem mais rápidos”, “podemos ver no horário que nós queremos” (FG 10). E, 

numa das discussões sobre o assunto, um grupo de jovens conclui:  

A – E não só podemos ver onde quero e como queremos. Não estamos 

dependentes do sofá em frente à televisão.  

B – E não temos que esperar. Normalmente as séries saem no dia estipulado e na 

televisão temos que esperar 3 dias…  

C – Na televisão dá 4 vezes o episódio num dia.  

D – Exato. (…)  

A – É assim, no computador nós podemos ver o episódio que temos naquele dia, e 

se andamos a seguir podemos ver o 1, 2 e 3, e depois, numa semana pode sair um 

episódio novo por semana, e temos que andar a ver aqueles que deram, tipo muitas 

vezes. Eu já vi um episódio tipo 4 vezes. (FG 10)  

O uso do telemóvel é referido pela “mobilidade”, “ser pequeno”, “porque nós temos Internet 

tanto em casa como na escola”, (FG 7) e “Acho que é um objeto que já faz parte de nós. 

Nós sempre usamos isso no dia-a-dia. É a nossa rotina” (FG 7), assim como, “Porque usar 

o telemóvel pode também significar estar na Internet. Porque tenho dados móveis, posso 

aceder ai a mais coisas, às atividades da internet mais às atividades do telemóvel, que 

pode implicar até jogos de vídeo” (FG 10). 

No entanto, não deixam de referir as vantagens do ecrã do computador: 

A – Eu gosto muito mais de escrever em teclado do formato do computador. Para 

mais projetos não dá para serem feitos no Smartphone. 

B – Mas eu acho que não é por ai. Acho que … 
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C – Pois não. É só um bónus e depois, como eu já disse, eu gosto muito de ver 

séries e ver vídeos no YouTube, e isso, e eu prefiro fazer… apesar de dar para ver 

no Smartphone, como o ecrã é mais pequeno, prefiro mil vezes ver no computador. 

E, assim, como o resto. (FG 11) 

Os jovens com 17 anos resumem a escolha de Estar na Internet a “ver televisão”, “jogar 

jogos”, “ver séries, filmes, vídeos”, “dá para fazer várias coisas”. Um dos jovens diz o 

seguinte: “E também acho não me sinto tão sozinho. Por exemplo, se estiver a ver televisão 

estou isolado do mundo, estou só a ver televisão. Na Internet estou em contacto com as 

outras pessoas, e vejo o que está a passar” (FG 1).  

Nesta sequência da discussão, percebemos que preferem usar o computador com acesso 

à Internet, em vez de se sentarem em frente ao televisor. Uma das jovens resume a razão 

desta escolha, dizendo “Porque na Internet nós temos praticamente tudo. Podemos ver 

séries, podemos ver televisão, estar a par das noticias. (…) estar em contacto com os 

nossos amigos e família” (FG12), 

Poucos jovens referem que veem televisão. Os que o fazem revelam que somente quando 

estão a jantar veem o telejornal. Quem refere que costuma ver televisão, ao ser 

questionado porquê, obtemos, por exemplo, esta resposta: “Porque é o que eu faço. Eu 

costumo estar muito tempo a ver televisão e acho que a televisão é uma companhia” (FG 

9). Nestes casos os jovens referem que veem telenovelas e concursos. 

Quando abordamos o uso do telemóvel, o grupo de jovens na faixa etária dos 17 anos, 

resumidamente, refere que o uso do telemóvel é condicionado por um fator, só usam se 

tiver Internet. 

Em conclusão, verificamos que as escolhas das atividades mediáticas passam, 

maioritariamente, pelo uso das tecnologias com acesso à Internet, o que lhes permite ter 

maior autonomia nas escolhas do que querem fazer, no modo, e tempo que querem 

despender nessas atividades, e na possibilidade de usarem os diferentes ecrãs de acordo 

com as suas necessidades.  
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5.4 - Consumo televisivo em múltiplos ecrãs 

                                                                                          A questão relativa aos programas 

televisivos que mais veem, comporta onze opções (Filmes, Documentários, Séries, Reality 

shows, Concursos, Música, Telenovelas, Informação, Futebol, Outro). As respostas dadas 

revelam o destaque dos filmes e das séries televisivas, com 81% e 74% dos inquiridos, 

respetivamente, e do cruzamento de dados percebemos que estes programas são vistos 

em múltiplos ecrãs, o computador, o Smartphone e o televisor. 

Os programas de música e o visionamento de programas de futebol são mencionados por 

quase metade dos inquiridos, com 46% dos inquiridos a mencionar a música, e 45% a optar 

pelo futebol. Podemos, também, verificar que as telenovelas são seguidas por 36% dos 

inquiridos. Os documentários (29%), programas de informação (29%), reality shows (28%) 

e concursos (26%). Em Outro, existe 5% dos inquiridos a optarem por esta resposta, o que 

se revela inexpressiva para este estudo. (gráfico 6) 

 

 

Gráfico 6- percentagem dos inquiridos nos programas televisivos mais vistos 

Procedendo a uma análise dos dados anteriormente referidos, tendo em conta a variável 

idade (gráfico 7), verifica-se que o visionamento, dos filmes, das séries televisivas, e dos 

programas de música, é transversal às três faixas etárias, em termos de maior 

popularidade. Traduzindo-se no seguinte: mais de metade da percentagem total dos 

inquiridos, por idade, escolhem o visionamento de filmes, 75% dos inquiridos com 15 anos, 

81% dos inquiridos com 16 anos, e 85% dos inquiridos com 17 anos, e o visionamento das 

séries televisivas, referido por 77% dos inquiridos 15 anos, 81% dos inquiridos com 16 
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anos, e 85% dos inquiridos com 17 anos. Os programas de música são vistos por 46% dos 

inquiridos com 15 anos, 39% com 16 anos e 47% com 17 anos.  

Nos outros programas televisivos, documentários, reality shows, concursos, telenovelas, 

informação, futebol observa-se uma variação maior nas percentagens, tendo em conta as 

três faixas etárias. Numa análise mais pormenorizada, observamos que nas escolhas que 

fazem, a percentagem de inquiridos com 15 anos, espelha-se da seguinte forma: 33% 

refere o visionamento de documentários, 30% a visionamento de concursos, 28% a 

visionamento de futebol, a que se segue a informação com 26% e o visionamento de reality 

shows com a percentagem de 25%. Para os inquiridos com 16 anos, as escolhas são 

diferentes, havendo 34% que visiona programas de futebol, 25% escolhe ver informação, 

23% refere que vê reality shows e 16% prefere o visionamento de documentários. Os 

inquiridos com 17 anos, também, fazem escolhas diferentes no visionamento destes 

programas, sendo que 41% vê futebol, 36% gosta de ver documentários, a mesma 

percentagem de inquiridos, 28%, refere o visionamento de telenovelas e informação, 25% 

escolhe ver reality shows e 22% gosta de ver concursos.  

 

 

Gráfico 7- percentagem dos inquiridos por idades - visionamento de programas televisivos 

Quando solicitados para mencionarem os títulos dos programas televisivos que veem na 

televisão, e/ou no computador com acesso à Internet, nem todos os inquiridos 
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responderam. Do total de n=283 inquiridos, n=247 mencionaram títulos de programas 

televisivos visionados na televisão e n=122 inquiridos nomearam os que viam no 

computador/Internet. Deste modo, constata-se que é na questão relativa aos títulos de 

programas televisivos vistos no computador/Internet que menos respostas obtemos, 

havendo 36% de respostas inválidas, 18% de inquiridos que não respondem, e 2% que 

referem não ver programas televisivos. Verifica-se que as respostas inadequadas se 

devem ao facto de responderem, nomeando as redes sociais ou o YouTube, em vez de 

nomearem títulos de programas televisivos. Em relação aos títulos de programas 

televisivos vistos na televisão, verifica-se que 10% das respostas são inadequadas, 0,4% 

dos inquiridos não responde e 2% não vê televisão. (gráfico 8) 

 

 

Gráfico 8- percentagem de respostas inválidas 

Em síntese, consegue-se ter uma perceção mais detalhada do consumo de programas 

televisivos na televisão, por parte de 87% dos inquiridos, e de 43% dos inquiridos, no que 

diz respeito aos programas televisivos vistos no computador/Internet. (gráfico 9) 

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 112 

 

Gráfico 9- percentagem dos inquiridos que mencionam títulos dos programas vistos na televisão ou no 
computador/Internet 

Os títulos dos programas televisivos mencionados pelos inquiridos, e vistos na televisão, 

são, maioritariamente, em língua inglesa, verificando-se que 82% dos inquiridos visionam 

programas em língua inglesa e 75% em língua portuguesa. (gráfico 10) 

 

Gráfico 10- percentagem de inquiridos que mencionam programas vistos na televisão em língua materna e 
língua inglesa 

Referimos que, socorrendo-nos de técnicas de análise de conteúdo para o tratamento da 

matéria empírica deste produto cultural, as séries televisivas, procedemos à organização 

e sistematização dos dados. Para cada uma das séries televisivas referidas pelos 

participantes, verificamos a sinopse que está disponível online, e tendo em conta o tema 

geral abordado em cada uma delas agrupamos as mesmas por categorias temáticas.  

Da categorização dos títulos dos programas televisivos conclui-se que, os programas 

televisivos que os jovens visionam em língua inglesa são, maioritariamente, séries 

televisivas, de origem americana dos EUA, com 43% dos inquiridos, contrastando com os 
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programas televisivos que são vistos em língua materna, telenovelas ou ficção nacional 

que são mencionados por 29% dos inquiridos. (gráfico 11) 

 

 

Gráfico 11- percentagem de inquiridos que veem programas na televisão - língua materna e língua inglesa 

Ainda sobre este assunto, mas, em relação ao que visionam no computador / Internet, os 

dados obtidos são bastante residuais, não sendo relevantes para análise, excetuando as 

séries televisivas em língua inglesa. De acordo com o que se demonstra nos gráficos 12 e 

13, comparativamente, existe uma maior percentagem de inquiridos nas três faixas etárias 

a ver as séries no computador/Internet, do que na televisão. Os inquiridos com 16 e 17 

anos são os que mais veem as séries, quer na televisão, quer no computador / Internet, 

apresentando-se da seguinte forma: 30% dos inquiridos com 16 anos, e 28% com 17 anos, 

visionam as séries no computador, enquanto 17% dos inquiridos com 17 anos, e 16% com 

16 anos, visionam as séries na televisão. Também se verifica que 11% dos inquiridos, com 

15 anos, vêm séries no computador e 10% na televisão. 
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Gráfico 12- percentagem de inquiridos por idade a mencionar títulos de séries na televisão 

 

Gráfico 13- percentagem de inquiridos por idade a mencionar títulos de séries no computador 

Uma análise mais profunda permite concluir que, a maior parte dos inquiridos nomeiam 

títulos de duas a três séries que veem, quer no computador, quer na televisão. Isto é, 28% 

dos inquiridos acompanha duas séries na televisão, 25% segue uma série e 23% vê os 

episódios de duas séries. (gráfico 14) 

 A referência aos títulos de séries televisivas vistas no computador/Internet revela que, 24% 

dos inquiridos vê uma série, 23% acompanha duas séries e 17% três séries. No entanto, 

também se verifica, que existe uma percentagem de inquiridos que, embora residual, mas 

que revela a individualidade das escolhas neste âmbito, vê mais do que três séries 

televisivas, tanto na televisão como no computador/Internet. (gráficos 14 e 15) 

 

 

Gráfico 14- percentagem de inquiridos por número de séries que visionam na televisão 
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Gráfico 15- percentagem de inquiridos por número de séries que visionam no computador 

Ao analisarmos o número de séries televisivas vistas na televisão, tendo em conta as 

idades dos inquiridos, conclui-se que, o visionamento de uma a três séries é transversal às 

três faixas etárias, em maior percentagem. Constatamos que 38% dos inquiridos com 15 

anos acompanha três séries, 29% uma série e 25% duas séries. Os inquiridos com 16 anos 

e 17 anos veem, maioritariamente, duas séries, tendo 28% e 31% dos inquiridos, 

respetivamente, referido isso mesmo. O visionamento de uma série é referido por 25%, e 

24% dos inquiridos com 16 anos e 17 anos. Por último, verificamos que 20% dos inquiridos 

com 16 anos e 14% com 17 anos veem três séries. (gráfico 16) 

 

 

Gráfico 16- número de séries na televisão por percentagem de inquiridos 

Quando se analisa o número de séries televisivas vistas no computador/Internet, tendo em 

conta as idades dos inquiridos, destaca-se que o ato de ver uma a três séries, por parte de 

uma maior percentagem de inquiridos, não é transversal às três faixas etárias.  
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A maior parte dos inquiridos com 15 anos vê entre uma a três séries, 36% vê uma série e 

29% acompanha duas e três séries. Relativamente aos inquiridos com 16 anos, verifica-se 

que 31% vê duas séries, 17% vê uma e duas séries, e 14% vê 5 séries. Já os inquiridos 

com 17 anos referem um maior número de séries que visionam, isto é, 29% menciona que 

vê uma série, 15% vê cinco e seis séries, e 12% acompanha duas e três séries. (gráfico 

17) 

 

 

Gráfico 17- número de séries no computador por percentagem de inquiridos 

Como referido anteriormente, os títulos de séries nomeados pelos inquiridos corresponde 

a uma lista extensa, que se traduz no seguinte: os inquiridos com 15 anos nomeiam 51 

títulos de séries televisivas que veem; os inquiridos com 16 anos nomeiam 96 títulos e os 

inquiridos com 17 anos nomeiam 122 títulos. 

5.5 - O mundo representado nas séries televisivas 

                                                                                          Como demonstramos no 

subcapítulo anterior, as séries televisivas estão, esmagadoramente, presentes na vida dos 

jovens. Dado que, alguns inquiridos referem assistir a mais do que uma série de televisão, 

em alguns casos, nos dois ecrãs, televisor e computador, constatamos que, no universo 

total da amostra, existem 646 referências relativas ao visionar desse programa televisivo, 

sendo que 336 das referências são sobre o que veem na televisão e 310 no 
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computador/Internet. Nessas referências identificamos 122 títulos de séries televisivas a 

que os jovens assistem na televisão, e/ou no computador/Internet, e que apresentamos 

numa listagem na tabela 2, sob cada uma das categorizações que explicaremos de 

seguida. 

Tabela 2- Títulos de séries televisivas vistas em televisão e/ou computador/Internet 

Lutas dinásticas entre 
famílias 

Investigação criminal Vampiros/Lobisomens 

Game of Thrones  
Reign 
Vikings 

NCIS: Los Angeles (Naval Criminal Investigative 
Service) 
CSI/ CSI Miami /CSI Nova Iorque (Crime Scene 
Investigation) 
Hawaii Five-0 
Quântico 
Crossing lines 
Os Mistérios de Laura 
The whispers 
Rizzoli&Isles 
Limitless 
Secret files 
The Blacklist 
Blindspot 
 

The originals 
The vampire diaries  
Teen wolf 

Futuro apocalíptico Futuro da humanidade Super heróis 

The last man on earth 
The Walking dead 
Fear the Walking dead 

Futurama 
Under the dome 
The last ship 
The 100 
Orphan Black 

Gotham 
The Flash  
Supergirl 
Agents of SHIELD 
Arrow 
Daredevil 
Knight Rider 
Chicago fire 
Legends of tomorrow 
 

Família Crime Génios/nerds 

Family Guy  
The Simpsons  
Cleveland Show 
Archer 
American dad 
How I met your mother  
Modern family 
Switched at birth  
Tyrant 
Revenge 
The Fosters 
Californication 
Two and a half man 
Forever 
Arrested development  
You're the worst 

Criminal minds 
Castle 
Mentalista 
Criadas e malvadas 
Sherlock 
Nikita 
Person of interest 
Scream queens 
Mad dogs 
Orphan Black 
Hannibal 

Da Vinci's Demons  
Scorpion 
The Bing Bang Theory 
The IT Crowd 
Eye Candy 
Mr Robot 
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Brothers and Sisters 
Shameless 
Empire 
Baby daddy 
Last man standing 
Kingdom 
The Good Wife 
The Middle 
Grandfathered 
Friends 
 

Sobrevivência Adolescência Medicina 

Lost 
Dark matter 

Finding Carter  
Jessie 
Sam and cat 
Awkward 
Teen Mom 
Pretty Little Liars 
liv e maddie 
Faking it 
Gossip girl 
New girl 
Two broke girls 
Austin e Ally 
Gossip girl 
90210 
Greek 
Skins 
 

Dr. House 
Grey’s Anatomy 
Bones 
Forever 

Poderes Sobrenaturais Vida na prisão Política 

Supernatural 
American horror story 
Shadowhunters 
Lucifer 
Penny Dreadful 
 
Hemlock grove 
The messengers 
iZombie 
Lost girl 
Sense8 
Ghost whisperer 
 

Prison break 
Breaking Bad  
Orange is the new black 

Scandal 

Direito Contos de fadas Alimentação 

Suits 
How to get away with 
murder 
 

Once upon a time Mike&Molly 
Young and hungry 

Fama / música   

Nashville 
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A categorização temática das séries televisivas por lutas dinásticas entre famílias, 

investigação criminal, vampiros/lobisomens, futuro apocalíptico, futuro da 

humanidade, super-heróis, família, crime, génios/nerds, sobrevivência, 

adolescência, medicina, poderes sobrenaturais, vida na prisão, politica, direito, 

contos de fadas, alimentação, fama/música foi realizada através da análise de conteúdo 

de cada um dos 122 títulos de séries televisivas visionadas pelos jovens. Essa análise de 

conteúdo foi elaborada com o recurso à consulta e leitura das sinopses das séries que se 

encontram online e distribuída por categorias temáticas, ou seja a categorização advém 

dos temas dominantes tratados nas séries.  

No decurso da análise de conteúdo relativo às séries televisivas que os jovens têm como 

favoritas, tivemos também acesso às imagens que as publicitam. A magnitude desta 

informação revela-se uma tarefa demasiado exaustiva, e morosa que daria, no nosso 

entender, para um estudo ainda mais aprofundado deste tema. Contudo, não podemos 

deixar de considerar importante a produção de uma colagem das imagens retiradas de 

https://www.imdb.com e representativa de cada uma das 19 categorias em que inserimos 

as séries televisivas. A leitura superficial destas imagens permite-nos observar que, em 

muitas delas, predominam cores escuras e elementos indicadores de possíveis mundos 

imaginários relativos às trevas e ao horror, contrastando com outras imagens em que 

vislumbra a interligação entre ficção e realidade. (ilustração 4) 

https://www.imdb.com/
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Ilustração 4- Imagens das séries televisivas representativas de cada uma das ilustrações de cada uma das 19 categorias 
da tabela 2 
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Dada a diferença no número de referências no visionamento de séries televisivas na 

televisão e no computador/Internet não ser acentuada (n=336;n=310), a análise dos dados 

qualitativos, obtidos através do inquérito por questionário, neste âmbito é realizada em 

conjunto. Deste modo, observa-se que 18,4% das referências são relativas às séries cuja 

categoria temática é a família, sendo, por isso, a temática mais popular entre os jovens. 

As séries da temática de investigação criminal e da temática crime são as que se seguem 

em termos de popularidade, com 11,5% e 11,0% respetivamente das referências a títulos 

de séries televisivas nessa categoria. As séries do tema super-heróis têm 10,5% das 

referências, seguido do tema adolescência e do tema vampiros/lobisomens com 9,4% 

e 9,3% cada. Conclui-se que, estando estas temáticas no top da lista de visionamento dos 

jovens, não impede que hajam outras séries que ocupam lugar de interesse nas suas 

vivências mediáticas.  

As séries do tema futuro apocalíptico com 5,3% das referências, do tema lutas 

dinásticas entre famílias com 4,6%, do tema futuro da humanidade com 4,2%, do tema 

génios/nerds 3,9% e do tema poderes sobrenaturais com 3,4% das referências 

demonstram que a diversidade de textos/imagens é uma realidade afeta a uma 

percentagem da população em estudo. No fim da lista de popularidade estão as séries dos 

temas vida na prisão, medicina e direito, com 2,3%, 2,2%, 1,5% de referências para 

cada, respetivamente, e as séries dos temas contos de fadas, política, alimentação, 

sobrevivência, e fama/música que apresentam 0,9%, 0,6%, 0,5%, 0,3%, 0,2% das 

referências em cada uma das temáticas. (gráfico 18) 
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Gráfico 18 percentagem de referências a títulos de séries televisivas por temas 

 

Seguidamente, analisamos a referência aos títulos de séries que estes jovens veem tendo 

em consideração a idade. Observamos o total de n=116 dos inquiridos, com 15 anos ,que 

referem os títulos de séries televisivas que veem. Em relação aos jovens com 16 anos, que 

nomeiam títulos de séries televisivas, verificamos o total de n=265 dos inquiridos nesta 

faixa etária, e este número é também igual em relação aos jovens com 17 anos.  

Existem também séries por categorias temáticas que não são referenciadas como 

visionadas pelos inquiridos de 15 anos, nomeadamente os temas, sobrevivência, politica, 
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direito, contos de fadas, alimentação e fama/música. Também os inquiridos com 16 

anos não referem o visionamento das séries com os temas alimentação e fama/música 

e os inquiridos com 17 anos não referem verem as séries do tema sobrevivência. 

As séries na categoria temática família têm uma maior percentagem de referências por 

parte dos inquiridos de todas as idades, observando-se 19% de referências por parte dos 

inquiridos com 15 anos, 20% de referências por parte dos inquiridos com 16 anos e 16% 

de referências pelos inquiridos que têm 17 anos. Também se observa uma pluralidade na 

percentagem de referências de títulos das séries televisivas nas outras categorias 

temáticas por idade.  

Os inquiridos de 15 anos apresentam as seguintes percentagens de referências de títulos 

de séries televisivas por categorias temáticas: investigação criminal, 16%; adolescência, 

15%; super-heróis, 9%; futuro da humanidade, 7%; vampiros/lobisomens, futuro 

apocalíptico, e vida na prisão, 5% respetivamente; lutas dinásticas entre famílias, 

génios/nerds, e medicina, 3% respetivamente; poderes sobrenaturais, 1%.  

No entanto, os inquiridos de 16 anos têm escolhas diferentes, distribuindo-se desta forma: 

super-heróis, 11%; investigação criminal, vampiros/lobisomens, e crime 9%; 

adolescência, 8%; futuro apocalíptico, 7%; lutas dinásticas entre famílias, 6%; 

poderes sobrenaturais, 5%; futuro da humanidade, 4%; génios/nerds, e direito, 3%; 

vida na prisão, e contos de fadas, 2%; poderes sobrenaturais, 1%.  

Por outro lado, os inquiridos de 17 anos apresentam as seguintes percentagens por 

referências em séries nas categorias temáticas: crime,13%; investigação criminal, 12%; 

vampiros/lobisomens, e super-heróis 11%, respetivamente; adolescência, 8%; lutas 

dinásticas entre famílias, e génios/nerds, 5%, respetivamente; futuro apocalíptico 4%; 

futuro da humanidade, medicina, e poderes sobrenaturais, 3%; vida na prisão, 2%; 

direito, e alimentação, 1%, respetivamente; politica, contos de fadas e fama/música 

0,4%, respetivamente. (gráfico 19) 
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Gráfico 19- percentagem de referências a títulos de séries televisivas por idades 

Em relação a este tema dos programas televisivos, os focus groups confirmam o que a 

análise dos dados do questionário revela. Isto é, que as séries televisivas ocupam um lugar 

de destaque nas vivências mediáticas dos jovens, que fazem parte deste estudo, e 

consomem bastante do seu tempo de lazer.  

Os jovens de 15 anos apenas referem que gostam de ver séries televisivas. Por outro lado, 

os jovens de 16 anos demonstram interesse pelo tema e justificam o porquê do 

visionamento desse programa televisivo, dizendo “é como se fosse um ciclo vicioso”, 

Porque vemos um episódio e capta-nos e queremos continuar” (FG 10), “É para descontrair 

um bocadinho e tal e depois vou estudar”, “São interessantes” (FG 11) “Porque é uma 

história” (FG 7). 

Alguns destes jovens nomeiam exemplos de séries que veem como Quântico, 2 Broke 

girls, Walking dead, I love it, e outros nomeiam os canais de televisão onde podem ver as 
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séries, sabendo qual a temática abordada em cada um deles, por exemplo o AXN Black 

“tem mais séries de vampiros e terror” (FG 6). 

Também se consegue confirmar que o visionamento das séries se fazem em múltiplos 

ecrãs, que o número e os títulos das séries não são, necessariamente, os mesmos para 

todos, por exemplo, dois grupos de jovens dizem:  

A – (…) a maior parte é no computador. Mas há certas séries que eu vejo 

ocasionalmente, e que só vejo na televisão.   

B – Estamos a passar os canais e vemos o que está a dar …   

A – Mas as séries que estamos a acompanhar “sagradamente” são no computador. 

Moderadora - Qual é a que estás a acompanhar neste momento?   

B – Neste momento estão todas em “iato”, ou seja, estão em pausa para gravações, 

mas gosto muito de ver Quântico, How to get away with murder, e Wolf.   

Moderadora – E quais são as tuas preferidas?   

A – Eu gosto mais de ver How to get away with murder e On to Black e Scandal. 

(FG 12)  

Como alguns dos focus groups têm no seu grupo, rapazes e raparigas, a discussão conduz 

a que teçam considerações sobre o tipo de séries que os rapazes e as raparigas veem. Os 

rapazes acham que veem séries mais de ação, e que “provavelmente não são as mesmas 

que as raparigas porque sei lá elas é mais o contexto romântico” (FG 3), e a posição das 

raparigas difere entre elas. Um grupo diz “É assim, há séries que nós também se calhar 

gostamos de ver. Por exemplo, aquele do Hawai Força Especial dá para os dois lados. Só 

que sim, eles às vezes gostam de coisas mais violentas enquanto nós às vezes gostamos 

de coisas mais românticas” (FG 3). E, outro grupo afirma “Não sei, por acaso em termos 

disso sou um bocado maria rapaz vejo séries violentas, eu gosto de tudo o que for …” ideia 

a que uma das colegas acrescenta “Agora há assim umas raparigas nesses meios, assim, 

serem mais maria rapaz. E ver esse tipo de séries” (FG 7). 

Quanto aos jovens de 17 anos, verifica-se que uma das atividades que fazem na Internet, 

com maior frequência, é o visionamento de séries televisivas. Revelam entusiasmo e 

sentem-se à vontade na discussão do tema, dando exemplos de títulos de séries que veem, 

como Game of Thrones, Castle, Sherlock, How to get away with murder, Big Bang Theory, 

Quantico, How I met Your Mother, Friends, Grey’s Anatomy, Black Code, How to get a 
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Millionaire, The Hunter, Pretty Little Liars, Walking Dead, Hawai Força Especial, Chicago 

Fire, Simpsons.  

Quando se pergunta por que motivo as séries são os programas televisivos preferidos, os 

jovens respondem que é “para descontrair um bocadinho antes de estudar”, “são 

interessantes”, é pelas “estórias das séries quando há aqueles enredos todos e dá vontade 

de cada vez ver mais”, “E, também a questão do suspense” (FG11). No entanto, alguns 

dos jovens partilham os seus interesses de forma menos genérica, concluindo: 

A – Eu normalmente no intervalo do estudo, por exemplo durante 40 minutos, e as 

séries que eu vejo, duas delas são no hospital. Por isso, eu acho que é uma coisa 

que tenho curiosidade, por isso é que vejo aquelas séries. 

B – Eu acho que as séries que eu vejo normalmente falam sobre coisas que eu … 

por exemplo, de ficção científica, de coisas que nós não vemos no nosso dia-a-dia, 

então acho que isso me fascina um bocadinho. (FG 2)     

A – Também é o que me chama mais à atenção, e é o que me cativa mais. Por 

exemplo, não deixo de ver o próximo. O que eu vejo mais é na área da investigação 

criminal, por ai. 

B – Também é porque me cativa mais. Não é porque os documentários não sejam 

interessantes…          

Moderadora – Porque é que te cativa mais?      

B – Algumas porque retratam um pouco da realidade um bocado alterada, mas que 

se calhar tem alguma coisa a ver comigo. E outras cenas, que sei lá, são 

completamente fora da realidade. (FG 11)     

No global, os jovens das três faixas etárias referem também que veem filmes, concursos - 

programas de culinária, como o Masterchef Austrália e o Masterchef America, e programas 

de música, como Os ídolos, Fator X - documentários, e telenovelas. 

Mas, de entre estes programas, é sobre os filmes que falam de forma mais entusiasta. Ao 

serem questionados sobre os filmes que gostam de ver, uma jovem de 15 anos diz: 

D – Tenho muitos. Mas, os que gosto mais de ver é de fantasia e que se adequam 

à minha idade. Mas, depois, também gosto de romances históricos. E, às vezes as 

histórias podem ser um bocadinho impercetíveis, de alguma forma. Porque existem 
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tantas pessoas que não percebem o que aconteceu naquela era ou não estão 

atualizados. (FG 14) 

Um grupo de jovens de 17 anos desenvolve a seguinte conversa: 

Moderadora – E por que é que gostas mais de ver filmes no cinema do que no 

pequeno ecrã? Embora também gostes do Game of Thrones …não é? 

A – (risos) Sim. Não sei, mas acho que o facto de estarmos sentados, com muitas 

pessoas à nossa beira, também a ficar entusiasmadas com o que estamos a ver … 

parece que há… é algo mágico. Parece que, não sei tanto trabalho, tantos meses 

para duas horas … não sei, para mim é algo fenomenal. Ao contrário das séries 

que acho que … não sei, não gosto de estar tão agarrada a uma série que sei que 

fico muito tempo presa, e depois não faço outra coisa. Eu sei que isto parece 

contraditório, mas fico mais presa às personagens dum filme do que duma série. 

Não sei porquê. 

Moderadora - E as outras pessoas não têm bem essa visão, não é? 

B – Eu para mim o ideal era ter séries mesmo no cinema… 

(risos) 

C – Eu gosto muito de ir ao cinema. Eu concordo com o que a A diz. Ali, aquilo 

culmina. Sabe-se que quando se sair de lá, já se sabe o que aconteceu. Ou então, 

tem que se esperar por um segundo filme, eventualmente. Mas as séries, às vezes, 

só para se fazer um episódio, às vezes, é um episódio menos bom e etc. (FG 1) 

Deste modo, constatamos que as séries televisivas são apresentadas como a atividade 

mediática favorita, sobre a qual temos bastantes detalhes de informação, e que 

correspondem a diferentes mundos imaginários dependendo da sua temática. Assim como, 

identificamos que os gostos são individuais e diversos o que faz com que estas proliferem, 

em número, e conteúdo.  
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5.6 - Frequência e partilha dos programas televisivos  

                                                                                          Quando se pergunta, com que 

frequência veem os programas televisivos que gostam, obtemos 282 respostas, 

significando que somente um dos inquiridos (n=283) não responde. Mais de metade dos 

inquiridos, 57%, assinala que vê os seus programas televisivos favoritos todos os dias, 

16% vê-os duas vezes por semana, 13% uma vez por semana, e 14% dos inquiridos 

escolhe “Outro”. (gráfico 20) 

 

 

Gráfico 20- percentagem de inquiridos sobre a frequência com que veem os programas televisivos preferidos 

A análise por idades, sobre a frequência do visionamento dos programas televisivos 

preferidos, permite constatar que mais de metade dos inquiridos, em cada faixa etária, vê 

esses programas todos os dias. Os inquiridos com 15 anos são os que, maioritariamente, 

referem esta situação (60%), enquanto os inquiridos com 17 anos e 16 anos, também, se 

aproximam dessa realidade, com 57% e 56%, respetivamente. De igual modo, verificamos 

que a distância em números percentuais, entre ver os programas favoritos todos os dias e 

as outras frequências, é bastante acentuada. Verificamos que os inquiridos de 15 anos e 

17 anos apresentam a mesma percentagem de 14%, a verem os programas televisivos 

preferidos duas vezes por semana, enquanto 12% dos inquiridos com 16 anos veem os 

programas favoritos com essa mesma frequência. O visionamento dos programas favoritos 

uma vez por semana é mencionado por 19% dos inquiridos com 16 anos, 16% dos 

inquiridos com 15 anos e 13% dos inquiridos com 17 anos. A escolha da opção “Outro” é 
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feita por 16% dos inquiridos com 17 anos, 14% dos inquiridos com 16 anos e 11% dos 

inquiridos com 15 anos. (gráfico 21) 

Na análise qualitativa que fazemos destes dados, obtemos a informação de que 5 dos 

inquiridos com 17 anos revelam que não veem os programas televisivos porque não têm 

tempo ou raramente o fazem, e os restantes apresentam uma diversidade de frequência 

com que veem os programas “mais do que duas vezes por semana mas não todos os dias”, 

“três vezes por semana”, “quase todos os dias”, “ três a quatro vezes por semana”, “dia 

sim, dia não”, “de dois em dois dias”, “só durante a semana”, e sempre que podem ou 

quando lhes é possível. Quanto aos inquiridos com 16 anos a informação que obtemos é 

que a maioria das vezes é mencionada a frequência de “três vezes por semana” para o 

visionamento dos programas televisivos preferidos, havendo referências a “quase todos os 

dias”, “frequentemente, mas não diariamente”, e referindo também “vejo quando me 

apetece” e “quando posso”. Observamos que os inquiridos com 15 anos nomeiam uma 

maior frequência para este visionamento “ três a quatro vezes por semana” e “quase todos 

os dias”.  

 

Gráfico 21- percentagem de inquiridos por idade na frequência dos programas televisivos preferidos 

À semelhança da frequência com que veem televisão regista-se, também, 282 respostas 

à questão relativa a com quem partilham o que veem na televisão, significando com quem 

conversam acerca do que veem na televisão, podendo escolher entre três opções: 

amigos/colegas; pais e/ou outros familiares ou com ninguém. Numa análise global conclui-

se que, menos de metade dos inquiridos, 43%, partilham o que veem na televisão com 

adultos sendo estes os pais e/ou outros familiares. Por outro lado, 39% dos inquiridos 

partilha o que vê na televisão com os seus pares, amigos e/ou colegas, e 17% dos 

inquiridos refere não partilhar com ninguém o visionamento dos programas televisivos. 

Também se verifica que, 1% dos inquiridos refere que partilha esse visionamento com 
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outras pessoas, para além das que são propostas pelo questionário, como, por exemplo: 

“Com qualquer pessoa se necessário ou se calhar no assunto”, e “O meu amigo 

imaginário”. (gráfico 22) 

 

 

Gráfico 22- percentagem de inquiridos sobre com quem partilham o que veem na televisão 

Constata-se a transversalidade da situação referida anteriormente às três faixas etárias.  

Os que mais partilham com os adultos (pais/familiares) o que veem na televisão são os 

inquiridos com 16 anos, correspondendo a 46% do total da amostra com esta idade. Segue-

se, por esta ordem de grandeza, os inquiridos com 15 anos, 43%, e depois os inquiridos 

com 17 anos, 41%. 

É interessante verificar que a percentagem de inquiridos com 15 anos que partilham o que 

veem na televisão com os amigos/colegas, 41%, é bastante próxima da percentagem dos 

inquiridos com esta idade, 43%, que referem partilhar este visionamento com os adultos. 

Também existe a mesma percentagem de inquiridos, 38%, com 16 anos e com 17 anos, a 

partilhar o que veem na televisão com amigos e ou colegas. A escolha, não partilhar com 

alguém aquilo que veem na televisão é feita por 18% dos inquiridos com 15 anos, 16% com 

16 anos e 19% com 17 anos. Existe, também, por parte de 2% dos inquiridos com 17 anos 

a referência à partilha desse visionamento com outras pessoas já referidas aquando da 

análise global a este assunto. (gráfico 23) 
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Gráfico 23- percentagem de inquiridos por idade sobre com quem partilham o que vêm na televisão 

A análise global dos focus group confirma que os jovens partilham o que veem depois ou 

durante o visionamento dos programas televisivos, com enfoque nas séries e filmes, com 

os que lhes são mais próximos e que têm os mesmos gostos, quer sejam familiares, ou 

entre pares (amigos ou colegas). 

Analisando ao pormenor os dados dos focus groups sobre a partilha ou conversa sobre o 

que veem na televisão destacamos a informação dada pelos jovens com 15 anos. Um dos 

jovens dá a sua opinião dizendo “Eu gosto normalmente de ver com a minha irmã ou com 

os meus pais, às vezes algumas séries e depois também se há amigos meus que veem 

pronto também às vezes costumamos falar sobre isso” (FG 14). Outro jovem, que faz parte 

do mesmo focus group, revela: 

D – Eu não partilho muito com as outras pessoas. Eu partilho mais livros, filmes 

não. Acho que filmes é uma coisa que podemos dar a nossa opinião mas se 

realmente gostam. Porque aquele gostar não vai ser sincero. Vai ser “Ah, até gostei 

do filme” mas não vai ser totalmente sincera. 

Moderadora - E isso geralmente são pessoas adultas ou são jovens como tu? 

D – Na maior parte dos filmes que eu vejo são pessoas da minha idade (com quem 

partilha). Mas há certos filmes que na realidade a história é muito pesada e até 

podem estar muito atentos no início mas não percebem muito bem a história. (FG 

14) 

Há também quem revele que “Normalmente partilhamos informação sobre futebol” (FG 4). 
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Os inquiridos com 16 anos revelam mais pormenores sobre a forma como partilham o que 

veem na televisão, em especial as séries televisivas, e o conteúdo dessas discussões. Por 

exemplo, quando se pergunta “E em que sentido? Vocês estão a ver e já estão a partilhar?” 

respondem do género “Não, no sentido em que, por exemplo, seguimos a mesma série e 

é interessante estarmos sempre a comentar o que é que vem a seguir o que é que… coisas 

assim” (FG 10). Alguns inquiridos revelam “A – Algumas vezes é até quando estamos a 

ver; B – Mandamos mensagem ou então no dia a seguir” (FG 11). Ou então, quando se 

lhes é perguntado “E vocês partilham essas memórias só entre vocês, com colegas da 

vossa idade ou partilham também com pessoas adultas?” um dos inquiridos responde “ 

tem séries que eu vejo com os meus pais, portanto partilho com eles, quando estamos a 

ver ao mesmo tempo” (FG 11) e num outro grupo em que dizem que partilham as ideias 

sobre as séries por telemóvel ou online: 

Moderadora – Mas estás a ver no televisor e tens o teu telemóvel e comunicas…? 

A – Sim. Depois das séries ou então às vezes comento com familiares que também 

são viciados nas séries. Que foram praticamente as pessoas que me viciaram, e 

quando estamos a ver vamos dando assim ideias sobre quem é que que matou e 

assim. 

(…) 

Moderadora – Estás online com quem? 

A – Com a minha mãe. Eu e a minha mãe temos os mesmos gostos relativamente 

a este assunto. Nós até vemos as séries juntas. (FG 13) 

Independentemente de verem as mesmas séries, o ato de partilha de informação envolve 

também sentimentos de cumplicidade e proximidade entre os inquiridos. 

Moderadora - Mas como fazem? Estão a ver e estão a partilhar ou é depois de 

verem? 

A – Eu tenho um amigo, também do nosso ano que vê basicamente todas as 

mesmas séries que eu e então sempre que …. É muito engraçado porque depois 

do episódio recebo sempre uma chamada “Então viste o episódio? Foi assim, foi 

assim”. 
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B – Eu por exemplo, eu neste momento não vejo as mesmas séries que ela (a 

minha amiga), mas muitas vezes quando eu antes via mais regularmente eu dizia 

“Olha que isto vai acontecer”. Ela sabia o que eu sentia acerca das personagens, 

já sabia que eu ia ficar ansiosa porque ia sair um episódio em que, supostamente, 

ia acontecer qualquer coisa. (FG 12) 

A análise dos focus groups dos inquiridos com 17 anos demonstra que, à semelhança dos 

outros grupos etários, o visionamento das séries é alvo de discussão relativa a com quem 

partilham os programas televisivos e a forma como o fazem. A partilha é feita com 

colegas/amigos, embora nem sempre o façam “Às vezes fazemos isso”, “Só se houver 

alguma coisa mesmo chocante que nós não estamos à espera” (FG 11), assim como 

revelam como o fazem “Eu tenho amigos que gostam de ver as mesmas séries que eu. Às 

vezes falamos sobre isso, outras vezes vemos juntos” (FG 2); “A – Algumas vezes é até 

quando estamos a ver; B – mandamos mensagem ou então no dia a seguir” (FG 11). Há 

também inquiridos que revelam: 

A – Algumas das séries que eu vejo, vejo com os meus pais. E, eles sabem as 

minhas músicas preferidas e eles põem a ouvir no carro. E, depois começam a 

gostar. Algumas, algumas. 

Moderadora - E acontece com vocês também? 

B – Sim, com o meu irmão… 

C – Sim. Também partilho com os meus pais 

Moderadora - A D não está muito convencida… 

D – Não porque neste momento eu não vivo com os meus pais… mas com a minha 

irmã, sim.  

Moderadora - A tua irmã é adulta… 

D – Pois já tem trinta e tal anos. (FG 1) 

Num dos focus groups, a propósito deste assunto que temos vindo a discutir, conseguimos 

aprofundar um pouco sobre as relações entre os jovens e a família, as suas dinâmicas e 

gostos. 

Moderadora - E vocês partilham essas memórias só entre vocês, com colegas da 

vossa idade ou partilham também com pessoas adultas? 
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A – Tem séries que eu vejo com os meus pais, portanto partilho com eles, quando 

estamos a ver ao mesmo tempo. 

B – Eu não. Eu costumo ver com a minha irmã.  

Moderadora - É mais nova que tu ou mais velha? 

B – Pois exato. Com as duas. Porque uma delas só é ano mais velha que eu… 

Moderadora - Mas pronto são jovens. 

B – Sim.  

E a C? 

C – Partilho com o meu irmão que já é adulto. 

Moderadora - Mas com os teus pais não? 

C – Não. Eles não têm os mesmos interesses. 

Moderadora - D? 

D – Com o meu irmão e às vezes com os meus pais. Depende. 

Moderadora - Depende de quê, D? Da série…? 

D – Sim. Se alguma coisa na série me cativar mais ou assim converso com a minha 

mãe. Mas de resto nada de muito profundo. 

Moderadora - Porquê? Achas que ela não percebe? 

D – Sim. A mim, tipo os meus pais não ligam a isso, se quer. 

A – Os meus vêm mais séries do que eu. 

B – Os meus também. 

Moderadora - Mas são da mesma geração ou são mais velhos? 

A – Ah, não faço a mínima. 

C – Os teus pais, são mais velhos. O teu pai é, a tua mãe não sei. 

Moderadora - Pode não ter a ver com a geração. 

A – Mas os meus são um bocado mais novos. (FG 11) 

Ou então: 

Moderadora - Então é mais com amigos do que propriamente com a família? 
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A – Com a minha família, não muito. Os meus pais são bem mais velhinhos. Eles 

não gostam dessas coisas 

Moderadora - Não partilhas assim estas … 

A – Às vezes comento, mas não é habitual. 

Moderadora - E a B? Partilhas com os pais? Com as pessoas mais velhas? 

B - Só se for alguma coisa que eu veja que encaixa … mas, normalmente, é com a 

minha irmã porque ela é mais velha do que eu. 

Moderadora - E a C? 

C – A minha mãe, normalmente … e aqui na escola com os amigos e de resto é 

sozinha. (FG 2) 

Assim como: 

Moderadora - E falam sobre o que acontece? Sobre algumas cenas? 

A – Normalmente quando não estou dentro da série o meu pai conta-me o que é 

que se passou nas séries anteriores. 

Moderadora - E B? Partilhas com alguém ou nem tem tempo para isso?   

B – Não, não. Partilhar, partilho. Mas o problema é que, basicamente, nem ao fim 

de semana os meus pais têm tempo para nada.  

Moderadora - Trabalham ao fim de semana, é? 

B – Têm coisas para fazer. 

Moderadora - Têm que fazer. Há pouca comunicação em termos do que tu fazes 

nos teus tempos livres ou …? 

B – Eles têm sempre que fazer e chega ao final do dia e perguntam o que fiz, pronto. 

Moderadora - Pois, claro. Mas não há tempo para conversar sobre por exemplo 

sobre uma série, sobre um jogo de futebol, sobre…? 

B – Depende. Depende dos jogos. (FG 4) 

Ressaltamos o registo de que os pais também são, muitas vezes, mencionados como 

consumidores deste tipo de programas. O compartilhar dos mesmos gostos parece 
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proporcionar o diálogo sobre as séries que veem e o mesmo sucedendo entre os pares. 

Nesta última situação os jovens conversam sobre as séries, usando as tecnologias para 

fazer comentários que são em simultâneo ao visionamento das mesmas, ou depois de 

terem visto o episódio, ou episódios todos referentes a uma temporada, de uma só vez. O 

sentimento de cumplicidade que estas duas gerações, pais e filhos, constroem em torno 

das séries televisivas, assim como com os seus pares ou grupo de amigos, é algo bastante 

interessante. 

 

5.7 - Os novos media e o uso da Internet 

                                                                                           A questão colocada sobre a 

posse de tecnologias digitais, que à data da implementação do questionário eram 

conhecidas por “novas tecnologias”, aborda desde o telemóvel, Smartphone ou iPhone, ao 

Computador, Tablet ou iPad, até aos gadgets, como iPod, Leitor MP3 e MP4. A questão 

tem como objetivo perceber se a democratização das tecnologias é, ou não, uma realidade 

junto destes jovens. Pretendemos saber se na realidade esta tendência global de posse e 

acesso à tecnologia, que é divulgada nos inquéritos do INE (2016) se repercute no que é 

localizado, o território onde se inserem os jovens alvo deste estudo. 

Das respostas obtidas observa-se que quase a totalidade dos inquiridos, 94%, tem um 

computador; mais de metade dos inquiridos, 65%, possui um Smartphone; metade dos 

inquiridos, 50% tem um Tablet. Verifica-se que a mesma percentagem de inquiridos,24%, 

possui um Leitor MP3, e um Leitor MP4. Uma percentagem de 22% de inquiridos refere ter 

um telemóvel, e com a mesma percentagem temos os inquiridos a confirmar que têm um 

iPhone. A posse de um iPad é referida por 14% dos inquiridos, e de um iPod por 10% dos 

inquiridos. Existe, também a percentagem de 3% de inquiridos que referem ter outras 

tecnologias digitais que não as mencionadas no questionário. (gráfico 24) 
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Gráfico 24- percentagem de inquiridos que possuem tecnologias digitais 

O facto de a quase totalidade dos inquiridos referir que têm um computador, e de mais de 

metade possuir um Smartphone, é transversal a todas as idades dos inquiridos (dos 15 aos 

17 anos), como se pode ver no gráfico 25. Ou seja, a mesma percentagem, 93%, dos 

inquiridos com 15 anos e com 17 anos, e 94% dos inquiridos com 16 anos, revela ter um 

computador, o que corresponde à quase totalidade da amostra. De igual modo, a posse do 

Smartphone é mencionada por mais de metade dos inquiridos com 15 anos, 70%, com 16 

anos, 67%, e com 17 anos, 60%. Também observamos que a posse do Tablet, surge em 

terceiro lugar em termos de percentagens, tanto para os inquiridos de 15 anos, como para 

os de 16 anos ou 17 anos, com 60%, 49%, 47% respetivamente. E, são as seguintes 

percentagens de inquiridos com 15 anos, 16 anos e 17 anos respetivamente que revelam 

ter um Leitor MP4, 25%, 29%,20%; um Leitor MP3, 21%, 26%, 25%;um telemóvel, 19%, 

26%, 20%;um iPhone,12%,27%,23%; um iPad, 12%,17%,14%;um iPod, 9%,12%, 8%. 

Enquanto 4% dos inquiridos com 15 anos e 8% dos inquiridos com 16 anos revelam possuir 

também outras tecnologias digitais, para além das mencionadas. (gráfico 25)  
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Gráfico 25- percentagem de inquiridos por idade que possuem tecnologias digitais 

Ao questionarmos o Uso que fazem da Internet, os dados revelam que 99% do número 

total dos inquiridos (n283) responde à questão, havendo somente 3 inquiridos a não 

responder.   

Verificamos que o uso do YouTube ocupa um lugar de destaque com quase a totalidade 

dos inquiridos (96%) a nomeá-lo, seguido pelo uso do Facebook, por parte de 84% dos 

inquiridos, e do Email com a percentagem de 80% dos inquiridos. Também observamos 

que o visionamento de Filmes e de Séries televisivas é referido por mais de metade dos 

inquiridos, 70% e 58%, respetivamente, que usam a Internet para estes fins. O uso do  

Skype é feito por 52% dos inquiridos, e o Twitter é usado por 50% dos mesmos. A listagem 

de possíveis atividades feita para o uso da Internet também contempla o jogar  Jogos de 

video, onde se regista que 43% dos inquiridos usam a Internet para isso mesmo. É 

possível, de igual modo ver que o acesso à Wikipedia é referido por 41% dos inquiridos, o 

uso dos Chats é referido por 39% dos inquiridos, o uso das ferramentas do Google+ é 

referido por 26% dos inquiridos, o acesso a Blogues é feito por 21% dos inquiridos, e as 

Wikis e Outro tipo de atividades não elencadas na listagem do questionário é acedida por 

8% dos inquiridos in exequo. (gráfico 26) 
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Gráfico 26- percentagem de inquiridos no uso que fazem da Internet 

As questões que se seguem ao Uso da Internet assumem um caráter mais especifico 

debruçando-se sobre Para quê que usam o Facebook, Que vídeos ou conteúdos 

costumam ver no YouTube, e que Jogos de Vídeo costumam jogar. A razão pela qual a 

nossa decisão recaiu nestas atividades deve-se ao facto de, na observação que fazemos 

através do contacto diário com os jovens, nos apercebermos de que estas áreas parecem 

consumir bastante do seu tempo. 

Da análise dos dados do questionário reportamos que do universo total de n=283 

inquiridos, n=239 inquiridos nomeiam os conteúdos que visionam no YouTube, n=216 

inquiridos partilham connosco o uso que fazem do Facebook. Apesar de n=140 inquiridos 

darem resposta à pergunta que Jogos de vídeo costumam jogar, existem nove respostas 

consideradas inválidas, o que perfaz n=131 inquiridos a fornecerem dados para esta 

questão. (gráfico 27) 
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Gráfico 27- número de inquiridos que referem para quê que usam o Facebook, que conteúdos veem no 
YouTube, que Jogos de Vídeo costumam jogar 

Ao olharmos para estas três questões nos focus groups concluímos que a informação 

dada, e o que é discutido, permite levar ao apuramento das especificidades de cada uma 

das atividades, que são usar o YouTube, as redes sociais, e jogar jogos de vídeo. 

Dedicaremos os próximos três subcapítulos a estas questões, dada a riqueza, 

complexidade e diversidade da informação obtida.  

5.8 - O YouTube – Que vídeos/conteúdos veem? Para quê? 

                                                                                          O gráfico 28 apresenta os dados 

relativos a essa questão, destacando-se o visionamento de vídeo clips de música por parte 

de 61,5% dos inquiridos. Os jogos de vídeo são um dos passatempos de 22,6% dos 

inquiridos que usam o YouTube. Em diversos, com 23% dos inquiridos, registamos 

quarenta e sete referências desde Teorias da conspiração até Animes. O desporto é 

referido por 12,6% dos inquiridos. Os vídeos de comédia, humor são referidos por 7,5% 

dos inquiridos. Observamos também que 5,4%, 4,6% e 4,2% dos inquiridos, 

respetivamente, gostam de ver documentários, filmes e tutoriais no YouTube. Vídeos de 

moda, beleza, lifestyle, são vistos por 3,3% dos inquiridos, assim como vídeos de carros, 

jipes, motas que são visionados por igual percentagem de inquiridos, 3,3%. 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 141 

 

 

Gráfico 28- percentagem de inquiridos sobre vídeos/conteúdos que veem no YouTube 

Para os jovens com 15 anos, que participam nos focus groups, o YouTube é usado para 

ver vídeos de música, para os trabalhos para a escola, para estar a par do que se passa 

no mundo, e seguir YouTubers.  

Ao discutirem o que fazem no YouTube alguns jovens de 15 anos revelam que a língua 

inglesa é aquela que é mais ouvida por eles. Por exemplo, ao falarem sobre as preferências 

musicais, dizem “As canções: Normalmente são em inglês. Também gosto de algumas 

portuguesas. E também francesas, mas é mais à base do inglês” (FG 14); e inclusivamente 

justificam que “Eu acho as canções em língua portuguesa são muito…Não me chamam 

muito à atenção” (FG 14).Também se consegue obter informação acerca da importância 

que a música tem nas suas vidas, dado que ouvem música todos os dias. 

Em relação aos YouTubers que seguem, referem também a questão da língua, “Eu por 

exemplo, portugueses não sigo. Acho que não sigo nenhum. É estranho ver o vídeo na 

minha própria língua. (…) Sigo mais a parte de americanos.” (FG 14), ou mesmo nos 

trabalhos que fazem para a escola com ajuda do YouTube “Eu normalmente sinto que me 

concentro mais e consigo perceber melhor a matéria se vir os vídeos. Especialmente em 

inglês. Porque eu tenho que estar preocupada em traduzir e estou mais atenta naquilo que 

estou a fazer” (FG 14). 

O YouTube é também nomeado como um retrato fiel do que se passa no mundo real: 

D – Eu acho que o YouTube é uma maneira de mesmo a Internet, quando as 

pessoas estão ligadas, estamos conectados, mesmo assim estamos a par do 

mundo. Do que se passa lá fora. E, por isso, aquele tipo de vídeos são, mesmo, 
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que falam sobre um certo tópico importante ou controverso que tiver acontecido. 

(…). (FG 14) 

Ao referirem-se aos YouTubers, alguns destes jovens de 15 anos dizem que seguem 

muitos, por exemplo “Mas YouTubers eu sigo muitos só que agora eu não sei” (FG14) ou 

“Ai, tenho muitos” (FG 5). Embora nem todos os entrevistados se lembrem dos nomes dos 

YouTubers, mencionam a área da maquilhagem, e a área da moda como as mais populares 

entre eles, gostando também de ver como os YouTubers vivem o seu dia-a-dia. Uma das 

entrevistadas fala sobre a sua experiência particular com um dos YouTubers que segue: 

D – Eu tenho por exemplo LinkEasier é um Youtuber que ele é gamer, mas 

enquanto ele está a jogar ele também comenta em certos vídeos em certas coisas 

que ele não concorda. Por exemplo, o que não concorda é com o cyberbullying. 

Porque ele acha que o cyberbullying é uma coisa é apenas a nível de computador. 

Na vida real ninguém tem coragem de enfrentar alguém com esses problemas. (FG 

14) 

Da análise que fazemos dos focus groups, com os jovens de 16 anos, quando se discute 

o tema do YouTube, e para quê que o usam, quase todos referem que é, basicamente, 

para ouvir música e seguir YouTubers, mas também, alguns referem que é para jogar jogos 

de vídeo, ver vídeos engraçados, ver trailers de filmes, ver programas de culinária e 

aprender alguma coisa, pois “Às vezes há uma coisa que nós queremos aprender a fazer 

vamos ao YouTube e está lá a explicar tudo” (FG 10). 

Revelam que ouvem música, frequentemente, dizendo “Não há um dia em que nós não 

ouçamos música” (FG 12) ou “Agora eu ouço muita música quando estou a estudar para 

algum teste ou assim” e “Eu ouço música sempre” (FG 13) e, quando se pergunta se têm 

que fazer o download das músicas, explicam que “Não, temos as músicas no telemóvel” 

(FG 6). Sobre a questão de, em que língua ouvem as músicas, observamos que as opiniões 

se dividem “Maioritariamente são inglesas, mas também ouvimos portuguesas”, “Mas eu 

só ouço música que não é inglesa mesmo ocasionalmente”, “Antes era menos em 

português. Antes era só inglesas. Agora é um pouco mais inglesas” (FG 12). Uma das 

entrevistadas neste grupo explica a situação: 

B – É um facto. A música portuguesa tem cada vez mais assumido um papel maior 

nas rádios. Desde 2013 para cá a nível de artistas de hip hop não só como os 
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DAMA, etc. Antes de 2013 era raro ouvirmos música portuguesa na rádio, muito 

raro. E agora, acho que é um bocadinho 70/30%, a maior parte é inglesa. (FG 12) 

Contudo, parece-nos que maioritariamente a língua inglesa prevalece “Eu acho que não 

ouço nada em português”, “Já ouvi mais em português do que agora” (FG 13); “Eu ouço 

mais inglesas mas também gosto de músicas francesas”, “É inglesa e gosto muito daquelas 

canções que têm uma frase… não é uma frase, é tipo um significado, é isso” (FG 14). Os 

poucos jovens que revelam gostar mais de ouvir música em língua portuguesa, elegem o 

hip hop como o estilo mais apreciado. Por exemplo um dos entrevistados revela “Eu ouço 

mais hip hop Tuga” explicando que “É tipo rappers portugueses”, e diz o porquê dessa 

preferência “Eu acho mais piada a esse tipo de música”, “ Às vezes outras contam histórias 

e tipo lições de vida e assim. Eu curto. Acho fixe” (FG 7). 

Em relação aos Youtubers, os grupos com 16 anos dizem que subscrevem muitas contas, 

que seguem muitos YouTubers. Por exemplo, “É mais para acompanhar vídeos de 

YouTubers que postam diariamente”, “Sim, são diferentes os YouTubers. Mas sim 

acompanho bastantes YouTubers e também é por isso que eu gosto muito da Internet no 

telemóvel para ver vídeos no YouTube” (FG 3). Também explicam que “Quando mais do 

que um vídeo ou dois se torna interessante eu passo a seguir esse YouTuber” (FG 11). 

Deste modo, ao analisarmos os dados confrontamo-nos com uma multiplicidade de gostos 

sobre os conteúdos abordados nesses canais. São sobre moda, maquilhagem, dicas do 

dia-a-dia, livros, jogos de vídeo. Por exemplo, “É tipo a moda e alguns sobre jogos, sobre 

vídeos sobre filmes / comentários sobre filmes” (FG 13). Ou então “Sigo muitos. Sigo 

portugueses e também sigo uma britânica. Eu gosto muito de ver. Porque dá-me conselhos 

em relação a moda, maquilhagem e tipo do dia-a-dia também dá-me dicas de estudo. É 

excelente” (FG 14) sendo que a jovem que dá a informação relativa à YouTuber britânica 

também revela que vê os vídeos em inglês sem tradução. Ou, por exemplo, quando 

discutem a popularidade dos YouTubers, um grupo emite opinião, revelando mais 

pormenores sobre o assunto: 

A - Mas eu acho que depois, a partir de um certo ponto, nós começamos a gostar 

muito dum YouTuber. É quase como se gostássemos de um cantor, ou assim. 

(…) 

B - Ah, não. Eu gosto de ver. Subscrevo muitas contas, e até gosto de ver vídeos 

mais direcionados para BookTube, ou seja Youtubers a falar de livros os new 

releasers, desse tipo de coisas, porque está mais relacionado com o meu hobby e, 
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para mim, é um passatempo. Eu vejo, quando me apetece ou quando tenho tempo. 

Mas nunca gostei de nenhum ao ponto de dizer que o idolatro.  

C – Eu também sigo muitas pessoas e gosto de passar tempo no YouTube, e assim. 

Mas lá está… 

A – Segues a Vitória! 

C – Sim, sigo também a Vitória, mas tal como a B disse, também nunca gostei de 

nenhum YouTuber ao ponto de pensar “gosto tanto dele como gosto daquele 

artista”. E, mais uma vez, eu continuou a passar mais tempo a ver séries do que 

propriamente no YouTube a ver ou a seguir essas pessoas. (FG 12) 

No decurso da discussão, este grupo dá a sua opinião comparando os Youtubers às séries 

televisivas: 

A – Eu acho que acaba por ser quase uma série porque há canais que (como é que 

se diz em português?) atualizam uma vez por semana, e eu acho que temos sempre 

alguma coisa para ver. Sempre, não, mas nos dias em que eles atualizam. Temos 

coisas para ver e para acompanhar. Pronto, eu acho que também acaba por ser 

uma rotina. Assim como as séries mas os episódios são mais pequenos. (…)  

B – Eu acho que as séries se aproximam um bocadinho dos YouTubers. Porque 

quando nós seguimos essas pessoas é como se fosse uma série, mas em tempo 

real porque a pessoa muitas vezes, ou as pessoas, ou muitos YouTubers falam da 

sua vida e expõem pontos de vista, que é um bocado o que as personagens das 

séries fazem, só que fictício.  

C – Mas eu não acho que seja, tipo, uma sede de saber o que é que se passa na 

vida dos outros, que é um bocado o que as personagens das séries fazem, só que 

fictício. Por exemplo eu só vejo vídeos, no caso em que as pessoas falam da sua 

vida, quando a pessoa é minimamente interessante. E não é tanto por querer saber 

o que é que a pessoa fez, é mais porque já é uma rotina. (FG 12) 
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Outros jovens de 16 anos referem que gostam de ver vines, e explicam que são vídeos 

que os Viners, que são também YouTubers fazem sobre assuntos diversos e “é mais 

partilhado no Facebook” (FG 7); “São vídeos que os ingleses mais …os próprios ingleses 

fazem…”, “São tipo, fazem lá várias coisas” “Ou a gozar com as pessoas” (FG 13) e dão 

um exemplo: 

A – Eu vi um, que ficou-me mesmo na memória, que era um pai com um filho na 

piscina. Atirou com o filho. O filho começou a chorar, e ele era assim “ Não chores, 

olha queres ver o pai a saltar?” Saltou e partiu a piscina. (risos). São vídeos ridículos 

mas que dá para nos rir. Dá para rir. São 10 segundos. Ou seja, são pequenos e 

engraçados. E então pomos o vídeo com 5 minutos, a ver sempre aquilo partimo-

nos a rir. (FG 13) 

Outro grupo explica: 

A – Às vezes há desafios que as pessoas fazem. 

B – Pode ir da rotina a desafios, exatamente. 

Moderadora - Esses desafios é quê? É desafiar…? O desafio é feito no vídeo, não 

é? 

A – Sim.  

B – Tipo gravam e metem. Por exemplo, tipo comer qualquer coisa… 

A – Ou então uns certos challenge que é bué conhecido.  

C – Eu até já criei uma conta e já fiz … (FG 7) 

Todos os jovens de 17 anos referem, nos focus groups, que ouvem música no Youtube, 

exceto uma das entrevistadas que prefere o Spotify para ouvir música. A música ocupa 

muito espaço na vida destes jovens, ouvem música e fazem outras coisas ao mesmo 

tempo; ouvem música portuguesa e em língua inglesa. Também este grupo etário segue 

diversos Youtubers, com temas diferentes, por exemplo, num dos grupos os jovens dizem 

“ele é um gamer. Só que ele durante os jogos faz comédia também. Brinca um bocado”, 

“Eu tenho muitos Youtubers gaming e também fazem muitas asneiras” (FG 4), e, num outro 

grupo, uma das jovens refere que os Youtubers preferidos dela são “Australianos” porque, 

diz, “tenho um fraco pela Austrália” (FG 2).  

Uma das jovens de 17 anos, que está inserida num grupo com 16 anos, quando discutem 

a popularidade do Youtube junto dos jovens, expressa a seguinte opinião: 
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A – Eu acho que muitas vezes o Youtube está a substituir muitas séries; (…) (segue 

uma Youtuber) e ela põe vídeos todos os dias no Youtube, no blogue da vida dela. 

E, ou vejo um por dia, que é o que ela faz ou então vejo tudo seguido. Acho que 

nem é, como a A disse, não é o facto de nós querermos saber o que é que se passa 

com ela, e assim. É mais sabermos que aquela pessoa tem a vida dela, e queremos 

estar de certa forma a partilhar, por exemplo, os pontos de vista dela, e mais ou 

menos ver como é que essa pessoa pensa. Ela até pode … nós sabemos algumas 

coisas da vida dela, não é? Mas ela até pode ter uma vida completamente diferente 

daquilo que nós achamos (…); É uma espécie de conforto ter ali alguém que é 

parecido connosco. (FG 12) 

Desta forma, concluímos que o Youtube assume tanta popularidade junto dos jovens, nas 

três faixas etárias, como o visionamento das séries televisivas. Verificamos que o YouTube 

é usado por estes jovens para ouvirem, e verem vídeos de música que gostam, e para 

seguirem os YouTubers favoritos.  

É também notório que o conteúdo destes programas passa pela exposição quase que 

massiva e diária dos jovens à língua inglesa.  

Ainda em relação ao conteúdo dos vídeos que veem no YouTube, verificamos que alguns 

dos inquiridos estão convictos que estes retratam a realidade do mundo, que dizem 

conhecer melhor através desta plataforma digital.  

Resumidamente, as letras das canções são consideradas lições de vida com as quais, às 

vezes, os jovens se identificam e que transpõem para as suas vivências no mundo real. 

Quanto aos YouTubers, os jovens referem que seguem mais que um, e que os conteúdos 

que estes divulgam são diversos, desde a moda aos jogos de vídeo. Os jovens seguem os 

YouTubers como de celebridades se tratassem, sendo mesmo alguns considerados ícones 

da moda e gurus, cujos conhecimentos e experiências de vida que partilham não são 

questionáveis. 
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5.9 - As redes sociais – Para que é que as usam? 

                                                                                          Em relação ao tema das redes 

sociais e o seu uso, os dados revelam que da percentagem total de inquiridos, 76% 

responderam a esta questão. Ao analisarmos os dados sobre o uso do Facebook, 

constatamos uma maior diversidade nas respostas, do que aquando da análise relativa ao 

YouTube. No entanto, ao organizarmos esses dados, percebemos que, apesar de 

diferentes no uso da palavra para designar a ação, apresentam pontos comuns relativos 

ao seu significado. Primeiramente, apresentamos a listagem que obtemos, agrupando 

algumas respostas, tendo em conta o mesmo significado que atribuímos ao verbo usado. 

Obtemos 260 respostas que se apresentam distribuídas por 25 ações, nomeadas pelos 

inquiridos, como se pode ver na tabela 3.  

Tabela 3- Atividades desenvolvidas pelos inquiridos no Facebook 

Para que é que usam o Facebook? 
Conversar/falar com amigos 

Comunicar com familiares/amigos/colegas 

Estar com os amigos 

Contactar com os amigos/colegas 

Combinar coisas com os amigos 

Socializar/conviver/para ser social 

Socializar/falar com raparigas 

Conversar no chat/ trocar mensagens 

Conhecer pessoas / fazer amigos 

Ver a vida dos outros/saber um pouco sobre os outros (o que fazem e publicam) /manter-me informada 

acerca de tudo o que acontece com os amigos/ver o que os outros estão a fazer /cusquices/ saber as 

novidades/Atualizar-me 

Ver fotos/perfis de raparigas 

Ver fotos que a minha mãe põe de mim/ver fotos 

Partilhar publicações 

Partilhar músicas 

Publicar fotos 

Publicar as minhas apostas e vender coisas do jogo 

Ler/ver notícias/ ver o feed de notícias 

Manter-se informada sobre o que acontece no mundo/ aprender sobre as realidades do mundo 

Ver curiosidades e piadas partilhadas por páginas 

Saber novidades sobre os famosos / seguir celebridades 

Ver vídeos 

Ver carros 

Ver informações de desporto 
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Ver coisas sobre os filmes e as séries preferidas 

Receber novidades sobre as empresas de jogos 

 

O passo seguinte foi organizarmos os dados, selecionando-os por pontos comuns, que nos 

remetem para várias áreas de interesse, sendo as mais expressivas, em termos de 

percentagem a socialização, o ato de partilha e publicação, o ato de “voyeurismo” e a 

obtenção de informação/conhecimento. 

Em relação ao que categorizamos como socialização, 54% dos inquiridos dizem que usam 

o Facebook para: 

“Conversar/falar com amigos”, “Comunicar com familiares/amigos/colegas”, “Estar 

com os amigos”, “Contactar com os amigos/colegas”, “Combinar coisas com os 

amigos”, “Socializar/Conviver/Ser social”, “Socializar/falar com raparigas”, 

“Conversar no chat/ Trocar mensagens”, “Conhecer pessoas / fazer amigos.” 

Com o que designamos de “voyeurismo” no Facebook, 23% dos inquiridos usam as 

seguintes expressões:  

“Ver a vida dos outros/saber o que fazem e publicam”; “manter-me informada 

acerca de tudo o que acontece com os amigos”; “ver o que os outros estão a fazer”; 

“Cusquices/ Saber as novidades/Atualizar-me (em relação aos outros)”; “Ver fotos 

e ou perfis de raparigas”; “Saber novidades sobre os famosos”; “Seguir 

celebridades.” 

Por outro lado, a informação / conhecimento que obtêm, a partir do Facebook, é 

nomeado por 10% dos inquiridos através das seguintes ações:  

“Ler/ver notícias/ver o feed de notícias”; “Manter-me informada sobre o que 

acontece no mundo”; “Aprender sobre as realidades do mundo”; “Ver curiosidades 

e piadas partilhadas por páginas”; “Ver carros”; “Ver informações de desporto”; “Ver 

coisas sobre os filmes e as séries preferidas”; “Receber novidades sobre as 

empresas de jogos.” 

O ato de partilha e publicação é referido por 9% dos inquiridos - “discutir coisas em 

grupo”, “partilhar opiniões”, “partilhar publicações”, “partilhar músicas”, “publicar fotos”, 

“publicar as minhas apostas e vender coisas do jogo.” 
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Também existe 1% dos inquiridos que refere o “jogo de poker”, e 3% dos inquiridos que 

responde de forma mais global, em que o uso do Facebook é para “Passar o tempo”, 

“Lazer”, “Diversão”. (gráfico 29) 

 

 

Gráfico 29- percentagem de inquiridos sobre Para quê que usam o Facebook 

Quando introduzimos o tema das redes sociais, nos focus groups, no grupo etário de 15 

anos as reações são de natureza diversa. Poucos dos jovens dizem que não usam as 

redes sociais, e a maioria usa várias, para além do Facebook - Instagram, Twitter, e 

Snapchat. Quando se coloca a pergunta Porquê ou Para quê que usam as redes sociais, 

as respostas variam consoante a rede social que usam e também o género.  

Por exemplo, os jovens usam o Instagram “Por causa das fotos” e na perspetiva dos 

rapazes (FG 4) “Nós rapazes pomos uma foto, duas fotos por mês. As raparigas é fotos 

todos os dias”. Também opinam sobre o que as raparigas colocam no Facebook “As 

raparigas têm preferência que nós não temos. É que elas vão tomar banho, vão tomar 

banho, e vão para ali, vão para ali … e colocam tudo”, “Basicamente, a gente vai ao 

Facebook e sabe a vida delas, tipo … (…) que se calhar nem metade dos pais sabem”.  

Num dos grupos as jovens explicam que o Twitter “é como se fosse um diário virtual”, “Para 

falar basicamente de tudo o que estamos a fazer…”, “Pois para partilhar … “é para 

partilharmos os sentimentos, e as rotinas” (FG7). As raparigas deste grupo revelam que já 

“não se usa tanto o Facebook” porque “Tanto o Twitter como o Instagram têm chat 

também”. E, ao serem questionadas sobre se partilham mesmo tudo no Twitter (como 

dizem os rapazes) uma das jovens revela que “Eu não gosto do Twitter por causa disso. 

Não gosto de partilhar esse tipo de coisas” (FG 7). 
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Do mesmo modo, os jovens com 16 anos dizem que usam várias redes sociais, mas o 

Facebook, e o Twitter, são os mais discutidos, concluindo que, neste momento, o Facebook 

é a rede social menos usada por eles. Só usam esta rede social porque têm grupos de 

amigos e vão mantendo para comunicar ou para saber as novidades (de celebridades ou 

séries televisivas). Os jovens revelam as várias razões para o uso das diferentes redes 

sociais: 

A – Para pôr a conversa em dia é o WhatsApp. 

B – Nós temos 50 conversas no Snapchat. NoTwitter é para tudo. 

C – Outra (rede social) é para aquele teste. 

D – Ou por exemplo, estamos as 4 e só vão 3, um grupo para esses 3, e então 

partilhamos… 

A – Para tirar fotografias usamos o Insta… 

B – Temos imensos grupos. Um com um lado da turma, e temos outro… 

C – Com outro lado da turma. E eu vou perguntar ao outro lado da turma. (FG 12) 

Constatamos que o Twitter é a rede social que os jovens mais usam, e explicam o porquê 

da popularidade desta rede social. Uma das jovens explica: 

B – Eu acho o Twitter uma junção de tudo. Então, basicamente, a única coisa que 

eu uso com muita frequência, para além do Snapchat (que isso é uma coisa mais 

particular), é o Twitter porque dá para escrever mensagens, fotos, vídeos, tudo 

num” (FG 12). 

Num outro focus group, outra jovem afirma: 

C – O Twitter é mais ou menos um vício. Há primeira vez nós estamos lá e 

acabamos por não nos interessar, porque não sabemos bem o que fazer. Aquilo é 

praticamente para escrever a vida toda...; É como se fosse um diário. (…) Em que 

todas as pessoas podem ver (…) ficamos muito viciadas nisso; Para mim é muito 

mais um sítio onde possa desabafar, sem críticas. (FG 13) 

Contudo uma das jovens, também afirma que “É assim, o Twitter dá, para prontos expor a 

vida toda. Mas eu não. Eu se vejo lá coisas giras eu clico, mas nada mais. Eu não ligo nada 

ao que estão a fazer, e essas coisas” (FG 14). 
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Os jovens com 17 anos fazem pouco uso do Facebook, dizem que usavam mais esta rede 

social quando eram mais novos, que às vezes vão atualizando, usam para comunicar, 

funciona em grupos fechados, alguns chamam grupos de opinião, outros dizem que usam 

sobretudo quando é trabalho para a escola, onde publicam, por exemplo, fotos de visitas 

de estudo. Dizem que usam mais o Messenger, Instagram, Twitter, Snapchat, e o Tumblr. 

O Instagram parece ser o mais usado, pois gostam de publicar fotografias. É apontada 

como uma das razões para o pouco uso do Facebook, por exemplo, “Acho que as pessoas 

expõem-se demasiado no Facebook”, e “Já passamos essa fase” (FG 2). 

Existem duas focus groups em que o total de n=7 jovens discute, com maior detalhe, a 

pergunta se o visionamento dos programas televisivos se sobrepõe ao uso das redes 

sociais. Uma das jovens distingue entre o total de tempo disponibilizado, por ela, para estas 

atividades, e a frequência com que acede, concluindo “Acho que não. Quer dizer se formos 

a ver o tempo que demoro a ver uma série… eu demoro tipo 40 minutos por episódio. Por 

isso, sim. Mas (…) em termos de frequência, talvez veja mais as redes sociais” (FG 2). No 

entanto, em outra entrevista canalizam a discussão para outra vertente que é, o fazer uso 

das duas atividades mediáticas em simultâneo: 

Moderadora - As redes sociais sobrepõem-se ao visionamento dos programas? 

A – Depende. 

B – Às vezes quando acontece ao mesmo tempo 

C – Sim exato. Está o telemóvel numa coisa e o resto na outra. As duas coisas. 

D – Quando estamos em casa estamos a ver uma coisa e estamos com a outra 

coisa nas redes sociais. Quase sempre a comentar o novo episódio com outras 

pessoas. 

Moderadora - Pois é, aquilo que tinhas falado que em frente ao televisor uma 

pessoa sente-se sozinha e com a Internet conseguem comunicar com as outras 

pessoas. 

D – Sim  

A – Exato. Até se for a estreia de um episódio e tudo, se estivermos a comentar ao 

mesmo tempo, e ver os comentários dos outros parece que estamos com outros a 

ver. 

D – Sim, pois… 
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B – E fazer likes e twits sobre as séries… 

D – Sim. É fixe. (FG 1) 

O uso das várias redes sociais é mencionado pelas três faixas etárias, evidenciando-se o 

desuso ou o pouco uso do Facebook. Concluímos que, entre os jovens com 15 e 16 anos, 

há uma maior preponderância no uso do Twitter porque consideram este mais completo 

nas suas funcionalidades.  

Ao estabelecermos o paralelismo com a análise de dados dos questionários, onde é 

abordado o uso do Facebook, que era, essencialmente, usado para socializar, e como 

forma de voyeurismo, a transição para o Twitter não parece mudar o essencial do seu uso.  

No entanto, a análise mais profunda dos focus group e o cruzamento dos dados que 

obtemos, do questionário e dos grupos focais, permite observar uma amplificação da 

exposição das vidas destes jovens, da sua identidade e dos espaços que os rodeiam, 

porque, segundo alguns afirmam, descrevem ao pormenor o seu dia-a-dia, em formato de 

diário atualizado com regularidade, onde a imagem está muito presente, fotos e vídeo, algo 

que não afirmaram aquando da questão sobre o uso do Facebook. 

Por outro lado, os mais velhos, os inquiridos com 17 anos, parecem não se exporem tanto 

nas redes sociais como os mais novos, e isto deve-se, pela experiência que alguns dizem 

ter passado. 

5.10 - Que jogos de vídeo costumam jogar? 

                                                                                           A questão sobre Que jogos de 

vídeo costumam jogar, à semelhança de outras questões colocadas no inquérito, colocou-

nos perante o desafio de organização e sistematização dos dados, dada a quantidade de 

informação obtida com as respostas dos inquiridos ao inquérito. A informação recolhida 

sobre esta questão em particular é extensa, complexa e desorganizada. Os dados que 

obtemos, remetem para uma variedade de nomeações, desde os jogos designados por 

siglas e acrónimos, aos habituais descritivos de corrida, ação, puzzle, etc., assim como, 

uma lista enorme de nomes de jogos de vídeo. Para além disso, o tema é bastante 

controverso e não recolhe consensos naquilo que no imediato nos interessa, que é 

organizar os dados, que pelo seu conteúdo nos conduz à categorização dos jogos de vídeo. 
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Não há uma classificação dos jogos de vídeo por géneros que reúna o consenso dos 

académicos que estudam este fenómeno, dado que as perspetivas diferem, por exemplo, 

tendo em conta o conteúdo, ou os aspetos gráficos. 

Desta forma, fizemos opções, e assumimos uma categorização que tem como objetivo a 

coerência na organização dos dados que temos, e que seja relevante para o estudo que 

desenvolvemos. Durante o processo de organização tivemos várias ações. Primeiramente, 

procedemos à descodificação das siglas e acrónimos constantes dos dados, para 

percebermos a que jogos de vídeo se referiam. Concluímos que as siglas e acrónimos 

reportam contextos diferentes, ou seja, havia uns que representam o jogo na ótica do 

jogador/utilizador (por exemplo FPS – First Personal Shooter), e outros que são as iniciais 

do título do jogo (por exemplo CS:GO – Counter Strike: Global Offensive. Depois, 

começamos a organizar a listagem, tendo em conta os títulos dos jogos e o seu conteúdo 

por temas. Da análise das siglas, e dos acrónimos, em conjunto com a análise do que cada 

jogo tratava, o seu conteúdo temático, chegamos a uma categorização destes jogos. 

Assim, agrupamos os jogos pelas siglas e/ou acrónimos que se reportam à ótica do 

jogador/utilizador e pelos descritivos comuns de temas (corrida, puzzle, etc.).  

Primeiramente, abordamos a referência à sigla de jogo FPS, First Person Shooter, que é 

um jogo com armas de fogo, com perspetiva na primeira pessoa, ou seja, pelos olhos da 

personagem, como se o jogador e a personagem fossem o mesmo observador. São jogos 

em tempo real, no qual o jogador imerge no ambiente de jogo, em ritmo acelerado.  

Depois, temos a referência aos jogos com a sigla TPS, Third Person Shooter, que são 

jogos com armas de fogo, com perspetiva na terceira pessoa, ou seja, vista do corpo 

completo da personagem através de câmara afastada. É exigida a mesma rapidez de ação 

que no jogo anterior. 

Há também jogos de ação com perspetiva na terceira pessoa, sem serem necessariamente 

jogos com armas de fogo.  

Os inquiridos nomeiam, também, jogos com a sigla RPG, Role-Playing Game, que é um 

género de jogo onde o utilizador controla todos os movimentos da personagem que cria, 

participando na história, onde existem missões, e processos que permitem a evolução 

dessa mesma personagem, com aquisição, e gestão de itens e acessórios necessários ao 

desenrolar da história. 

Por outro lado, os inquiridos também usam o acrónimo MOBAs, Multiplayer Online Battle 

Arena, que remete para os jogos com controlo de apenas uma personagem, mas sem 

módulos de construção e focado no jogo de equipa.  
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O que designam por MMO ou MMOG é descodificado para Massively Multiplayer Online 

ou Massively Multiplayer Online Game, e corresponde à definição de jogo em rede para 

uma quantidade gigante de utilizadores. Este género de jogos permite que os jogadores se 

ajudem, e que haja competição entre eles em grande escala, havendo uma interação com 

sentido entre pessoas de todo o mundo. Por outro lado, requer que os jogadores invistam 

muito do seu tempo no jogo e quase todos obrigam a uma subscrição mensal. 

Há outro género de jogo de vídeo nomeado pelos inquiridos, pelo acrónimo MMORPG, 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game, que é considerado “género maior, 

resultado da fusão entre MMO e RPG” de acordo com a definição do dicionário online 

criado pela Multimédia com Todos (marca registada de comunicação e produção 

audiovisual, especializada na prestação de serviços de produção vídeo em eventos 

formação e promoção institucional) e com o apoio da For the Win eSports Club (FTW). 

Apresentamos, na tabela 4, os 22 títulos dos jogos de vídeo mencionados por uma parte 

dos inquiridos que afirma jogar, agrupados por categorias na ótica do jogador/utilizador. 

Tabela 4- Títulos de jogos de vídeo que os inquiridos afirmam jogar classificados na ótica do jogador/utilizador 

Multiplayer Online 
Battle Arena (MOBA) 

First-Person Shooter (FPS) Third-Person Shooter (TPS) 

Dota2 
Clash Royale 
Clash of clans 
League of Legends (LoL) 

Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) 
Call of Duty 
Warface 
Killzone 
Suicide Squad 
Farcry 
CrossFire 

Warframe 
Microvolts 
Uncharted 

Massively Multiplayer 
Online First-Person 
Shooter (MMOFPS) 

Role-Playing Game (RPG) 
Massively Multiplayer 

Online Role-Playing Game 
(MMORPG) 

Survarium Assassin's creed 
Fallout 

Metin 
Aion 
Drankensang 
Detective Comics Universe 
Online (DCUO) 
Grand Theft Auto 5 (GTA 5) 

Reforçamos a informação relativa a este tipo de jogos apresentados na tabela 4, com a 

apresentação de uma colagem das “covers”, retiradas de sites oficiais destes jogos e de 

wikis, e que são representativas de cada uma das categorias dos jogos de vídeo que aqui 

analisamos.  

Nesta ilustração (5) destacamos que, através da observação dos elementos gráficos, nos 

parece que a guerra, o uso de armas de fogo, a violência e um ambiente saturado de cores 

escuras e vibrantes são os fatores comuns a todas estas imagens que representam o 

mundo imaginário destas categorias de jogos de vídeo. 
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Ilustração 5- imagens de covers de jogos de vídeo representativas das categorias na tabela 4 
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Agrupamos os outros jogos, que os inquiridos afirmam jogar, pelos descritivos comuns de 

temas, dado que não encaixam, ou não correspondem, de forma inequívoca, à 

categorização tendo em conta a ótica do jogador/utilizador. Distribuímos estes jogos de 

vídeo pelas diferentes categorias: Survival horror, Quebra-cabeças, Aventura-ação, Terror, 

Tiro, Corrida, Jogo de cartas, Simulação, Simulação de vidas, Legos, Habilidade, Desporto, 

Guerra, Fantasia, Em Outros, estão as situações em que os inquiridos referem os jogos de 

forma muito genérica, por exemplo “todo o tipo de jogos”, “muitos”, e “jogos online”. Na 

tabela 5 apresentamos os 37 títulos dos jogos de vídeo mencionados por parte dos 

inquiridos que afirma jogar, agrupados nas categorias por temas. 

Tabela 5- Títulos de jogos de vídeo que os inquiridos afirmam jogar agrupados por temas 

Survival Horror Quebra cabeças Aventura-ação 

The walking cat  
The forest  
Last of us  
Candy crush 

Farm Heroes  
Angry Birds  
Fruits legend 

Badland 

Terror Tiro Corrida de carros 

Jellyjam BBTAN Asphalt 8 
Need for Speed (NFS) 

Jogos de cartas Simulação Simulação de vidas 

Hearthstone Galaxy life  
Howrse  
American Truck 
RollerCoster:Tycoon3  
Spintires 

The Sims 

Legos Habilidade Desporto 

Minecraft Arcade  
Stack   
Jogos Friv   
Jogos de majhong 
2048  
Pinguim bombeiro 
Transformice  
Point and Click 

FIFA 15, 16   
Football manager  
New star soccer  
PES (Pro Evolution Soccer)  
Rocket League  
Ultimate Fighting Championship (UFC) 
Champ Man 
8 Ball Poll  
Dream League Soccer 

 

Prosseguindo com a análise dos dados, verificamos que metade (50%) do universo total 

de inquiridos joga jogos de vídeo. Identificamos 47% desses inquiridos que jogam os jogos 

agrupados por temas e 43% dos inquiridos que joga os jogos agrupados na categoria que 

tem por base a ótica do jogador/utilizador. Existem, também, inquiridos que referem mais 

do que um título ou tipo de jogo de vídeo que jogam. 

Na categorização feita, tendo em conta a ótica do jogador/utilizador, os dados revelam que 

(tabela 6) a maior percentagem de inquiridos (38,0%) joga jogos de vídeo First Person 
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Shooter, sendo o jogo Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) o mais popular; 36,4% 

dos inquiridos jogam os jogos Multiplayer Online Battle Arena (MOBAs), verificando-se que 

o jogo League of Legends (LoL) é o mais jogado; 14,0% nomeiam os jogos Massively 

Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPGs); e os restantes 7,4%, 3,3% e 0,8% dos 

inquiridos revelam que jogam os jogos de vídeo Role-Playing Game (RPG), Third-Person 

Shooter (TPS), Massively Multiplayer Online First-Person Shooter (MMOFPS), 

respetivamente. 

Tabela 6- Percentagem de inquiridos por categoria dos jogos classificados na ótica do jogador/utilizador 

Jogos de vídeo classificados na ótica do jogador/utilizador 
 

Percentagem de inquiridos por 
categoria de jogos 

First-Person Shooter (FPS) 38,0% 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) 36,4% 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) 14,0% 

Role-Playing Game (RPG) 7,4% 

Third-Person Shooter (TPS) 3,3% 

Massively Multiplayer Online First-Person Shooter (MMOFPS) 0,8% 

 

Na tabela 7, que de seguida apresentámos, revelamos a percentagem de inquiridos que 

jogam em cada uma das categorias de jogos de vídeo por temas. Os dados revelam que 

27% dos inquiridos joga jogos que encaixam na categoria Desporto, seguido da categoria 

Aventura-ação com 21% dos inquiridos a referir que jogam este tipo de jogo. Verificamos 

que os jogos de Quebra-cabeças, Simulação, Simulação de Vidas e Habilidade são 

jogados por 6% dos inquiridos, respetivamente, assim como em “Outra” categoria. A estas 

categorias seguem-se os jogos de Corrida de carros, com 5% dos inquiridos, Tiro, com 4% 

dos inquiridos e Estratégia com 3% dos inquiridos. Registamos a mesma percentagem de 

2% dos inquiridos para os que jogam jogos de Horror/Sobrevivência, Terror, Guerra e 

Legos. E, a mesma percentagem de 1% dos inquiridos joga Jogos de cartas, de fantasia, 

e de luta. 

Tabela 7- Percentagem de inquiridos por categoria dos jogos classificados por temas 

Jogos de vídeo classificados por temas 
Percentagem de inquiridos por categoria de 

jogos 

Desporto 27% 

Aventura-ação 21% 

Quebra-cabeças 7% 

Simulação 6% 

Simulação de vidas 6% 

Habilidade 6% 
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Outra 6% 

Corrida carros 5% 

Tiro 4% 

Estratégia 3% 

Horror/Sobrevivência 2% 

Terror 2% 

Guerra 2% 

Legos 2% 

Jogos de cartas 1% 

Fantasia  1% 

Luta 1% 

 

Nos focus groups, o número de jovens que referiu os jogos de vídeo foi bastante reduzido, 

não acrescentando informação relevante para a temática e, por isso, não faremos uso da 

mesma.  

 

5.11 - Frequência e partilha das vivências na Internet 

                                                                                           As últimas questões do 

questionário eletrónico pretendem perceber, qual a frequência com que os jovens usam a 

Internet, e com quem partilham as suas vivências mediáticas na rede. 

Os dados revelam que, diariamente, 89% dos inquiridos usa a Internet, 9% usa-a 

frequentemente e 2%, raramente. (gráfico 30) 
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Gráfico 30- percentagem de inquiridos sobre a frequência do uso da internet 

 

Contrariamente aos dados obtidos, aquando da partilha dos programas televisivos que 

veem no ecrã da televisão ou do computador, as respostas obtidas à questão de com quem 

partilham o que fazem ou veem na Internet revelam que esta partilha é feita, 

maioritariamente, com os amigos / colegas (64%), existindo a percentagem de 16% dos 

inquiridos que não partilha o que faz ou vê na Internet, e a percentagem de 11% que revela 

partilhar com outras pessoas que não as elencadas no questionário, e por último, os dados 

mostram que 10% dos inquiridos partilha essa atividade mediática com os pais / familiares. 

(gráfico 31) 

 

 

 

Gráfico 31- percentagem de inquiridos sobre com quem partilham as vivências na Internet 
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Os dados obtidos, através dos focus group, relativos ao uso da Internet (frequência e 

partilha) interliga-se com a informação já divulgada aquando do visionamento dos 

programas televisivos favoritos, dado que a fronteira entre Internet e televisão deixou, para 

estes jovens, de existir. 

5.12 - O poder das imagens dos novos media 

                                                                                           Os focus groups trouxeram ao 

estudo densidade nos temas abordados, e permitem-nos, através do cruzamento de dados 

quantitativos e qualitativos, perceber, com maior profundidade, a extensão do mundo 

mediático dos jovens que se move numa teia de relações e interconexões complexas.  

As ferramentas que utilizamos, para obter significado desta complexidade, permitem-nos 

percecionar a perspetiva dos jovens sobre o poder que as imagens / texto dos media 

exercem nas vivências juvenis. Esta perceção, para além do que já foi anteriormente 

explorado, encontra-se no seio das ideias/ opiniões que os jovens tecem em torno das 

imagens que consomem. 

Através do programa NVivo 12 Pro, usado para trabalharmos os dados dos focus groups, 

construímos fluxogramas baseados no conteúdo temático das discussões geradas em 

torno das questões delineadas previamente: 

“Que ideias/imagens guardam na memória após o visionamento dos programas 

televisivos?”, “Acham que o que veem influencia o que são? Que imagens /ideias 

ficam na vossa memória sobre a cultura / estilo de vida (do vosso país ou outros 

países)?”, “Identificam-se com que essa cultura / estilo de vida? Podem explicar? 

Gostariam de pertencer a outro país? Qual? Porquê?”, “Que conselhos dariam a 

pessoas mais novas que vocês sobre as potencialidades dos novos media em 

termos de formação da pessoa / cidadão?” (Anexo 7) 

A informação obtida a partir destas questões de investigação permite compreender a 

perceção dos jovens relativa ao poder das imagens dos novos media nas quais imergem.  
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Dentro deste contexto, ao organizarmos os dados dos focus groups, usando o software 

NVivo 12 e socorrendo-nos de técnicas de análise de conteúdo (ver Capítulo 3), tendo em 

conta a variável idade dos participantes, identificamos os temas identificação, memória, 

influência, impacto no estilo de vida que decorrem das questões de investigação, e 

emergem da análise do discurso produzido pelos jovens.  

Dentro de cada uma das áreas temáticas foram identificados subtemas, com exceção da 

identificação, cuja referenciação dos dados não lhe atribui qualquer predominância de 

subtemas. Contrariamente, em relação ao tema memória, obtemos diversas ramificações 

que agrupamos por: enredo, guião, personagens; fascínio, admiração; aprendizagens, 

analogia com a vida real; comparação com Portugal. Relativamente ao tema influência, 

as ramificações têm como subtemas: visão do mundo; escolha da profissão; formação 

pessoal; pertença ou não a um grupo, país; e projetos de vida, sonhos. Finalmente em 

relação ao tema impacto no estilo de vida as ramificações agrupam-se em: padrões de 

beleza; estar na espectativa, comportamentos aditivos (adicção); os conselhos aos mais 

novos; as rotinas; e a vida social. 

Referimos que foram produzidos três fluxogramas/imagens, um para cada faixa etária, que 

permitem visualizar a relação entre os temas e os subtemas identificados no discurso dos 

jovens.  

Dado que os fluxogramas/imagens são iguais para as três faixas etárias apresentamos um 

deles (Fluxograma/imagens 1) como exemplo deste mapeamento dos temas e subtemas 

e que reflete os dados obtidos em relação aos participantes com 15 anos, tendo sido 

colocados em Anexo 9 e Anexo 10 os referentes aos participantes com 16 e 17 anos. 

Para uma leitura facilitada dos mesmos esclarecemos que os códigos descendentes são 

agrupados em códigos principais e apresentam os temas e subtemas prevalecentes, que 

emergem do discurso dos jovens, e decorrente do facto de terem sido apresentadas mais 

referências de codificação em relação aos outros. Desta forma, os três fluxogramas 

produzidos neste âmbito da investigação permitem identificar de forma similar, em relação 

às três faixas etárias, as conexões que prevalecem ao redor do tema geral do poder das 

imagens.  
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Fluxograma 1- Fluxograma/imagens sobre poder das imagens percecionado pelos jovens de 15anos 

 

Não podemos deixar de sublinhar, neste momento, as particularidades de que se revestem 

os dados que analisamos. Primeiramente, relembramos que nem todos os focus groups 

têm jovens de grupos etários iguais, que os dados são densos em sentido e quantidade, 

assim como, são complexos pelas interligações que estabelecem. São, por isso, difíceis 

de analisar. No entanto, os fluxogramas produzidos aquando da análise dos dados, 

permitem a sua organização, e a visualização da relação entre temas e subtemas.  

Por conseguinte, o uso das ferramentas do software NVivo 12 Pro revelam-se, aqui, ainda 

mais importantes para a análise qualitativa dos dados que temos, permitindo transparência, 

e segurança na identificação, e mapeamento dos temas por idades, e bem como proceder 

à triangulação dos dados das entrevistas. Nos subcapítulos seguintes procedemos à 

análise específica destes dados em torno dos temas identificados. 
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5.12.1 - Identificação com as personagens do digital 

                                                                                           Em relação ao tema que 

designamos por identificação entendemo-lo como sendo o reconhecimento que os jovens 

fazem da identidade do Outro, como personagem do mundo digital, estabelecendo laços 

de amizade, e empatia, e identificação pessoal. 

Como mencionado anteriormente, os jovens de 15 anos não se expandem nas respostas 

relativas a este assunto. Existe uma referência no FG15 ao facto de se identificarem com 

as personagens que desempenham o papel de vilões na ficção, e quando se lhes pergunta 

porque é que se identificam com os vilões respondem “Pois identifico-me também com os 

vilões. Gosto mais de ver o impacto que eles têm no filme”, “Por interpretarem tão bem o 

papel que eles fazem” e por “ (…) faz com que a história é bastante mais engraçada senão 

… (…) era secante” parecendo dominar e perceber os meandros das técnicas de 

representação “quando o filme é fantochada nós notamos sempre”. E, outra referência à 

identificação com as letras das músicas dos rappers:  

Moderadora - O rap influencia alguma coisa na tua forma de…? 

B – Às vezes, eu ouço, e por exemplo, transfiro para o telemóvel. Passo para o 

telemóvel porque gosto de ouvir música. Há algumas que se identificam também 

comigo. Por exemplo, há certas histórias, por exemplo, sentimentos tipo amor, 

amizades e isso, que se identifica comigo. (FG7) 

Os jovens de 16 anos são um pouco mais expansivos, e num dos focus groups referem as 

letras das músicas rap que ouvem como fonte de aprendizagem, e que refletem as histórias 

das suas próprias vidas: 

Moderadora - Alguma coisa te fica na memória que modifica a tua forma de ser ou 

a tua forma de estar? 

A - Sim. Há músicas com que eu me identifico muito mais, e até há músicas com 

que me identifico… as minhas relações com outras pessoas, por exemplo, com as 

minhas melhores amigas, e assim. Tenho músicas com que me identifico com elas, 

tipo, rappers portugueses, e partilham histórias e sentimentos, e acabam por ir ao 
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encontro do pensamento de cada um. Cada um adota a forma como quer (ser). 

(FG7) 

Obtemos, também, referência à identificação com as personagens das séries televisivas e 

as personagens dos livros com as quais se estabelece empatia:  

A – Eu identifico-me imenso, quer com as personagens que vejo em séries, quer 

com personagens que eu leio em livros, e assim. E, quando elas morrem, ou quando 

choram em algum momento, ou mesmo quando lhes acontece alguma coisa boa, 

eu também fico feliz por elas porque eu penso que é como se fosse uma pessoa 

muito próxima de mim. E, também sofro muito. (FG12) 

Para os jovens de 17 anos a identificação é assumida, em relação aos YouTubers e 

personagens das séries televisivas. 

No FG12 temos a referência à empatia que é estabelecida, por parte de uma jovem, em 

relação a uma YouTuber, afirmando “Eu acompanho quase religiosamente uma 

YouTuber…” e “É uma espécie de conforto ter ali alguém que é parecido connosco” (FG12). 

Há, também, quem demonstre grande empatia e tenha sentimentos em relação às 

personagens das séries televisivas, uma jovem revela que “O que eu gosto muito numa 

série é a maneira como eu me sinto quando estou a ver, é a ligação que eu crio com as 

personagens. Porque normalmente as personagens que eu mais gosto são as que morrem 

primeiro… (risos) ”; “quando vejo que morrem eu fico triste porque eu tenho uma ligação 

forte com a personagem”; [porque] “identifico-me ou então sinto um carinho especial por 

essa personagem” (FG 12). 

Finalizamos esta análise, referindo que a empatia e os laços que ligam os jovens às 

personagens do mundo digital são uma referência, e fazem com que criem uma relação 

emotiva com essas personagens, levando a que, muitas vezes, se identifiquem com as 

mesmas. 
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5.12.2 - Imagens que guardam na memória   

 

                                                                                           Nos focus groups com jovens de 

15 anos, quando na discussão emerge o tema relacionado com as imagens que guardam 

na memória após o visionamento dos programas televisivos, ou que mensagens 

conseguem captar através das atividades mediáticas preferidas, reagem de formas 

diversas. Alguns dos jovens permanecem em silêncio, outros tentam responder à questão, 

pensando um pouco sobre o assunto, e outros sentem-se confiantes, dando a sua opinião 

sobre o tema.  

No FG15 os jovens revelam que são muitas as imagens que guardam na memória dos 

programas televisivos que gostam de ver, nomeadamente, séries e filmes, mas, têm 

dificuldade em nomeá-las. Sobre os lugares, comentam que nas séries aparece, no ecrã, 

o nome das cidades onde se passa a ação “costuma aparecer mas não fico assim com 

uma ideia aprofundada sobre nada”. No entanto, referem que, quanto às personagens, lhes 

fica na memória os atores principais e os vilões.  

Os jovens de 16 anos referem que retêm na memória aprendizagens que retiram do 

visionamento das séries favoritas, sendo as séries policiais as mais nomeadas. Alguns 

jovens referem essas aprendizagens de forma mais geral dizendo “a série que estou a 

seguir no momento ensina-me bastantes coisas. Até coisas que eu nem sequer sabia que 

existiam”, “Estou a ver a Anatomia de Gray, neste momento. É a série que eu estou a seguir 

e ensina-me bastantes coisas quer da vida pessoal, tanto como na vida profissional”, “há 

séries que são mesmo interessantes e que nos ajudam a aprender” (entrevistas 10 e 12).  

Outros jovens referem que aprendem a língua inglesa ao ver televisão, tendo um deles 

explicitado: 

B – Eu acho que se aprende muitos termos que nós não aprendemos na escola, 

porque são termos mesmo ingleses. Por exemplo eles costumam verbalizar as 

palavras por exemplo nós dizemos “ir ao micro ondas” mas eles podem dizer 

“microwave it”. Coisas que nós aprendemos só mesmo a ver televisão, como ouvir 

pessoas inglesas a falar. (FG 3) 

Uma das jovens nomeia o seguinte:  
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B – A mim, pessoalmente, é os pontos de climax nas séries. Por exemplo, eu sigo 

muito as séries policiais ou séries que envolvem muito raciocínio, e para chegar a 

uma certa conclusão tem de passar por um raciocínio. E, eu acho fantástico, como 

é que eles escrevem o guião de certa forma para tudo encaixar como se fosse uma 

chave. E é isso, que eu guardo na memória. (FG 12) 

A questão sobre o que guardam na memória quando acabam de ver uma série televisiva 

desencadeia a seguinte discussão num dos grupos de jovens: 

A – Normalmente é o guião em geral. A história. E também as personagens. 

B – Também. E às vezes também há lições que me traz, de certa forma. Não muito 

explicitas mas também algumas coisas a reter. Eu gosto do diálogo entre as 

personagens. Há sempre alguma coisa engraçada que eles dizem que também fica. 

Moderadora - Essas séries são em língua inglesa, certo? 

Todas – Sim. 

Moderadora - Acham que se fosse em português não seria tão viciante? Estás a 

falar de diálogo… 

B – Acho que seria. Porque o diálogo seria o mesmo. Apenas noutras línguas e 

teria que ter outros trocadilhos. 

C – E teria outro formato, digamos assim.  

D – É diferente. Em inglês parece que cativa mais do que em português por causa 

da forma como eles fazem e do objetivo deles. (FG 11) 

Uma das entrevistadas dá a sua opinião sobre o tema de forma bastante segura e com 

alguma profundidade: 

B – Eu, o que me fica mais na memória é mesmo a essência e a moral do que cada 

uma das personagens faz. Eu gosto de tentar perceber num filme o ponto de vista 

de cada uma das pessoas, e gosto de tentar perceber porque é que eles estão a 

fazer aquilo, e mesmo que não seja realidade eu penso o que é que eles fariam se 

fossem pessoas reais. Eu gosto também de tirar conclusões se elas 
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desaparecerem. Isto, tentar perceber as cenas de um filme antes delas 

acontecerem. E depois, vejo. (FG 14) 

Há quem retire ilações para a sua vida real relacionadas com o caráter das pessoas/ 

personagens das séries que veem, porque: 

A – (…) a atriz principal confia em certas pessoas e quem está a ver, consegue 

perceber, sempre, que ninguém é o que nós espetadores achamos que a 

personagem é, no momento. Ou seja, e ela diz bastantes vezes, que nós nunca 

conseguimos chegar ao ponto de conhecer a 100% uma pessoa. 

Moderadora - E isso, trazes para a tua vida real? 

A – Sim. Por acaso, sim. (FG 10) 

Os jovens de 17 anos, quando discutem sobre o que retêm na memória, referem sobretudo 

o que aprendem com as séries televisivas. Dizendo que, com as séries criminais “acabo 

sempre por aprender alguma coisa, quer seja em termos de inglês, até, ou alguma coisa 

científica” (FG 1), as séries em ambiente hospitalar e as que “tratam sobre os problemas 

das famílias … eu consigo retirar uma mensagem para o dia-a-dia em cada episódio” (FG 

2). Estas opiniões contrastam com as de um grupo (FG 4) que gosta de seguir as séries 

“com os bombeiros”, por exemplo, Chicago Fire, e em que um dos jovens está a estudar 

para ser bombeiro na vida real, e dizem “Por um lado dá para aprender e dá para 

desaprender”, “o que eles fazem lá nos filmes e o que é na vida real nem tudo é verdade”, 

“Não se aprende nada naquilo que veem, não aprendem nada.”  

Observamos, também, analogias entre o ficcional e o real, ficando a dúvida se a fronteira 

entre as duas realidades é clara para os jovens que abordam a questão. Isto é, quando 

num grupo se discute o que lhes fica na memória das atividades mediáticas que mais 

gostam desenvolve-se o seguinte diálogo. 

A – Eu acho que lá as forças policiais atuam muito rapidamente. Se calhar não é 

bem como a realidade. 

Moderadora – Portanto consegues distinguir a ficção da realidade? 

A – Sim. Eu acho que tudo lá se passa muito rápido. 

Moderadora – E vocês? 

B – Eu penso o mesmo que ela. Também vejo séries de policiais e assim. E lá as 

investigações é tudo muito rápido… 
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Moderadora – Muito eficaz. 

B – Sim. Não tem nada a ver com o que se passa aqui em Portugal. 

Moderadora – E o teu género? 

C – A mim o que mais me impressiona é o modo de vida. (…) Eles fazem tudo muito 

rápido. É tudo a trabalhar, é stressante. 

Moderadora – É? E das telenovelas? Retiras alguma coisa …? 

D – Por exemplo, eu vejo muitas telenovelas brasileiras, que dá muito na televisão. 

Eu acho que, não sei porquê mas acho que eles no Brasil a vida é muito diferente 

daqui. É mesmo muito diferente, as pessoas em si são muito diferentes, eu acho. 

Moderadora – Muito diferentes em que aspeto? O que é que te chama mais à 

atenção? 

D – Não sei é a forma de interagirem uns com os outros. É diferente. Parece que 

aqui, em Portugal, somos muito mais “deixa-me ficar no meu canto”. Ali não, 

interagem mais uns com os outros. São muito amigos. (FG 9) 

Há, também, quem fique fascinado pelas histórias que se desenrolam nas séries, como em 

Game of Thrones, que um grupo revela ser fã, dizendo: 

A – Primeiro a história capta-nos. São várias histórias entrelaçadas que formam 

uma história muito rica e complexa. E depois o final deixa-nos literalmente 

boquiabertos. Temos logo que ver o próximo episódio; Aquilo é mesmo espetacular 

e depois eles não fazem como as séries normais, que é manter os preferidos do 

público, ou não matar aqueles que vão manter um papel importante. E por vezes 

quase sempre matam…; …e faz com que outras personagens e outros atores 

tenham mais protagonismo e seja mais fácil evoluírem…; E progridam. E até se 

tornem mais preferidos para nós. (FG 1) 

Deste modo, concluímos que existem algumas diferenças nos grupos etários na forma 

como encaram o tema relativo ao que guardam nas suas memórias daquilo que veem nos 

ecrãs.  
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Resumidamente, constatamos que os jovens de 15 anos têm dificuldade em perceber a 

questão que é colocada, e quem responde faz uma referência vaga ao reconhecimento de 

personagens principais e/ou vilões de filmes. No entanto, tanto os jovens de 16 anos como 

os de 17 anos sentem-se muito à vontade para discutirem este tema, e revelam mesmo 

entusiasmo em falar sobre o assunto.  

Os jovens de 16 anos referem a música e as séries televisivas como fontes de imagens 

que guardam na memória. Em relação à música consideram que as histórias das letras das 

músicas são também as suas próprias histórias. As séries televisivas cativam a sua 

atenção e tempo porque as personagens e o enredo os prendem ao ecrã, e ao mesmo 

tempo o facto de serem em língua inglesa faz com que aprendam e evoluam na 

aprendizagem dessa língua de forma que na escola não acontece, pois são nativos que 

falam. Existe também a referência, por parte destes jovens, à essência e à moral das 

personagens nas séries e filmes, ao caráter das personagens cujos traços conseguem 

transpor para as aprendizagens na vida real levando, uma das jovens a não confiar nas 

pessoas porque nunca se conhece uma pessoa verdadeiramente. 

Os jovens de 17 anos dizem adquirir conhecimento com o visionamento das séries 

televisivas em relação à futura profissão e aprender ou melhorar a língua inglesa. 

O mundo da ficção televisiva permite a estes jovens reconhecer a diferença no modo de 

vida que observam, nas séries televisivas, filmes e telenovelas brasileiras, em comparação 

com as suas vidas em Portugal. Por exemplo, observam que é tudo muito mais rápido e 

stressante no mundo da ficção televisiva, as pessoas passam a vida a trabalhar, o povo 

brasileiro é mais extrovertido, as pessoas interagem mais umas com as outras, ao contrário 

dos portugueses.  

Em suma, parece-nos que a barreira entre realidade e ficção se encontra esbatida, levando 

os jovens a efabulações sobre a vida real, o conhecimento do mundo com base no digital. 

5.12.3 - Influência e impacto das imagens/texto    

                                                                                           Ao longo das discussões, que 

aconteceram nos focus groups, conseguimos perceber que existem aprendizagens que os 

jovens fazem a partir da imersão nos media digitais, e que algumas dessas aprendizagens 

parecem ter influência e impacto nas suas vidas.  
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Explicamos que procedemos à análise da informação em relação a estes dois temas dentro 

do mesmo subcapítulo, dado perspetivarmos que, a análise interligada dos mesmos, 

conduz a uma maior compreensão do fenómeno na sua globalidade. Entendemos que, não 

negando a diferença de sentido entre a influência e o impacto das imagens/texto, ambos 

têm latente a ideia de mudança, quer seja por influir os jovens a determinadas escolhas ou 

formas de pensar, ou por produzir um efeito abrupto nas suas vidas.   

Começamos por analisar as entrevistas dos grupos com 15 anos. Um dos jovens refere a 

propósito da televisão e jogos de vídeo que: “Para mim por exemplo tem vários, na 

televisão consigo obter várias … duas coisas. Por exemplo, no futebol o meu sonho é 

tornar-me comentador de futebol. (…) É algo que treino às vezes” (FG 4), e quando se 

pergunta se joga futebol diz:  

E – Não. E depois, a outra parte é tipo costumo jogar jogos, assim com estratégia. 

Também jogo jogos de futebol e isso, treinadores e isso. E depois, é preciso 

trabalhar muito em equipa, e é preciso saber o que fazer, normalmente. Por isso, 

acabo por aprender essas coisas. (FG 4) 

Uma das jovens nomeia as séries televisivas e o YouTube como fontes de aprendizagem 

e influência: 

A – Normalmente, eu falo por mim, nas séries que eu costumo ver são mais à base 

de séries médicas, porque tem a ver com a área que eu quero seguir, e então para 

além de eu tirar parte do enredo, também tiro conhecimentos que se calhar podem 

ser importantes. Todas elas têm uma mensagem. (FG 14) 

(…) Eu, normalmente, sinto que me concentro mais e consigo perceber melhor a 

matéria (da escola) se vejo os vídeos. Especialmente em inglês. Porque eu tenho 

que estar preocupada em traduzir e estou mais atenta naquilo que estou a fazer. 

(FG 14) 

Para uma outra jovem do mesmo grupo, a influência exercida pelos media é bastante real 

e pessoal. 

D – A mim influencia um pouco a minha maneira de pensar, a minha maneira de 

estar com as pessoas. Ao longo dos anos, foi-me ensinado que tenho, que eu devo 

ter uma mente mais aberta para com os outros. E, eu acho que isso é uma grande 
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diferença que a Internet teve em mim porque, principalmente, ensinou-me a 

respeitar mais as opiniões dos outros e a argumentar mais, a argumentar melhor, 

dizer aquilo que penso melhor. Não ficar calada, e começar a falar, e ver o que 

acontece. (FG 14) 

Ao iniciarmos a discussão sobre a hipótese das tecnologias, que usam no seu dia-a-dia, 

modificarem o seu estilo de vida, terem um impacto na forma de estar e pensar o mundo, 

as opiniões são de natureza diversa. Algumas das jovens referem que sentem que estão 

viciadas no visionamento das séries, “Porque é uma história”, “Fica…às vezes em 

suspense”, e precisam de ver o que vai acontecer a seguir, sendo que uma das jovens diz 

que não espera pelo episódio seguinte “Não, gosto de ver tudo assim, tudo seguido” (FG 

7). Outros jovens comparam o que faziam quando eram “pequenitos”, e que, agora, não 

veem os mais novos que eles fazerem: “Quando nós éramos mais pequenitos estávamos 

habituados a vir para a rua”, “Brincar com os colegas. Ir para a piscina. Jogar futebol. 

Saiamos de casa à noite e à tarde” (FG 7). Na FG 5, as jovens atribuem importância ao 

sedentarismo provocado pelo uso das tecnologias, e revelam qual o impacto da televisão 

no seio da família. 

Moderadora – E qual é esse impacto? 

A – Tenho uma vida mais sedentária. 

B – Acho que não damos muito valor aquele sentido de família. 

A – Exato. 

B – Na Internet estamos sempre ligados. À hora do jantar, tendo a televisão ligada 

nós, praticamente, não falamos uns com os outros. 

Moderadora - É? Acontece também na tua família? 

C – Sim.  

Moderadora - E na tua? Também? 

D – Sim. 

Moderadora - Apesar de não seres muito adepta da televisão, a televisão é … 

D – À hora do jantar está sempre ligada. (FG 5) 
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Outros jovens, ao opinarem sobre este tema, acabam por deixar conselhos aos mais novos 

que eles, por exemplo: 

D – Eu daria o conselho de, mesmo que estejam na Internet 24 h por dia, para não 

se esquecerem que lá fora há um mundo totalmente diferente daquilo que eles 

acham. E, para conhecerem aquilo que está lá fora, em vez de conhecerem o que 

está dentro do computador. E, para se conhecerem a eles mesmos, e seguirem a 

sua vida como se a Internet não existisse. (FG 14) 

Quando se pergunta, aos jovens de 16 anos, sobre a influência e o impacto que os media 

têm no seu estilo de vida, se muda a forma de eles pensarem o mundo, alguns dos jovens 

respondem que “não”. Um das jovens explica: 

B – Eu acho que não muda, propriamente. Eu acho que dão-nos é mais opções, e 

mais descobrir… assim várias coisas. Mas acho que não nos … dizem, por 

exemplo, existem … imaginemos, existem muitas séries relacionadas a 

investigação criminal. Conheço muitas. Eu acho que não é por existirem muitas que 

uma pessoa vai ficar a gostar daquilo. Portanto, elas não nos mudam mas abrem-

nos muitos caminhos. (FG 13) 

Para outros, como por exemplo um jovem na entrevista 10 que refere: “muitas das séries 

fazem-nos também de certa forma ver o mundo de forma diferente. Porque eu acredito que 

nas séries… nas séries boas há sempre uma mensagem. Alguma coisa para transmitir aos 

espetadores”  

Os padrões de beleza no feminino que observam nos media, e a possibilidade de influência 

nos jovens é discutida num dos grupos (FG 11). 

A – (…) Porque nós temos toda uma ideia do que achamos bonito. E, é tudo, mais 

ou menos o mesmo. Portanto, alguma coisa temos que ter para termos essa noção. 

Para estarmos todos mais ou menos com as mesmas ideias.  

B – Principalmente as famosas, nós vemos na foto, e idealizamos uma coisa, e 

depois, quando a vemos ao vivo já não era aquilo. (riso) E pronto, falsifica um 

bocado a imagem. 
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A – Elas também são muito parecidas umas com as outras e não criam aquela 

diversidade, que é o real. Que é o que existe. 

B – Exatamente. Acho que é muito mais bonito a pessoa aceitar-se como é, e 

mostrar isso, do que andar ai com fotoshops e coisas assim. (FG 11) 

Assim como, num outro grupo (FG 10) existe a referência à influência da música hip hop 

na sua forma de vestir.  

B – Eu mudei bastante. Primeiro porque … começou a influenciar-me, por exemplo, 

para ouvir mais hip hop, e comecei a vestir… comecei a largar as roupas mais 

justas, e tudo para começar a utilizar as roupas mais largas. … Não é para imitar 

ninguém. (FG 10) 

Por outro lado, um dos jovens refere que a imersão nos media “traz vantagens”, “Porque 

ao estarmos ligados com o mundo nós podemos observar várias coisas que acontecem no 

mundo, e curiosidades que nós desconhecíamos de outras religiões e de outros países, 

outras culturas” (FG 3). E, num outro grupo, uma das jovens não considera que os media 

tenha impacto no seu estilo de vida mas admite que “fico com o conhecimento, e penso 

duas vezes antes de pensar assim, ou associar, e acabo por se calhar encarar as coisas 

de outra forma. (FG 7) 

Para muitos dos jovens com 16 anos viajar é muito importante para, na sua opinião 

“conhecermos novos mundos”, “ter outra noção do mundo que nos rodeia” e comparam 

com a visão do mundo que a Internet lhes proporciona: 

Moderadora – E não achas que a Internet te dá essa visão do mundo? 

A – De forma exagerada, talvez. 

B – Não é a mesma coisa. 

C – Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, estares em contacto com os 

outros países e com as outras culturas. Tu com as outras culturas tens que vivenciar 

um pouco as culturas deles. 

B – Se estivermos lá, sentimos mesmo e estamos a viver. Em vez de estarmos a 

ler e a ver sobre o ponto de vista da pessoa que escreveu de certa forma. E, pode 

não ser da forma como iriamos interpretar aquilo se estivéssemos lá. (FG 11)  
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Fazer voluntariado em África, fazer Erasmus ou um Gap Year são “atividades” que entram 

no rol dos sonhos de alguns dos jovens, para além de quererem um bom emprego, que 

para muitos é sinónimo de “fazer algo que eu goste”, não hesitam em falar que emigrar 

pode ser uma opção, uma oportunidade, apesar de admitirem que não será fácil “deixar a 

família para trás” (FG 11) 

Num dos grupos, os jovens consideram muito importante viajar pelo mundo desde muito 

pequeno para fazer “Portugal crescer cada vez mais. Para um país pequenino mas cheio 

de cultura” (FG 10) e perguntando se a Internet não pode ajudar nesse aspeto, um dos 

jovens responde: 

A – Pode. Claro. Mas menos porque quando uma pessoa… por exemplo, uma 

memória no computador é muito pior, é muito pior, que uma memória que ninguém 

vê mas está na minha cabeça. Posso fazer melhor porque eu vi, estive lá, eu 

presenciei mesmo. 

B – É diferente. Ver uma coisa na Internet e ver uma coisa com os nossos olhos, é 

diferente. (…) Mas eu acho que deviam usar mais a Internet para saber mais coisas 

sobre o mundo e sobre as pessoas. Ganhar mais formação, do que usar só para 

lazer, por exemplo. (FG 10) 

Os jovens, desta faixa etária, também nomeiam várias situações em que ficam na 

expectativa, à espera do novo episódio da séria televisiva que seguem, revelando 

comportamentos aditivos. Um dos jovens refere: 

A – Nós ficámos sempre colados à televisão à espera de ver o que é que vai 

acontecer a seguir. Por exemplo algumas personagens morrem, outras vezes 

sobrevivem… como se fosse tipo um milagre. É o que nos faz ficar colados à 

televisão. É por isso mesmo. (FG 3) 

E um outro jovem revela: 

A – É assim eu também acabo por me agarrar um bocado à personagem. A partir 

do momento em que comecei a ver séries fiquei um bocado… sei lá… fiquei assim 

um bocado encantada com as personagens e depois assim nas redes sociais e ver 

o que é que andavam a fazer…A maior parte das séries que eu via já acabaram e 

agora está a dar episódios novos mas que já têm algum tempo. E, vamos seguindo. 
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(…) Acho que quando comecei não pensei que fosse ficar tão agarrada às séries 

como estou agora. (FG 6) 

Na FG 1 uma das jovens revela “Eu fico fascinada com Game of Thrones. Para mim, não 

me sai os episódios da cabeça. Ainda hoje estou à espera da nova temporada que vem 

para a semana e só consigo pensar na série”. 

Relativamente, à questão colocada aos jovens de 17 anos acerca da influência dos media 

digitais nas suas vidas, alguns dos jovens deixam conselhos a quem ainda “não tem a sua 

experiência”, por exemplo “Acho que temos que ter cuidado da forma como deixamos 

influenciar a nossa vida” e “Mas em relação às séries por exemplo há coisas que nos 

marcam e nós ficamos com aquilo… e isso faz-nos mudar às vezes” (FG 2); ou que “Eu 

acho que as pessoas têm que ter a capacidade de perceber que o que se passa na internet 

não corresponde totalmente à realidade e separar esses dois mundos” (FG 11), mas 

também “Porque se não fosse a nossa experiência com a internet, não íamos ter tanto a 

noção das coisas más que há no mundo” (FG 11). 

Os jovens de 17 anos revelam experiências pessoais e o impacto que isso teve nas suas 

vidas. Uma dessas experiências tem a ver com padrões de beleza: 

C – E, também, foi através da Internet que eu, pelo menos falo por mim, aprendi a 

aceitar-me mais como sou. Porque eu passei por uma altura em que idealizava 

certas coisas porque via na Internet. Muitas vezes era só fotoshop, e pronto. E, 

depois, fui percebendo que aquilo não era realidade, e fui aprendendo um 

bocadinho também com os meus amigos, experiência e pronto. E, agora já não ligo 

tanto a isso, e quando vejo assim uma mulher muito perfeita, não é? Vejo que é 

bonita, vejo logo, se é realidade é um bocado estranho, não é? Assim com a pele 

lisinha e tal… (FG 11) 

E, outra situação tem a ver com rotinas e hábitos de sociabilidade: 

A – Pois a mim, tenho um exemplo, que é eu recebi um telemóvel há dois anos, um 

Smartphone mesmo, e eu criticava sempre quem andava sempre de volta do 

telemóvel, mas depois também fiquei colada, e agora leio menos, faço menos 

atividades ao ar livre, e acho que isso teve um impacto bastante negativo na minha 
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vida, mas positivo na parte social porque agora socializo muito mais do que 

socializava antes. (FG 1) 

A socialização através das redes sociais é visto como algo bastante positivo, no entanto 

uma das jovens dá-nos este retrato da sua realidade: 

C – É assim, em termos das redes sociais eu às vezes, tipo, tento um bocadinho 

ter mais cuidado com isso porque às vezes reparo que estamos num grupo de 

amigos, e estamos todos no telemóvel, e não estamos a falar uns com os outros, e 

é um bocado, às vezes, tornam-se um bocado anti sociais. (FG 2) 

Em conclusão, referimos que observamos a influência das imagens/texto digitais em 

relação à escolha da profissão, aos projetos de vida e sonhos, à visão do mundo. 

Entendendo que o impacto dessas mesmas imagens/texto se revelam através da 

referência às suas rotinas, vida social, padrões de beleza e moda, assim como se 

observam nos conselhos que deixam aos jovens mais novos que eles. 

 

5.12.3.1 - Ser cidadã(o) portuguesa (português) ou cidadã(o) do 

mundo 

                                                                                           Uma análise mais profunda dos 

dados relativos às perguntas “Gostariam de pertencer a outro país? Qual? Porquê?” levou 

ao repensar da integração dos mesmos numa subcategoria, “sentimento de pertença”, 

como, inicialmente, se apresenta no fluxograma/imagens 1. A análise da discussão que se 

gerou, em alguns dos focus groups, em torno destas questões revela tal riqueza e 

complexidade que consideramos importante para a investigação abordarmos as questões 

de pertença à luz de um novo tema, que nomeamos como cidadania.  

Ao abordarmos este tema, nos focus groups, com os jovens de 15 anos, deparamo-nos 

com algumas dificuldades. Primeiramente, no decurso das entrevistas, observamos que, 

em alguns destes grupos, não fazia sentido colocar à discussão as questões de cidadania, 

dado a dinâmica do grupo dar a entender que seria um tema demasiado complexo. No 

entanto, foi possível, em dois dos grupos, colocar a questão se se consideravam cidadãs 

portuguesas ou cidadãs do mundo obtendo como resposta “não sei”, por parte de algumas 
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das jovens, e as respostas “Cidadãs do mundo, se calhar. Não me restrinjo só a Portugal”, 

“Se calhar do mundo porque há tipo de músicas que não são portuguesas e identifico-me 

com elas. Acho que por esse simples facto.” (FG 7).  

Surpreendentemente, um dos grupos fica entusiasmado com o tema, e dão a sua opinião 

de forma bastante alargada: 

A – Cidadã do mundo. Eu acho que não faz muito sentido … eu acho que deve ser 

feito parte do nacionalismo, e ter orgulho do nosso país, mas nós todos acabamos 

por ser cidadãos do mundo. Por isso, eu acho que não faz muito sentido dizer “Ah 

é cidadã portuguesa ou é cidadã do mundo”. Não faz muito sentido. Eu sou ambas. 

Só que eu acho que estou mais aberta às outras culturas. Também, com a Internet 

ajuda a perceber mais como é que é, por exemplo, a cultura do índio, ando a 

perceber melhor o que é que é. E, acho que a Internet ajuda. 

(…) 

B – Não. Sou cidadã portuguesa.  

C – Também. Mas, eu acho que, também, temos alguma abertura ao mundo que 

doutra maneira não teríamos. Por exemplo, se falarmos das redes sociais, nós 

podemos ver o que nós quisermos, de todas as pessoas que nós quisermos. Por 

exemplo, algumas celebridades, não sei, algumas pessoas que seguem 

celebridades, que seguem pessoas de outros países, e acabamos por estar abertos 

ao que está a acontecer no mundo. (FG 14) 

No decorrer da discussão, este grupo aborda a questão da emigração, concordando que 

só emigrariam por questões de trabalho. Todas concordam que gostariam de viajar, de 

conhecer o mundo. No entanto, para uma das jovens: 

D – É um bocadinho mais complicado porque não é bem emigrar. É mais conhecer 

o mundo. (…) por exemplo, eu gostava de ir para os Estados Unidos. Só que, por 

outro lado, não ia gostar. Eu sinto que eu, em Portugal, ou em qualquer outro país 

do mundo, eu sinto que não estou concretizada. Porque para eu estar realmente 

feliz, eu sinto que preciso conhecer o resto do mundo. Por isso, eu não vou dizer 

que sou emigrante, eu vou mais dizer que sou viajante. (FG 14) 
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Nos grupos de jovens com 16 anos, quando se coloca a questão, se se consideram 

cidadãos do mundo ou portugueses, um dos jovens responde de forma muito veemente 

que se consideram “cidadãos do universo”, e refere que o planeta é de todos, e estamos a 

destrui-lo (FG 10). O grupo reconhece que são portugueses, mas acabam por concordar 

que, também, são cidadãos do mundo, dando as suas opiniões sobre o assunto, “Porque 

a minha presença aqui, no meu ponto de vista, influencia alguém que está do outro lado 

do mundo”, “Seria diferente se todos os países olhassem mais pelo mundo. E, não tanto 

pelo seu país” (FG 10). Num outro grupo de entrevistados, os jovens percebem muito bem 

o conceito de cidadania, mas dizem: “eu acho que vamos sabendo o que está a acontecer 

nos outros países e preocupamo-nos”, e “Não fazemos nada que tenha impacto nos outros 

países” (FG 11). Noutro grupo, as jovens surpreendem pela opinião e raciocínio que 

desenvolvem durante a discussão do tema da cidadania, debatendo as noções de pertença 

ou não a um país, nação: 

A – É como eu já disse. Os nossos pais e os nossos avós conheciam a realidade 

que lhes era dada à nascença, na cidade deles, na aldeia, o que seja. Eles 

conheciam os amigos, conheciam a família e pouco mais. Eles não sabiam muito 

do mundo exterior. E, isso não lhes permitiu que eles se acostumassem a tantas 

realidades, e a tantas diferenças como a homossexualidade, pessoas de outras 

raças, outros costumes, religiões, etc. Nós crescemos, literalmente, num mundo 

aberto, sem barreiras, e que nos permitiu saber um bocado de tudo desde o início, 

até uma idade em que pudéssemos fazer juízos de valor. Ou seja, nós não 

sabíamos as coisas antes sequer de termos uma opinião formada. Por isso, nós 

crescemos habituadas a uma certa realidade que é a realidade mundial. Ou seja, 

não é uma, é o conjunto. 

Moderadora – Então, quer dizer que vocês não se identificam com Portugal? 

B – Eu acho que não. 

A – Não é por ai.  

Moderadora - Não? 

B – Eu acho que sou mais cidadã do mundo porque o mundo está muito mais 

acessível a mim do que … eu acho que nós podemos estar aqui, em Portugal, mas 
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sabemos o que é que se passa do outro lado do mundo. E, claro, não temos 

nenhum sítio, mas temos tanto acesso a informações, e a tudo que está relacionado 

com um certo lugar que deixamos de estar restringidas a um espaço. Porque já 

podemos nos preocupar com o que se passa no outro lado do mundo, já podemos 

conhecer pessoas de lá. Ou seja, é muito mais fácil para nós relacionarmo-nos com 

outros lugares que não Portugal, mas eu não estou a dizer que não me identifico 

com o meu país. Apenas tenho mais oportunidade de me relacionar com outros 

sítios. 

A – E para além disso, Portugal está dentro do mundo. E, acho que seria muito 

egoísta para cada pessoa dizer “ eu sou a cidadã deste país não sou daquele”. Eu 

acho que isso é que cria problemas porque a partir do momento em que nós 

subjugámos a nossa cidadania a umas fronteiras, e não ao mundo, ao espaço em 

que vivemos, vamos ficar muito mais egoístas nas nossas decisões, até ao nível 

político e económico. E isso é que traz problemas. Acho que se todos nós nos 

víssemos como cidadãos do mundo, se calhar não havia guerras, não havia… 

B – Exato. Não temos que depender do que é que as nossas origens fizeram de 

bom, ou o que fizeram de mau. Acho que nós somos pessoas, somos cidadãos, 

temos as nossas origens, mas isso não quer dizer que nós tenhamos que pertencer 

a esse país (não é a esse país mas …) Nós podemos de um momento para o outro 

deixar de querer seguir uma determinada tradição no nosso país, ninguém nos 

obriga. Nós agora sabemos muito mais de outras tradições, e de outras religiões e 

outras coisas, e podemos não nos identificar com aquilo que é normal no nosso 

país, para querermos fazer outra coisa.  

C – Nós ao dizermos que somos cidadãs do mundo, acho que não estamos a 

entregar-nos, entre aspas. Não estamos é a restringirmo-nos a um só país. 

Estamos a englobar o mundo inteiro. E, ao fazermos isso, não estamos a 
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desvalorizar o nosso país, estamos simplesmente a não depender só daquilo. (FG 

12) 

Os jovens de 17 anos respondem à questão colocada sobre se são cidadãos portugueses 

ou do mundo, maioritariamente, dizendo que gostam muito de ser portugueses, 

entendendo-se que têm uma visão muito própria sobre o tema. Por exemplo: 

A – Nós temos consciência que somos portuguesas. Há sempre aquele desejo... 

por exemplo, nós agora estamos a estudar para ir para a universidade, mas com 

tudo o que nós vemos, não só na televisão mas também na Internet, nós não temos 

oportunidades aqui para o que nós queremos. Então, nós já pensamos em fazer 

parte, assim, do “turismo”. 

B – Nós através das redes sociais temos muito conhecimento do que é que existe 

para além de Portugal, o que é que são as outras culturas, mas também recebemos 

um bocadinho sobre o nosso país, e através das redes sociais, também, é mais 

fácil estabelecer relações com pessoas de outros países. Eu através das redes 

sociais e no projeto Comenius falo muito com as pessoas. Por isso, torna-me um 

bocadinho cidadã do mundo, mas, sem deixar de ter a consciência de ser 

portuguesa. 

C – Sim, eu concordo. Eu acho que nós tomamos consciência daquilo que se passa 

no mundo, mas, pelo menos para mim, faz-me ter, também, o desejo de trabalhar 

mais em Portugal, não sair do nosso país. Apesar de ser uma coisa que não está 

assim tão boa como era de esperar, também, é nosso dever fazer algo para isso 

mudar” (FG 2). 

Alguns dos jovens sentem necessidade de justificar o facto de se considerarem 

portugueses dizendo: “Eu considero-me mais português. Agora aquilo que eu vejo, por 

exemplo, na Internet, e assim, é tudo em inglês” (FG 8); “Considero-me uma cidadã 

portuguesa. Gosto de saber o que se passa lá fora, mas…”, “Principalmente portuguesas 

porque é o que nos afeta mais. Mas também com consciência do que está a acontecer no 

mundo” (FG 9); “Temos as nossas raízes e acho que não há razão para termos 

vergonha…” (FG 11). 
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Por outro lado, seis dos jovens respondem que são cidadãos do mundo, e quando se lhes 

pergunta, o que entendem por esse conceito, respondem: “Porque sabemos o que está à 

acontecer e, até às vezes, pode haver situações que nem aparecem nas notícias em 

Portugal, e que nós sabemos que estão a acontecer, e etc. Estamos sempre em contacto 

com…”, “…pessoas de outras nacionalidades”, “…e temos amigos, assim espalhados” (FG 

1). Havendo também quem defenda: 

A – O facto de nós sermos cidadãs do mundo, eu acho que ainda faz com que 

esses costumes e tradições entre nós se acentuem mais. Porque, por exemplo, se 

eu conhecer outra pessoa de outro país, o que eu quero é contactar com ele e dizer 

“ tenho isto de bom, e isto, e isto…”. (FG 12) 

Os sonhos, projetos de vida da maioria deste grupo de jovens relaciona-se com o ter um 

emprego, e não equacionam de forma natural a possibilidade de emigrar se não tiverem 

no país resposta para os seus projetos. Uma das jovens diz “Porque aqui não há futuro … 

Há muito desemprego e poucas oportunidades de trabalho” (FG 9). 

Desta forma, percebemos que para os jovens, com 15 anos, a questão da cidadania é, 

provavelmente, um tema demasiado abstrato para conseguirem expressar opinião sobre o 

assunto, havendo poucos os que referem serem cidadãos do mundo. 

Os jovens com 16 anos alargam a perspetiva de cidadania, para se considerarem cidadãos 

do universo, mas também cidadãos portugueses e do mundo, havendo consciencialização 

do impacto que cada pessoa no mundo tem na vida de outras, mesmo que não pertença 

ao seu país, Portugal. Um dos grupos de jovens raparigas justifica a ideia de pertença ao 

mundo pelo facto de terem crescido abertos para o mundo. Isto é, cresceram num mundo 

sem barreiras que, segundo os próprios, lhes permite habituarem-se à diferença de, por 

exemplo, costumes, religiões, culturas, sem fazerem juízos de valor. Existe a referência a 

que não se confinam a um lugar, a um espaço. Contudo, não deixam de afirmar também 

que são cidadãs portuguesas. 

Os jovens com 17 anos, na sua maioria, afirmam serem cidadãos portugueses. Aqueles 

que discutem o tema, de forma mais profunda, consideram que são cidadãos portugueses 

e cidadãos do mundo.  
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CAPÍTULO 6 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Dedicamos este capítulo à discussão dos resultados, decorrente da sua apresentação e 

análise, face às questões de investigação da tese – Como interagem os jovens com os 

novos media? Quais as imagens do mundo digital a que acedem? Qual o impacto na vida 

dos jovens que decorrem das dinâmicas da globalização digital? 

Na organização deste capítulo seguimos a lógica de discussão dos resultados em relação 

aos objetivos específicos que delineamos, pela ordem que de seguida apresentamos: 

1) verificar quais as tecnologias que estes jovens possuem, usam ou têm acesso;  

2) aferir os hábitos de acesso aos novos media – televisão, Internet, jogos de vídeo – 

e que influência têm na organização do seu dia-a-dia;  

3) identificar e categorizar as imagens/textos veiculadas por estes media e que são 

mais populares entre os jovens; 

4) identificar as representações culturais das imagens/textos que os jovens incluem 

no seu imaginário;  

5) perceber que identidade(s) cultural (culturais) é (são) adquiridas pelos jovens e qual 

o sentido de pertença a um grupo, nação; 

6) compreender qual o papel dos novos media para o desenvolvimento da cidadania 

global, na construção do “Eu” e a influência no seu relacionamento com os “Outros”. 
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6.1 - Tecnologias que possuem ou usam 

                                                                                           De forma geral, a apresentação e 

análise dos dados permite-nos afirmar que na interação que estes jovens estabelecem com 

os novos media - a televisão, a Internet, e os jogos de vídeo - se perceciona uma 

justaposição destes meios digitais. Ou seja, os novos media aparecem numa situação de 

contiguidade, em que é difícil separar cada um deles por si só, tal é a fluidez entre os 

mesmos aquando do seu uso. 

Relativamente ao objetivo 1), verificar quais as tecnologias que estes jovens possuem, 

usam ou têm acesso, podemos constatar, efetivamente, que na apresentação e análise 

dos dados no subcapítulo 5.7, a maior parte dos jovens que participa neste estudo possui 

meios tecnológicos com ligação à Internet que lhes permite ter acesso ao mundo digital, o 

que corrobora os dados divulgados nos inquéritos do INE (2016). 

Detalhadamente, conseguimos identificar que a posse do computador é extensível a quase 

todos os jovens, e que o Smartphone, também, aparece como um meio tecnológico que 

mais de metade destes jovens possui. Para além destas tecnologias, verificamos a 

referência à posse do Tablet por parte de metade dos inquiridos, e que outros gadgets, 

como o Leitor MP3 e Leitor MP4, são mencionados por alguns dos jovens. De igual modo, 

verificamos a referência à posse do telemóvel, iPhone, iPad e iPod e outras tecnologias 

digitais que não estavam incluídas nas hipóteses de escolha do questionário eletrónico que 

fornecemos.  

 É igualmente importante, referir que a posse de tecnologias digitais é transversal a todas 

as idades dos inquiridos. Salientamos, que a quase totalidade dos jovens com 15, 16 e 17 

anos tem um computador e mais de metade deles possui um Smartphone.  
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6.2 - Hábitos de acesso aos novos media e a influência nas rotinas 

                                                                                          Relativamente à resposta que 

obtivemos em relação ao objetivo 2), aferir os hábitos de acesso aos novos media – 

televisão, Internet, jogos de vídeo – e que influência têm na organização do seu dia-a-dia, 

temos informação muito específica, e em abundância sobre a televisão e a Internet, 

contrariamente aos jogos de vídeo. No entanto, a informação fornecida pelos jovens 

relativa aos jogos de vídeo, à semelhança da televisão e Internet, é densa e bastante 

complexa. 

Na análise dos dados apresentada no subcapítulo 5.6, constatamos que a frequência com 

que os jovens veem televisão, no caso concreto os seus programas favoritos, é diária, 

sendo que mais de metade dos jovens tem este hábito, e que se constitui como um padrão 

nas diferentes idades. Consideramos importante, referir, aqui, que o visionamento dos 

programas televisivos é feito em vários ecrãs, destacando-se o televisor e o computador. 

Ao analisarmos em profundidade e cruzando os dados qualitativos e quantitativos do 

inquérito, questionário eletrónico e focus groups, relativos ao visionamento dos programas 

televisivos, observamos que os jovens com 15 anos são quem mais tem este hábito, em 

comparação com os jovens de 16 e 17 anos. Esta análise também nos permite acrescentar 

que os jovens com 17 anos são os que apresentam a frequência de visionamento dos 

programas televisivos que mais se situa nos extremos, entre “raramente” porque não têm 

tempo, a “quase todos os dias”. Quanto aos jovens com 16 anos, o detalhe da análise 

permite identificar, para além de ser um hábito diário para mais de metade dos inquiridos, 

a maioria dos restantes inquiridos visiona os programas favoritos, entre uma vez, a três 

vezes por semana.  

Para além da frequência do visionamento dos programas televisivos favoritos, obtemos 

informação sobre com quem partilham os programas que veem, e o modo como o fazem, 

assim como, as dinâmicas que se estabelecem entre os membros da família, 

nomeadamente, pais e filhos.  

Quase metade dos jovens assume que a conversa acerca do que veem na televisão é feita 

com os pais e/ou outros familiares, assim como, com os seus pares, amigos e/ou colegas. 

Este facto é registado, de igual modo, nas três faixas etárias. O modo como os jovens 

partilham o que veem na televisão é também revelador de alguma similitude entre eles, 

dado que os mesmos partilham o que veem na televisão, depois, ou durante o 
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visionamento dos programas televisivos, com os que lhes são mais próximos, e que têm 

os mesmos gostos, quer sejam familiares, ou entre pares (amigos ou colegas). Neste 

contexto, destacam-se as conversas em torno das séries televisivas e filmes. A partilha 

simultânea é feita através da troca de mensagens eletrónicas, por telemóvel ou online, ou 

também, presencialmente, em conversa, com quem estão a ver as mesmas séries 

televisivas.  

Em detalhe, podemos verificar que os jovens com 15 anos são bastante moderados na 

descrição que fazem sobre este assunto, havendo referência a que nem todos têm os 

mesmos gostos e, por isso, os outros não iriam entender as suas opiniões. Por outro lado, 

os jovens com 16 anos são entusiastas no modo como abordam o assunto, e percebemos 

que existe comunicação com os pais e partilha dos mesmos gostos, no que se refere às 

séries televisivas.  

Paralelamente, percebemos algumas das dinâmicas do visionamento televisivo que se 

estabelecem no seio da família, principalmente, através do testemunho dos jovens com 17 

anos. Alguns dos jovens referem que os pais veem mais séries do que eles, outros que os 

pais, por serem mais velhos não entendem nada sobre as séries televisivas que os jovens 

gostam de ver, e por isso não vale a pena falar sobre isso, e outros que nem sempre os 

pais têm tempo para os ouvir, ou mesmo que estão sozinhos.  

O espaço onde veem televisão é também importante e condiciona estas dinâmicas 

(subcapítulo 5.3), deixando transparecer que usam o computador porque estando o 

televisor na sala, comum a toda a família, nem sempre permite escolherem o que querem 

ver, como querem ver, e no dia, e horário que querem ver. A dependência do sofá em frente 

à televisão é algo que praticamente desapareceu. O uso da tecnologia digital permite-lhes 

maior autonomia, e liberdade nas suas escolhas, e no controlo da organização do seu dia-

a-dia, pois, se quiserem podem, por exemplo, ver os episódios todos de uma série 

televisiva de uma só vez, binge watching, ou estar a jogar jogos de vídeo durante o tempo 

que quiserem. 

Ao mesmo tempo, verificamos que este tipo de programas tem a particularidade de 

aproximar os jovens entre si, assistindo-se a sentimentos de cumplicidade relativos ao seu 

conteúdo, independentemente de verem as mesmas séries televisivas. E, por outro lado, 

para alguns a televisão funciona como uma companhia. 

Em relação aos hábitos do uso da Internet uma maioria significativa dos jovens revela que 

o fazem diariamente (subcapítulo 5.11). E, contrariamente, ao que constatamos no 

visionamento televisivo, a análise dos dados quantitativos revela que a partilha do que 

fazem na Internet é feita, pela maioria dos jovens, com os amigos e/ou colegas.  
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No entanto, a análise dos focus groups leva-nos a afirmar que a fronteira entre Internet e 

televisão se esbate e, deste modo, consideramos que o que é revelado em detalhe acerca 

dos programas televisivos pode ser também transposto para aqui. Aliás, verificamos que 

Estar na Internet é atividade mediática mais popular entre os jovens (subcapítulo 5.3), em 

todas as faixas etárias, e que o acesso à Internet é facilitado, quer na escola, quer em casa. 

O uso de múltiplos ecrãs é referido pelos jovens em função do tipo do que estão a fazer na 

Internet. Ou seja, se estiverem a ver uma série televisiva, filme ou novela, usam o 

computador ou o televisor, mas se quiserem ouvir música, ver vídeos no YouTube ou 

contactar com os colegas usam o telemóvel / Smartphone. Os jovens confirmam que o uso 

do telemóvel faz parte da sua rotina diária, justificando-se pela caraterística da fácil 

mobilidade deste objeto, e sensação de companhia, e segurança. 

Uma das formas de partilhar o que fazem na Internet é revelada através da descrição de 

uma das atividades mediáticas que colocam em terceiro lugar que é Ler. O ato de ler é 

descrito, não como um processo isolado, entre o leitor e o livro, mas, como uma história 

partilhada numa espécie de comunidade, e onde a fusão entre a leitura e a escrita é uma 

realidade.  

Prosseguindo com a discussão acerca dos hábitos de acesso aos novos media, e neste 

caso, os jogos de vídeo, percebemos que metade do universo dos inquiridos que 

respondeu ao questionário eletrónico joga estes jogos, e que nos focus groups não houve 

oportunidade para explorar mais esta temática, devido ao reduzido número de inquiridos 

que partilhou alguma informação sobre os mesmos. Mas, olhando para a análise de dados 

de forma mais circunspecta, constatamos que jogar jogos de vídeo é a atividade, a seguir 

ao Estar na Internet que mais é referida pelos jovens, e que, tanto os jovens de 15, como 

os de 16 e 17 anos, a colocam em segundo lugar na sua lista de preferências.  

6.3 - Identificação e categorização das imagens/textos digitais 

                                                                                           Por conseguinte, os resultados 

mostram, com naturalidade, que os jovens estão embrenhados no mundo digital, 

apresentando respostas ricas em número, conteúdo e diversidade, em relação ao objetivo 
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3) identificar e categorizar as imagens/textos veiculadas por estes media, e que são mais 

populares entre os jovens.  

A identificação das imagens / textos, que apresentamos na análise de dados, permite-nos 

verificar que existem quatro tipos de atividades mediáticas mais populares entre os jovens: 

ver séries televisivas e filmes, ver vídeos no YouTube, estar nas redes sociais, jogar jogos 

de vídeo. Devido à quantidade de informação analisada, consideramos útil discutir os 

dados por subsecções. 

6.3.1 - A ficção televisiva 

                                                                                          Numa primeira fase, da 

apresentação e análise dos dados, constatamos que os títulos dos programas televisivos 

mencionados pelos jovens estavam, maioritariamente, escritos em inglês, e numa análise 

mais profunda, confirmamos que, efetivamente, esses programas são séries televisivas e 

filmes em língua inglesa. 

Dedicamos maior atenção à exploração dos dados relativos ao visionamento das séries 

televisivas, uma vez que, de facto, a informação obtida é abundante e, pelos focus groups 

conseguimos perceber a dimensão deste fenómeno. Na sua maioria, os jovens, nas três 

faixas etárias, acompanham os episódios de uma a três séries televisivas durante uma 

temporada. No entanto, também concluímos que o número e os títulos das séries que veem 

não são, necessariamente, os mesmos para todos, e que os jovens utilizam múltiplos ecrãs 

para acompanharem os episódios das suas séries favoritas, adaptando as suas rotinas em 

função do tempo que precisam despender para o seu visionamento.  

Curiosamente, ao confrontarmos os dados relativos ao visionamento dos programas 

televisivos no ecrã do televisor e no do computador/Internet, temos que o número de séries 

televisivas vistas é maior no computador/Internet, e que os jovens de 16 e 17 anos são os 

que mais séries veem. Identificámos 122 títulos de séries, todas elas produzidas e 

transmitidas em língua inglesa, e, por vezes, visionadas sem legendas ou com legendas 

em língua inglesa. 

A categorização destas séries televisivas foi elaborada com recurso à análise de conteúdo, 

o que permitiu agrupá-las, de acordo com a temática mais evidente em cada uma delas. O 

maior favoritismo encontra-se no visionamento das séries sob a temática da família, 

investigação criminal, e crime, seguida das que estão ligadas aos super-heróis, à 
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adolescência e aos vampiros ou lobisomens. Depois, aparecem as séries, cujos temas são 

as referentes ao futuro apocalíptico, às lutas dinásticas entre famílias, ao futuro da 

humanidade, aos génios ou nerds, e aos poderes sobrenaturais. No final desta listagem 

temos as séries televisivas que têm como temas a vida na prisão, a medicina, o direito, os 

contos de fadas, a política, a alimentação, a sobrevivência, e a fama ligada à música.  

A categorização das séries televisivas permitiu-nos demonstrar que existe diversidade de 

textos/imagens neste âmbito e ao qual os jovens acedem. Contudo, as representações 

veiculadas por esses textos/imagens correspondem, na sua esmagadora maioria, a 

mundos imaginários que têm como fonte de inspiração as vivências culturais dos Estados 

Unidos da América. 

A categoria temática família destaca-se das outras, como sendo a que agrega a maior 

popularidade entre os jovens, nas três faixas etárias. Também, o gosto por séries, cujas 

temáticas envolvem mais ação e violência, é abordado pelos jovens, rapazes e raparigas, 

chegando os mesmos à conclusão de que, embora os rapazes gostem mais deste tipo de 

séries, quase não existe diferenciação por género no seu visionamento. 

Por outro lado, conseguimos identificar que os jovens escolhem os canais televisivos que 

transmitem as séries televisivas, consoante a temática que ai é abordada, e justificam o 

favoritismo por esta atividade mediática por se tratar de um ciclo vicioso, ou, simplesmente, 

uma história que entretém e com a qual se identificam, ou aprendem alguma coisa que 

transpõem para as suas vidas reais. 

Apesar não termos informação sobre os títulos dos filmes que veem, como temos das 

séries televisivas, esta atividade mediática é também bastante popular entre os jovens. 

Parece-nos importante dar destaque ao testemunho de uma das jovens de 15 anos em 

relação aos filmes de romances históricos, referindo que nem sempre as pessoas 

entendem estes filmes porque não percebem o que aconteceu naquela época. 

Interrogamo-nos: estaremos perante iliteracia neste domínio? Se tal acontece, a 

interpretação que fazem deste tipo de imagens/textos mediáticos a que têm acesso poderá 

ficar empobrecida ou mesmo condicionada. Sobre esta atividade mediática, 

acrescentamos que os jovens mais velhos partilham o fascínio pelos filmes no grande ecrã 

do cinema, e salientam a magia desta experiência coletiva, onde a história tem um início e 

um fim. 
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6.3.2 - O YouTube 

                                                                                         A tipologia dos vídeos que os 

jovens veem no YouTube é diversa. Ao agruparmos os dados, tendo em conta a natureza 

e/ou conteúdo desses vídeos, chegamos à conclusão de que os jovens usam o YouTube 

para verem: vídeo clips de música; jogos de vídeo; teorias da conspiração; Animes; vídeos 

de comédia, humor; documentários; filmes; tutoriais; vídeos de moda, beleza e lifestyle; 

vídeos de carros, jipes e motas. A popularidade desses vídeos entre os jovens corresponde 

à ordem pela qual foram apresentados. Esta informação coloca-nos perante a evidência 

de que a televisão passa também pelo canal do YouTube. 

Constatamos que a música ocupa muito espaço na vida destes jovens, ouvem música e 

fazem outras coisas ao mesmo tempo; ouvem música portuguesa e em língua inglesa, mas 

ao cruzarmos os dados constatamos que o uso do YouTube é muito mais do que para 

verem vídeos de música, ou para fazerem os trabalhos para a escola, como é referido pela 

maioria dos jovens.  

Nos focus groups, assistimos à discussão dos jovens acerca da multifuncionalidade deste 

meio de difusão da comunicação que serve, também, para estarem atualizados sobre o 

que se passa no mundo, e seguirem os seus YouTubers preferidos.  

De igual modo, identificamos que os textos/imagens, neste canal de informação e 

comunicação, vistos pelos jovens, são em língua inglesa, o que é do agrado dos jovens. 

Estes não concebem experienciar o mundo do YouTube em outra língua, que não o inglês, 

e como dizem: “É estranho ver o vídeo na minha própria língua” (FG 14). 

Em paralelo, esta geração experiencia o fenómeno de seguidores de YouTubers ou 

Influencers em diversas áreas, desde a moda ao estilo de vida, e em que a língua usada é 

o inglês. Parece-nos que a intensidade deste fenómeno é similar à popularidade das séries 

televisivas, pois, no geral, os jovens afirmam que subscrevem muitas contas, que seguem 

muitos Youtubers. Esta similitude é também discutida pelos grupos de entrevistados, 

concluindo que o conteúdo e a forma como se desenrolam os episódios das séries têm 

semelhanças com o que os YouTubers fazem, só que estes últimos são reais, não fictícios, 

pois, revelam as suas vivências no dia-a-dia. 

Neste contexto, para estes jovens portugueses de 15, 16 e 17 anos o YouTube representa 

o real, dá-lhes informação verdadeira sobre o que se passa no mundo, e tem resposta para 

as suas dúvidas e anseios. Em última análise, estes jovens procuram conselhos para as 

suas vidas pessoais e sentem conforto em seguirem alguém (YouTuber). 
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6.3.3 - As redes sociais  

                                                                                          Estes jovens revelam que o uso 

do Facebook faz parte das suas rotinas, e que o usam para desenvolver uma multiplicidade 

de tarefas, que agrupamos e categorizamos tendo em conta a função determinada pela 

ação (uso do verbo) explicita na informação obtida. De todas as ações identificadas – 

socialização, partilha e publicação de informação, “voyeurismo”, obtenção de 

informação/conhecimento – o ato de socializar é o que mais se evidencia, assim como, o 

ato de ver/seguir a vida dos amigos e/ou colegas, a que apelidamos de “voyeurismo”. 

Contudo, e apesar da quantidade de informação obtida através do questionário eletrónico 

relativa ao uso do Facebook, verificamos, através dos focus groups, que existem outras 

redes sociais, como o Instagram, o Twitter, e o Snapchat que são, também, bastante 

usadas pelos jovens.  

Nos focus groups tornou-se evidente que os jovens são conhecedores das potencialidades 

de cada uma das redes sociais, privilegiando o facto de os conteúdos serem partilhados 

com um grupo restrito de pessoas, ao contrário do Facebook, que sendo um canal aberto 

pode ser mais facilmente acedido por pessoas desconhecidas.  

Os jovens revelam que usam com frequência as redes sociais, e emitem juízos de valor 

acerca do que outros jovens colocam lá.  

É interessante verificar que a forma como os jovens usam as redes sociais, parece ser 

diferente consoante o género, masculino / feminino, uma vez que, aparentemente, os 

rapazes expõem menos a sua privacidade do que as raparigas.  

A análise mais profunda dos focus groups, e o cruzamento dos dados, permite-nos 

observar que, dentro do feminino, os grupos das raparigas mais novas, com 15 anos e 16 

anos, são os que mais se expõem nas redes sociais. Existe uma amplificação da exposição 

das vidas das jovens, da sua identidade, e dos espaços que as rodeiam, usando as redes 

sociais como um diário virtual onde descrevem ao pormenor o seu dia-a-dia, e onde a 

imagem está muito presente, fotos e vídeos. 

Contrariamente, o grupo dos jovens com 17 anos, pela experiência adquirida, que 

implicitamente nos parece ter sido pouco positiva, são mais cautelosos, protegendo mais 

a sua privacidade. 
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6.3.4 - Os jogos de vídeo 

                                                                                          Em relação aos jogos de vídeo, 

também, procedemos à sua categorização (subcapítulo 5.10), destacando-se a extensão 

e complexidade da informação recolhida neste âmbito. Conscientes de que os estudos 

realizados nesta área são ainda parcos, tivemos algumas dificuldades em recolher 

consenso na literatura, relativamente ao modo mais correto, para proceder à categorização 

dos jogos de vídeo, que os jovens apresentaram como sendo aqueles que mais jogavam.  

A categorização que desenvolvemos teve, à semelhança do que foi feito para as outras 

atividades mediáticas mencionadas pelos jovens como sendo as mais populares entre eles, 

como linha orientadora a análise do conteúdo presente em cada um dos jogos 

mencionados. Isto leva-nos a uma categorização em que a ótica do jogador é importante, 

assim como, o tema que é abordado nesses jogos. Destacamos que a destreza, e rapidez 

de ação dos jovens é posta à prova, principalmente, nos jogos com armas de fogo, FPS 

(First Person Shooter) e TPS (Third Person Shooter).  

Por outro lado, os jovens também jogam outros jogos, os RPG (Role-Playing Game), que 

exigem a criação de uma personagem que é controlada e manipulada pelo jovem jogador, 

através de uma história, onde existem missões, e processos que permitem a sua evolução. 

Num processo de ainda maior complexidade, estes jovens jogam os designados MOBAs, 

(Multiplayer Online Battle) e os jogos designados de MMO ou MMOG (Massively 

Multiplayer Online ou Massively Multiplayer Online Game) em que existe o jogo em rede 

com outros jogadores, a nível planetário, onde, normalmente, se constituem equipas que 

competem entre si em ambientes de guerra e hostis, tendo, muitas vezes como objetivo 

central a capacidade de sobrevivência e a exibição do poder sobre os outros. No topo da 

pirâmide deste género de jogo, referidos como sendo populares entre estes jovens, 

colocamos os jogos designados por MMORPGs (Massively Multiplayer Online Role-Playing 

Games), dado reunir as características dos MMOs e RPGs. 

Em retrospetiva, verificamos que o acesso ao mundo virtual dos jogos é nomeado por 

metade dos jovens que participam neste estudo. Embora a ficção televisiva, o YouTube e 

as redes sociais tenham maior representatividade do que os jogos de vídeo, os resultados 

revelam que os jogos de vídeo fazem parte das rotinas dos jovens que os nomeiam, e com 

os quais despendem muito do seu tempo.  

Por outro lado, na análise dos resultados reportamos a popularidade dos jogos de vídeo, 

junto dos jovens, com a nomeação de 22 títulos de jogos de vídeo que se encaixam na 
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categorização mencionada anteriormente, ou seja, tendo em conta a ótica do 

jogador/utilizador, e outros 37 títulos de jogos de vídeo que agrupamos por temas. Estes 

últimos são distribuídos pelas categorias: Survival horror, Quebra-cabeças, Aventura-ação, 

Terror, Tiro, Corrida, Jogo de cartas, Simulação, Simulação de vidas, Legos, Habilidade, 

Desporto, Guerra, Fantasia. 

Do que nos é dado entender, se por um lado os jogos de vídeo podem potenciar aptidões, 

como destreza e rapidez de decisão, por outro lado, parecem ter efeitos menos benéficos 

nos seus utilizadores. Neste contexto, consideramos relevante particularizarmos a 

popularidade dos jogos Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) na categoria FPS (First 

Person Shooter) e League of Legends (LoL) na categoria MOBAs (Multiplayer Online Battle 

Arena) dados os atributos que lhe são inerentes, desde o uso de armas de fogo, grau de 

violência, e competição pela sobrevivência e poder, assim como, a manifesta adição ao 

jogo que provoca nos seus jogadores. 

Desta forma, estão identificadas as atividades mediáticas mais populares entre os jovens, 

parecendo-nos que se sobrepõem umas às outras como camadas constituintes de um 

mesmo fenómeno, o que o torna mais denso e emaranhado. Daí a necessidade que 

sentimos, em procedermos a uma lógica de desmembramento das suas partes, não 

querendo com isso atribuir sentido isolado a cada uma dessas atividades per si.  

 

6.4 - Representações culturais que os jovens incluem no seu 

imaginário 

                                                                                         Da discussão desenvolvida no 

subcapítulo anterior, acerca da identificação e categorização das imagens/textos 

veiculadas pelos novos media, e que se revelaram serem as mais populares entre os 

jovens que fazem parte deste estudo, decorre a identificação das representações culturais 

que lhes são imanentes.  

Neste contexto, pareceu-nos que faria todo o sentido explorar esta questão tendo como 

fontes, não só a identificação e categorização dessas imagens/textos, mas também o papel 

da memória sobre o qual apresentamos e analisamos os dados no subcapítulo 5.12. Desta 
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forma procuramos obter resposta em relação ao objetivo 4), identificar as representações 

culturais das imagens/textos que os jovens incluem no seu imaginário.  

Admitindo que no contexto desta investigação, as representações culturais guardadas na 

memória advêm das presentes na ficção televisiva, mais concretamente nas séries 

televisivas e nos filmes que veem, nos vídeos dos YouTubers e/ou Influencers que seguem, 

na música que ouvem, nas redes sociais que subscrevem, e nos jogos de vídeo que jogam, 

indagamos junto dos jovens acerca do assunto.  

Primeiramente, percecionamos que os lugares onde se situam as imagens/textos acerca 

destas atividades mediáticas são difusos, não sendo muitas vezes reconhecíveis por parte 

dos jovens. Poderemos afirmar que as personagens, vilões ou heróis/heroínas, 

sobressaem dessas memórias dos jovens, chegando os jovens a considerar que se 

identificam com essas personagens, ou que retiram daí ilações sobre o caráter das 

pessoas e que as transportam para a vida real. Contudo, é o enredo das histórias de vida, 

quer sejam reais ou ficcionais que, definitivamente, permanecem no imaginário dos jovens. 

Percecionamos que as histórias ficcionadas são como se fossem as histórias das vidas 

que estes jovens vivem na realidade. A barreira entre a ficção e a realidade encontra-se 

esbatida, não havendo, por vezes, a noção do que é real, e do que é ficcional.  

Efetivamente, não identificamos de forma particular as representações culturais existentes 

em cada imagem/texto mediático que os jovens assumem como fazendo parte das suas 

escolhas. Contudo, identificamos que a língua inglesa se encontra em quase todas as 

imagens/textos do mundo digital que faz parte da vida destes jovens, quer seja nas séries 

televisivas, nos vídeos dos YouTubers e/ou Influencers, na música, ou nos jogos de vídeo.  

E, não há dúvida, que as representações culturais, quer em relação à família, ao ser 

adolescente, às tradições, aos costumes, e aos valores que encontramos nos produtos 

mediáticos que os jovens consumem, revelaram ser, na sua maioria, originárias e relativas 

à realidade dos Estados Unidos da América, com toda a multiculturalidade que lhe é 

inerente. 
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6.5 - Identidade(s) cultural (culturais) e sentido de pertença 

                                                                                           Outro dos objetivos específicos 

nesta investigação é o que designamos de 5), perceber que identidade(s) cultural 

(culturais) é (são) adquiridas pelos jovens e qual o sentido de pertença a um grupo, nação. 

Com efeito, a discussão desta questão decorre do que foi discutido nos dois subcapítulos 

anteriores. Ou seja, entendemos que subjacente às questões de investigação ai discutidas, 

relativas às imagens/textos mediáticos a que os jovens mais se expõem, e o que delas 

perdura nas suas memórias, poderemos vislumbrar sinais de influência na formação das 

identidades culturais, e do sentido de pertença. 

Da análise dos dados relativos à influência e impacto dessas imagens/textos nos jovens 

(subcapítulo 5.12.3), sobressaem algumas das dimensões da vida dos indivíduos, como 

sendo o estilo de vida, a relação com os outros e consigo próprio, os sonhos, a perceção 

ou estereótipos sobre outras culturas. 

No que concerne o estilo de vida, esta geração tem consciência de que o sedentarismo é 

uma realidade nas suas vidas, e advém da necessidade, muitas vezes compulsiva, que 

têm de estarem permanentemente conectados, colados aos ecrãs e ligados em rede. De 

igual modo, registamos a urgência que os jovens sentem em aceder de forma imediata, e 

por largos períodos de tempo, ao consumo das imagens/textos mediáticos que mais 

gostam. Não é de todo impossível que as repercussões desta conetividade se façam sentir, 

também, no seio familiar. E, de tal maneira, que transparece a ideia de que o sentido de 

família está a sofrer uma transformação que, em parte, se pode atribuir à falta de 

comunicação entre os seus membros porque nos momentos em que estão juntos existe 

sempre um ecrã que se interpõe nas suas vivências. Por outro lado, percecionamos que o 

conhecimento que os jovens assimilam das realidades do mundo digital lhes permite 

afirmar, que este os ajudam a mudar a forma como se relacionam com as pessoas, 

considerando que socializam mais, que têm maior respeito pela opinião dos outros, e 

desenvolveram a sua capacidade de argumentação. 

Da mesma forma, podemos deduzir que os jovens se deixam influenciar pelo mundo digital 

na maneira como concebem a imagem do corpo, quer seja pelo modo como se vestem, 

quer pelos padrões da beleza física com que ficam no seu imaginário.  

Acrescentamos que neste âmbito existe, também, a ideia de que adquirem conhecimento 

relativo à profissão que pretendem ter no futuro. Ainda, e para concluir, a forma como os 
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jovens veem o mundo decorre, também, do conhecimento que os novos media lhes 

proporciona, nomeadamente, de outras religiões, estilos de vida e culturas, abrindo-lhes, 

assim, caminhos para, segundo os jovens, outras formas de viver.  

Em contraposição, interrogamo-nos sobre as fragilidades de que se revestem estas 

“verdades” construídas pelos jovens, com origem na interpretação do que é apresentado 

no seu mundo digital, e que transportam para o mundo real. Sabendo que a mediação e 

desconstrução destas imagens/textos, por parte dos adultos junto dos jovens, é, 

praticamente, inexistente, os jovens estão numa bolha muito própria e hermética onde só 

circula a verdade dos media, e que funciona num ciclo vicioso inquebrável. 

Simultaneamente, ao continuarmos com a análise profunda dos dados, temos jovens a 

aconselhar os mais jovens a conhecerem “novos mundos” fora dos ecrãs, sugerindo que o 

melhor é viajar no mundo que os rodeia. Estes jovens, apesar de não colocarem em causa 

a veracidade da visão do mundo que os novos media lhes proporciona, consideram que o 

contacto físico com outras culturas, como o estar no lugar e com as pessoas em tempo 

real, o sentir verdadeiramente estas novas vivências, não tem paralelo com as experiências 

do mundo digital. Incontestavelmente os jovens sentem a necessidade de, como uma 

geração de nativos digitais que são, partilhar as suas vivências e deixar um apelo aos mais 

jovens, e citamos de novo, por nos parecer carregado de sentido: 

D – Eu daria o conselho de, mesmo que estejam na Internet 24 h por dia, para não 

se esquecerem que lá fora há um mundo totalmente diferente daquilo que eles 

acham. E, para conhecerem aquilo que está lá fora, em vez de conhecerem o que 

está dentro do computador. E, para se conhecerem a eles mesmos, e seguirem a 

sua vida como se a Internet não existisse. (FG 14) 

Na verdade, os sonhos destes jovens, nomeadamente os de 16 e 17 anos, passam pela 

vontade que têm de viajar pelo mundo, de fazer voluntariado em África, de fazer Erasmus 

ou mesmo um Gap Year, e ,também, pelo facto de terem um bom emprego, a fazerem o 

que gostam, quer seja em Portugal, ou num país estrangeiro. 
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6.6 - Os novos media e o desenvolvimento da cidadania global 

                                                                                           Por último, procedemos à 

discussão dos dados em relação ao objetivo específico 6), compreender qual o papel dos 

novos media para o desenvolvimento da cidadania global, na construção do “Eu” e a 

influência no seu relacionamento com os “Outros”. 

A questão colocada aos jovens sobre cidadania e sentido de pertença a um país, neste 

caso Portugal, obteve um maior número de respostas por parte dos jovens mais velhos, 

com 16 e 17 anos, que participaram nos focus groups. No entanto, registamos que nem 

todos os participantes revelou opinião sobre o assunto, e que pode ser explicado por se 

tratar de um tema que, provavelmente, nunca foi pensado ou discutido e, por isso não têm 

uma ideia muito precisa sobre o que é ser cidadão ou cidadã.  

Ainda assim, os jovens que, possivelmente, por terem tido acesso a um maior 

conhecimento sobre o assunto, participam na discussão, revelam as suas certezas quanto 

ao facto de considerarem a sua cidadania local, portuguesa, como uma das matrizes da 

sua identidade. Do mesmo modo, estes jovens identificam-se com a cidadania global, 

considerando-se cidadãos do mundo e, mesmo, do universo. Paralelamente, este sentido 

de pertença encontra-se imbuído de preocupações relativas à sustentabilidade do planeta, 

tendo os jovens a consciência de que este é de todos e que precisamos de cuidar dele. 

A ambivalência que este sentimento de pertença ao mundo, e ao mesmo tempo ao seu 

país, Portugal, provoca nos jovens é expressa com justificações por parte dos mesmos. Os 

jovens sentem a necessidade de explicarem que consideram que é um ato egoísta ser 

somente cidadão ou cidadã de Portugal. Especificamente, exemplificam que as decisões 

de caráter pessoal, político e económico em relação ao que é local podem trazer problemas 

a nível global, levando mesmo à guerra entre países, e por isso, deveríamos vermo-nos 

como cidadãos do mundo. 

O facto de viajarem pelo mundo virtual proporciona oportunidades e sentimentos de que 

se relacionam com outros espaços, com outros lugares, que não restringidos a Portugal, e 

que poderão não se identificar com determinados aspetos da cultura do seu país, como, 

por exemplo, algumas tradições, e mesmo a religião a que pertencem. Daí assumem que, 

em virtude dos novos media possuem abertura a novas culturas e a capacidade de 

compreensão das diferenças entre povos.  
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Neste contexto, podemos identificar o fosso entre gerações (a geração X e a geração Z), 

pais e filhos, em que os nativos digitais consideram ser mais permeáveis à mudança de 

mentalidades e à aceitação dos Outros. Segundo estes jovens, cresceram num mundo sem 

barreiras, que é o mundo digital, e que lhes deu acesso à realidade mundial, permitindo-

lhes construir pensamento sobre as coisas desde muito novos até á idade em que 

começam a fazer juízos de valor.  

Efetivamente, e decorrente da discussão encetada anteriormente parece-nos, que o modo 

como os jovens conhecem os Outros é feito, em grande parte, através dos novos media. 

A indústria do mundo digital, onde a televisão, as redes sociais, o YouTube e os jogos de 

vídeo se destacam neste estudo, produz os fluxos de imagens/textos que parecem ocupar 

um papel de destaque na mediação destas outras realidades e culturas junto dos jovens.  

A situação de crise económica que se vive em 2016, em Portugal, leva, também, estes 

jovens a terem como perspetiva o emigrar para um país estrangeiro à procura de um futuro 

melhor.  
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Aqui, em suma, compreendemos o fenómeno da globalização cultural nas vivências dos 

jovens portugueses em interação com os novos media, e percebemos qual o significado 

e/ou impacto deste fenómeno no processo de construção identitária dos mesmos.  

Nesta reflexão, também, abordamos as limitações da investigação desenvolvida, assim 

como, caminhos futuros de investigação.  
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7.1 - Reflexões finais 

 

                                                                                          Compreendemos que, cada vez 

mais, o espaço a que cremos pertencer, se torna pequeno, e se expande num contexto de 

globalização cultural. Em suma, esta investigação, que nos propusemos desenvolver, 

mostrou-nos que as vivências dos jovens em interação com os novos media, pelo facto de 

não haver barreiras ou fronteiras, se expandiram para lá da realidade local, 

proporcionando-lhes a possibilidade de contacto, e convivência virtuais com outras 

realidades culturais.  

Neste contexto, o que depreendemos é que, seguramente, na era das plataformas digitais, 

a diversidade cultural nas vivências destes jovens no mundo digital é, maioritariamente, 

referente aos Estados Unidos da América, e aos seus modos de vida e valores. A 

desconstrução das representações culturais que ai se encontram são feitas, no geral, de 

forma solitária, ou com os seus pares, e são assumidas como efeito espelho. Ou seja, são 

tidas como experiências, que se podem aplicar ao Eu na relação com os Outros, e trazidas 

para as suas vidas reais, permitindo-lhes construir, ou efabular conhecimento do mundo 

real sem recurso a qualquer outro tipo de fonte ou mediação.  

Nestas escolhas que os jovens fazem dos produtos culturais mediáticos, prevalece o uso 

da língua inglesa e a exposição a estas imagens/textos torna-se uma realidade rotineira, 

que ocupa um tempo significativo na vida destes jovens. Embora, não advoguemos uma 

ideia simplista da relação entre a língua e a cultura (subcapítulo 2.3), a prevalência do uso 

de uma língua nos produtos culturais consumidos pelos jovens leva-nos a evocar o 

pensamento de Lull (2000):   

The pervasive presence of English on a global scale has a host of ideological, 

political, and cultural meanings, not all of them favorable to the language or to the 

countries where it is spoken natively. To people outside the United Kingdom and 

The United States, English represents progress and modernity, but also dominance 

and dependence. (Lull, 2000, p.143)  

Com a investigação que desenvolvemos, percebemos que estes jovens, como 

consumidores de cultura popular, estão sujeitos à força dos desequilíbrios globais nos 

fluxos culturais do mundo digital. Quando teorizando sobre o assunto nos parecia ser 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 200 

possível que as plataformas digitais atenuassem esses mesmos desequilíbrios, na prática 

esbarramos com as escolhas individuais dos jovens que recaem nos produtos culturais 

massificados. Deste modo, percecionamos que o empoderamento dos jovens pela 

apropriação dos novos media, e que se repercute nas suas escolhas individuais, que 

presumem serem livres e adequadas aos seus estilos de vida, é um mito.  

Na realidade, essas escolhas individuais levam a que experienciem vivências culturais em 

circuito fechado, dentro de uma espécie de bolha digital, que pode levar a que não 

expandam os seus horizontes culturais. O modo como entendemos este fenómeno, leva-

nos a concluir que estes jovens experienciam uma insularidade digital, onde a cultura é 

menos coletiva e mais individualista, adequada a estilos personalizados de cada um.   

Por conseguinte, ao percebermos qual o significado e/ou impacto deste fenómeno no 

processo de construção identitária dos jovens, podemos pensar que as escolhas que os 

jovens decidem fazer, por sua livre vontade, no que concerne às atividades mediáticas 

poderia ser mais enriquecedora para a formação das suas identidades.  

Não querendo contestar, o caráter multicultural das representações culturais que podemos 

encontrar no fluxo de imagens / textos a que os jovens se expõem, estamos em crer que a 

realidade e cultura europeias, ou de outros continentes mais próximos da sua geografia e 

história seriam uma mais-valia, dado que a probabilidade de convívio com as pessoas, e 

as realidades culturais destes lugares, é muito maior. No final de contas, o reconhecimento, 

desde jovens, da existência de afinidades e diferenças entre os povos vizinhos, e por isso, 

o respeito pelas suas culturas, é essencial para um relacionamento mais harmonioso, e 

coexistência entre as pessoas na vida real. 

Contraditoriamente, dada a singularidade do estudo, reconhecemos em alguns, poucos, 

destes jovens, laivos de identidade intercultural que, segundo os próprios, foram os novos 

media que os ajudaram a construir. No discurso dos jovens, entendemos que o 

compreender, e respeitar o(s) Outro, é assumido como essencial para a coexistência 

humana, assim como, percebemos que existem preocupações com a sustentabilidade do 

planeta. Dizem ser cidadãos globais, que possuem abertura e tolerância a novas culturas, 

e a capacidade de compreensão das diferenças entre povos.  
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7.2 - Limitações do estudo 

                                                                                          Enfatizamos aqui, que a 

metodologia escolhida e implementada neste estudo, para recolher matéria empírica, 

revestiu-se de fiabilidade e produziu sentido para o entendimento das questões de 

investigação que nos propusemos responder. No entanto, estamos conscientes de que a 

investigação que desenvolvemos tem limitações.  

Os resultados discutidos neste estudo, que aspiram a cumprir os objetivos para identificar 

e analisar a forma como os jovens interagem com os novos media, e quais as 

imagens/texto do mundo digital a que acedem, assim como discutir o impacto que as 

dinâmicas da globalização digital tem no estilo de vida dos jovens que participaram no 

estudo, não podem ser extrapolados para outras populações. 

Primeiramente, não podemos deixar de considerar que tratando-se de um estudo de caso, 

em que o público-alvo está limitado a um espaço geográfico, as escolas de São João da 

Madeira, e não existindo uma amostra representativa dessa população, as conclusões que 

possamos inferir não são generalizáveis. Deste modo, as conclusões que retiramos deste 

estudo reportam-se somente aos jovens que participaram neste estudo e que nos deram a 

conhecer o mundo digital em que imergem.  

Em segundo lugar, confrontamo-nos com as questões da temporalidade. Isto é, num 

mundo em permanente mudança, e em que os progressos da globalização digital 

acontecem a uma velocidade vertiginosa, o tempo em que o estudo foi feito, 2016, 

determina que os seus resultados fiquem encapsulados nas tendências culturais próprias 

dessa época.  

Porém, somos de opinião que as vantagens, que advieram da perspetiva de pesquisa 

assumida, superam estas limitações que não invalidam o contributo que o presente estudo 

pode dar para o melhor entendimento desta geração Z, e para o conhecimento científico 

no âmbito dos Estudos Culturais, em particular as questões relativas à construção de 

identidade(s) intercultural / interculturais, abrindo caminhos para estudos mais profundos e 

alargados nesta área.  
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7.3 - Futuros caminhos de investigação 

                                                                                           Parece-nos evidente que, por 

força das circunstâncias e da emergência da globalização, em que vivemos em pleno 

século XXI, a construção de identidade intercultural, com o objetivo de alcançar a cidadania 

global, deveria ser uma prioridade das sociedades contemporâneas.  

Reconhecemos que, em Portugal, nomeadamente, junto dos jovens e em contexto escolar, 

se estão a dar passos nesse sentido, enquadrados no quadro legislativo já aprovado. Deste 

modo, consideramos importante que se continue a investigar, refletir e produzir 

conhecimento acerca da temática abordada, sabendo que a sociedade nunca antes se 

caracterizou por ser tão volátil como atualmente, onde a revolução digital se instalou, 

mudando radicalmente a forma como consumimos, nos comunicamos, obtemos 

informação, e provavelmente pensamos.  

De repente, em pleno 2020, as pessoas a nível planetário ficam confinadas em suas casas 

por razões sanitárias, tendo como janelas para o espaço local e global, precisamente, o 

uso das novas tecnologias, onde têm experiências cada vez mais imersivas na realidade 

virtual, quer seja fruto do teletrabalho, para comunicar e socializar, ou por entretenimento. 

Qualquer revolução traz consigo mudanças profundas, e os caminhos de investigação 

futura deverão passar por estudar estas novas tendências, à luz das temáticas da 

identidade e cidadania, marcadas pela convergência de tecnologias digitais. Diante deste 

contexto, como se adaptam os humanos a uma realidade que parece ser mais rápida, mais 

volátil, mais incontrolável, e constroem a sua(s) identidade(s)? 

Para nós, nunca fez tanto sentido, ainda que de forma metafórica, a teoria de Charles 

Darwin sobre a evolução das espécies, segundo a qual as espécies que sobrevivem não 

são as mais fortes, mais rápidas ou inteligentes, mas aquelas que melhor se adaptam às 

mudanças.  

 

 

 

. 
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Anexo1- Autorização da CNPD 

 

 

 

 

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 212 

 

 

 

 

 

 

 

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 213 

 

 

 

 

 

 



Os jovens e os novos media – Representação e Identidade 

 214 

Anexo2- Autorização da DGE 
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Anexo3- Autorização dos EE 
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Anexo4- Questionário piloto 
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Anexo5- Análise do inquérito piloto 

Análise do inquérito piloto 

Nesta fase do processo de investigação o questionário inicial foi distribuído de forma 

aleatória tendo como único requisito a disponibilidade e vontade dos inquiridos em 

contribuir de forma séria para o estudo. O número de inquiridos foi de 28, sendo que 10 

inquiridos responderam ao questionário na presença de um adulto e 18 inquiridos o fizeram 

sem qualquer acompanhamento. 

1- Caraterização da amostra 

Dos 28 inquiridos 12 são do sexo masculino sendo 9 com 15 anos, 2 com 16 anos e 1 
com 17 anos; 16 são do sexo feminino sendo 11 com 15 anos e 5 com 17 anos. 
Os dados relativos à questão 3 – tipo de ensino que frequenta – nesta amostra revelam 
que o número de inquiridos que diz que frequenta o curso de Ciências e tecnologias não 
corresponde à realidade. A explicação para tal situação deve-se ao facto de estes jovens 
não gostarem de ser identificados como estando a frequentar o ensino profissional. 
As zonas urbanas de S. João da Madeira, Santa Maria da Feira, Ovar apresentam-se como 
as localidades onde vive uma grande parte dos inquiridos – 15; verifica-se que 13 dos 
inquiridos vivem em zonas periféricas predominantemente agrárias. 
 

2- Acesso aos média 

Ver televisão revela-se como a atividade nº 1 para 10 dos inquiridos logo seguida pelo 

estar na internet com 9 inquiridos. A atividade nº 2 continua a ser ver televisão (9 

inquiridos) e estar na internet (9 inquiridos). 

 

Gráfico1 – acesso aos média 

Os programas televisivos mais vistos são filmes (24 inquiridos) e séries de televisão (23 
inquiridos). 
Da diversidade de títulos de programas televisivos mencionados pelos inquiridos 
destacam-se os referentes a séries de televisão. No total os inquiridos referem 33 títulos 
de séries televisivas que vêm na televisão e 26 que vêm no computador / internet. 
Os dados sobre a frequência do visionamento das séries televisivas nos diversos ecrãs 
apresentam-se no gráfico seguinte: 
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Gráfico2 – frequência do visionamento das séries televisivas em diversos ecrãs 

Nota-se que o grau de frequência deveria estar colocado numa forma gradativa – 
crescente ou decrescente para permitir uma melhor visualização dos dados. 
Relativamente à questão 9 – Que séries televisivas gostas mais de ver? – alguns inquiridos 
referiram verbalmente que era repetitiva pois consideravam ter respondido na questão 7 – 
Nomeia os títulos televisivos que vês. Constata-se que foi a questão onde se obtiveram 
mais respostas nulas – 5 respostas inválidas e 3 inquiridos não responderam. 
Na questão 10 – O que é que te fascina nessas séries? – também se regista que 4 dos 
inquiridos não responderam. 
Transcrevo os dados obtidos a estas duas perguntas na tabela seguinte: 
 

Nº de vezes 
mencionado 

Séries de televisão 1- O porquê do fascínio pelas 
séries que vêm 

1 Mentalista  

4 The Walking dead A ação / espirito de sobrevivência; 
cenas sobrenaturais 

1 Game of thrones  

1 Arrow  

2 Hawai-força especial A ação 

2 How I met your mother / Foi assim que 
aconteceu  

A comédia e ao mesmo tempo a 
história que é contada ao longo dos 
episódios 

5 Family Guy A animação; o sentido de humor 

1 NCIS - LA Tem um lado sério, mas ao mesmo 
tempo tem um lado cómico; os 
personagens / a ação 

1 The Simpsons  

1 Modern Family  

1 HIMYM  

3 The Big Bang Theory A animação 

2 Revenge  

1 Apanha-me se puderes A história e a performance dos atores 

2 Anatomia de Grey A medicina 

2 Glee A união deles e a igualdade; a música 

1 Breaking Bad  

1 Game of Thrones As mulheres 

1 Castle  
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1 Nikita  

1 NCIS - Los Angeles  

1 CSI  

1 Clinica privada  

1 Uma família muito moderna  

1 Medium Cenas sobrenaturais 

1 Covert Affairs  

  A história; o drama (2); a ação; a 
comédia (2); o terror; suspense; 
perseguição e descoberta da verdade; 
servem para passar o tempo e são 
sempre viciantes; os seus fins 
surpreendentes, com mistério, ação e 
alguma diversão; enredo, animação, 
interpretação, realização; como nos 
consegue manter interessados em 
todos os episódios; humor inteligente; 
mistério; 
“é um passatempo e é uma paixão 
que tenho” 

Tabela1 – visionamento de séries televisivas e o que fascina quem as vê. 

Na questão sobre o uso da internet verifica-se que todos os inquiridos (28) têm 
computador com acesso à internet e 19 têm telemóvel com acesso à internet. 
A análise dos dados permite confirmar que a maioria dos inquiridos (26) usa a internet para 
fazer trabalhos para a escola e estar nas redes sociais. Procurar informação, ver filmes, 
ver séries de televisão, jogar vídeo jogos, estar nos chats são outras das atividades 
referidas e que se apresentam por ordem decrescente, em termos de frequência. 
Após análise destes dados sobre Frequência no uso da internet conclui-se que seria 
também importante questionar a frequência do visionamento da televisão, pois poder-
se-ia cruzar informação sobre o tempo de exposição dos inquiridos aos dois meios de 
comunicação. 
Os dados relativos à frequência no uso da internet são transpostos para o seguinte gráfico: 
 

 

Gráfico3 – frequência do uso da Internet 
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As respostas às questões relativas à Monitorização do que vê na televisão e na internet  

são apresentadas nos gráficos seguintes: 

 

 

A recolha de dados sobre a Partilha do que vê na televisão ou faz na internet teve em 

conta o número de vezes que era referida dado que alguns escolheram mais que uma 

opção ( por exemplo partilha de informação com pessoas da mesma idade e com os pais). 

 

Nota: Os dados apresentados forma recolhidos através das respostas dadas ao 

questionário inicial implementado em 2013 na escola secundária João da Silva Correia. 
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Anexo6- Questionário online 
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Anexo7- Guião dos focus groups 

Guião de entrevista  

A presente entrevista insere-se no âmbito do desenvolvimento do estudo de caso da tese 

de doutoramento sobre os novos media e os jovens. 

Todos os dados e informações fornecidas são confidenciais e servirão apenas para 

análise e avaliação neste estudo. 

 

I- Informações sobre os entrevistados (os seus dados serão totalmente 

resguardados, proceder-se-á ao uso de um código para identificar a escola e a 

pessoa) 

Idade: 

Ano de escolaridade: 

Curso: 

 

II- Informações sobre a utilização dos novos media 

 

1. Tendo em conta as vossas preferências qual das seguintes atividades 

colocariam  em 1º, 2º, 3º e 4º lugares? 

a) ver televisão: 

b) estar na Internet: 

c) usar o telemóvel: 

d) jogar jogos de vídeo: 

 

2. Como justificam as vossas preferências? O que é que vos leva a preferir uma 

atividade em vez de outra? 

 

3. Quais os programas de televisão (filmes, documentários, séries, reality shows, 

concursos, música, telenovelas, informação, futebol …) que veem com mais 

frequência?  

 

4. Que filmes, documentários, séries, telenovelas …é que veem? 

 

5. O que é que acham desses programas? Porquê que os veem?  

 

6. Que ideias / imagens guardam na memória após o visionamento desses 

programas televisivos?  

 

7. Partilham essas memórias com alguém? 

 

8. Em que canais televisivos é que veem esses programas? 
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9. Como fazem para ver os programas preferidos? Por exemplo: 

a) Veem na televisão  

b) Gravam para mais tarde veres 

c) Fazem o download no computador  

d) Vêm diretamente no computador com Internet 

 

10. Qual a frequência com que veem esses programas? 

 

11. Costumam aceder à internet? Costumam usar o Smartphone, computador…? 

Qual usam com mais frequência? 

12. Falem um pouco sobre o que fazem na internet: Youtube / Facebook , etc. 

13. Se gostam de ver filmes / séries quais os que veem? 

14. Habitualmente fazem consulta na Internet sobre os filmes ou séries televisivas 

que veem? 

15. Costumam fazer o download das músicas preferidas? Que músicas / grupos/ 

cantores preferem ouvir? 

16.  Têm alguma “atividade” que prefiram quando estão na internet? Qual o motivo 

que vos leva a preferir uma(s) em vez de outra(s)? 

17. Partilham com alguém o que vêm na televisão e através da internet? 

18. Acham que o que veem influencia o que são? Que imagens /ideias ficam na 

vossa memória sobre a cultura / estilo de vida (do vosso país ou outros 

países)?  

19. Identificam-se com que essa cultura / estilo de vida? Podem explicar? 

Gostariam de pertencer a outro país? Qual? Porquê? 

20. Que conselhos dariam a pessoas mais novas que vocês sobre as 

potencialidades dos novos media em termos de formação da pessoa / 

cidadão? 

 
É de notar que este guião de entrevista em grupo não é estático e, por isso, ao longo da 

entrevista poderá ser necessário reformular algumas das questões aqui colocadas, pelo 

que procederei a alguns ajustes/ alterações tendo em conta a sua pertinência. 
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Anexo8- Fluxograma1 análise dos focus groups 
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Anexo9- Fluxograma2 análise dos focus groups 

 


