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Resumo 
 
Este artigo visa publicar o resultado de uma pesquisa sobre a forma como a mídia televisiva 
influencia na produção de novos saberes, opções e responsabilidades para os jovens 
curitibanos. O estudo tem como objetivo investigar a influência da mídia televisiva na 
formalização de valores, saberes e ideologias culturais que circulam entre os jovens de 
Curitiba, assim como analisar a relação das propagandas televisivas com a produção de uma 
cultura juvenil local.  Utilizamos a abordagem da pesquisa qualitativa com o objetivo de 
identificar qual a percepção do jovem, com aplicação de questionário e entrevista 
semiestruturada. A partir dos dados coletados, durante a pesquisa, descobrimos que 98% 
dos jovens estão em contato diário com a televisão e a metade afirma ser influenciada pelos 
seus conteúdos.  
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Introdução 

Este trabalho visa a analisar o nível de audiência que o jovem dedica ao assistir 

televisão e qual o nível de influência dessa mídia na formalização de valores, na produção 

de saberes culturais e ideológicos que circulam entre os jovens curitibanos. A televisão, 

como mídia de massa, exerce alguma forma de poder silencioso ao engendrar novas formas 

de ver o mundo, de ressignificar a cultura, de assumir novos tipos de responsabilidade. 

Alguns aspectos importantes salientados são concernentes a forma como o jovem 

transforma em experiências o ato de estar em frente a uma televisão disposto ao conteúdo 

que ela apresenta. Nosso ponto de partida não é o de Mcluhan que vê a televisão como um 

meio frio, isto é, que aliena. Ao contrário, segundo Thompson, a televisão também envolve 

o sujeito no seu projeto de self, ampliando suas redes comunicacionais e inter-relacionais. 

Nesse processo simbólico de reflexão e de ressignificaçao há um acontecimento também 

simbólico que envolve o sujeito e o transforma.   
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVI Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado de 05 a 09 de 
setembro de 2016. 
2 Doutora em Ciências Humanas e Mestre em Educação, Arte e História da Cultura. Professora Pesquisadora da Escola de 
Comunicação e Artes, Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e-mail: adalgisa.oliveira@pucpr.br 
3 Egresso do curso de Relações Públicas, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. 
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Embora não seja nosso objetivo dissertar sobre o conceito de juventude/juventudes e 

os problemas vividos pelos jovens, esclarecemos que, neste artigo, entendemos por jovem 

aquela fase da vida que vai dos 15 aos 24 anos de idade (AMORIM, s/d). Sendo que o 

conceito de juventude/juventudes foi se formando ao longo dos séculos como fenômeno 

histórico social, um tempo de preparação para a vida adulta, como assinala Áries (1981). 

Com o passar dos anos e os desenvolvimentos ocorridos fomos percebendo que o jovens 

foram incluídos no mercado como novos consumidores da industria cultural. Cada cultura 

forja o retrato de sua juventude, seus modos de dizer, agir e ver o mundo que as cerca, por 

esse motivo não podemos falar apenas de uma juventude, mas de juventudes que são 

talhadas identidariamente e socialmente pelos seus pertencimentos, apresentando um 

configuração própria dos tempos modernos. Ainda que distintas criam interdependências 

principalmente no mundo atual. A juventude é uma época da vida que envolve experiências, 

relações grupos e ampliação das relações sociais (GONÇALVES, 2014).  

É nesse contexto de juventudes que se criam as culturas juvenis que vai desde hip 

hop, funk até os grupos radicais esquerdistas, gangues, entre outros, fomentados por um 

mercado midiático de propagandas e outros fascínios. Pensadas em sua positividade as 

culturas juvenis são espaços singulares de construção de identidades, em que se 

estabelecem  as conexões e inserções sociais e políticas. 

 

Mídia e cultura: a incidência da televisão 

 

A mídia está presente em nosso cotidiano lançando novos olhares sobre tudo o que 

referenda a nossa cultura, desde aquilo que comemos e vestimos até os valores que 

cultivamos pela tradição, como família e religião. Os jovens que nasceram depois dos anos 

1980 não conhecem outra forma de ver o mundo a não ser mediado pela mídia rádio, 

televisão, imprensa, cinema, e, mais recentemente, internet e mídias sociais. Nasceram 

imersos nesse mundo tecnológico. A mídia ocupa um lugar significativo entre eles, 

sobretudo, quando se fala da cultura do consumo. As TVs ligadas a maior parte do tempo, 

acabam por assumir um papel significativo na construção de valores culturais. A cultura do 

consumo molda o campo social, construindo, desde muito cedo, a experiência da criança e 

do adolescente que vai se consolidando em atitudes centradas no consumo (CAMPOS e 

SOUZA, 2003). 
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A produção de imagens levadas pela TV legitima e afirma o consumo, mas também 

as inter-relações. A TV, para isso, ensina o que, onde, quando e como consumir. Os meios 

de comunicação de massa têm a função de produzir estilos de vida desejáveis ainda que não 

correspondem à realidade. Os consumidores, sobretudo os jovens, refletem em estilo de 

vida a influência que recebem da mídia, haja vista o vocabulário comum entre eles, as 

marcas que consomem, as músicas que ouvem, os alimentos que comem. As imagens que 

os media transmitem, de um mundo “acessível” para conhecer, de vidas de sonho e de 

felicidade, acalentam desejos e necessidades nos jovens, alterando ou estabelecendo 

objetivos relacionados com a posse e com os objetivos de vida (SANTOS, 2004). 

 

O poder da mídia sobre o comportamento de consumo das pessoas foi descoberto há 

muito tempo e vem sendo exercido sem nenhum obstáculo no decorrer dos anos pelas 

mídias, sobretudo, pela televisao. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a televisão, em 2014, era encontrada em 97,1 % das casas brasileiras. Cerca de 

40%  com TV digital aberta. As informações estão no Suplemento de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 

2014 divulgado no dia 06/4/2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). A partir desses dados podemos observar que a TV ainda é uma mídia de massas de 

grande potencial propagandístico no interior das famílias brasileiras. Ela proporciona de um 

dia para outro novos hábitos de consumo, novos ídolos, novos produtos, criando formas de 

identificação que alteram o imaginário, isto é, as crenças, os costumes e as tradições, enfim 

na cultura. 

Considerando que a cultura, como argumenta Thompson (1995, p.173), comporta 

um conjunto de crenças, costumes, ideias e valores, bem como os artefatos, objetos e 

instrumentos materiais, que são adquiridos pelos indivíduos enquanto membros de um 

grupo ou sociedade, podemos dizer que há uma disseminação de um jeito de agir, pensar e 

valorar a cultura que pode ser comum entre os jovens curitibanos. 

Observamos, segundo Barbero e Rey (2001), a emergência de uma nova cultura, 

baseada na desterritorialização promovida pela TV. Em poucos minutos podemos percorrer 

o mundo, ouvindo noticiários, documentários, campanhas publicitárias, filmes, entre outros, 

todos permeados de ideologias, valores e modos de entender o ser humano, a vida, as 

sociedades. Essa nova cultura permeia a vida dos jovens que se veem no meio de tantas 

possibilidades de compreensão de mundo, de ser humano e de relações. As relações 
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preconizadas pelos programas televisivos radicalizam as experiências de desancoramento, 

produzindo a ilusão de liberdade e autossuficiência. “Ante o desgosto e o desconcerto dos 

adultos, vemos emergir uma geração, cujos sujeitos não se constituem a partir de 

identificações  com figuras, estilos e práticas de velhas tradições, que definem a cultura, 

senão a partir da conexão – desconexão com as tecnologias” (BARBERO E REY, 2001, 

p.48). 

Os  jovens vivem uma experiência cultural deslocalizada, visto que as fronteiras 

espaciais e sociais foram rompidas gerando um mal-estar na cultura, em que a televisão 

e/ou computador tornam-se chave de leitura introduzindo “no estatuto dos sentires, dos 

saberes e dos relatos. E que se traduz numa forte cumplicidade cognitiva e expressiva com 

as novas imagens e sonoridades, com suas fragmentações e velocidades, na quais 

encontram seu próprio ritmo e idioma” (BARBERO e REY, 2001, p.49). 

Gonçalves (2014) destaca a relevância de compreender a relação que os locais 

mantêm com as mídias que referenciam a arte e a cultura, para fomentar releituras de 

discursos e práticas sociais ligadas à constituição de nossos modos de vida, jogos de poder e 

criação de novas condições para a produção e o convívio com a diferença. Poderia dizer que 

há um “midiacentrismo”, conforme salienta Gonçalves (2007), por causa do caráter 

fortemente veiculativo onde os meios e a transmissibilidade tendem a constituir o fim dos 

processos comunicacionais, privilegiando a profusão da informação, a supervalorização da 

tecnologia midiática e a interatividade como se fossem qualidades positivas em si mesmas. 

A relação entre mídia e cultura parecem depender de uma super comunicação de fluxos 

instantâneos para a criação de um saber cultural, ou ainda, para constituir relação entre as 

dinâmicas culturais midiáticas e a linguagem societal.  

 

 

Novas experiências e novas responsabilidades frente às mídias 

 

A agência de pesquisa BOX1824 buscou compreender melhor a situação do jovem 

inserido na sociedade midiática e empreendeu uma pesquisa cujo relatório foi publicado em 

2011. Nos resultados da pesquisa, encontramos algumas características que são comuns aos 

jovens brasileiros em geral como a hiperconexão, a visão abrangente da vida cotidiana e 

política, força de projetos independentes, pensamento não hierárquico, foco no tempo 
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presente e a cultura global como mosaico de culturas locais evidenciam a influência dos 

meios de comunicação sobre eles.  

O processo de construção da identidade e dos pertencimentos da juventude, refletem 

as transformações sociais e os novos valores, engendrados pela TV, que vão influenciar o 

posicionamento e as decisões da vida adulta. Há um disseminação de novos saberes e novos 

modos de ver e ler o mundo. A TV traz os anseios, as angústias e os ideias do mundo adulto 

para os adolescentes e jovens. O que há de verdadeiramente revolucionário na “televisão é 

que ela permite aos mais jovens estarem presentes nas interações entre adultos. É como se a 

sociedade inteira houvesse tomado a decisão de autorizar as crianças a assistir às guerras, 

aos enterros, aos jogos de sedução, aos interlúdios sexuais, às intrigas criminosas” 

(BARBERO e REY, 2001, p.55). 

Esse mundo mediado pela mídia provoca novas experiências, entendidas como 

aquele acontecimento que transforma e modifica o comportamento do indivíduo, e novas 

responsabilidades. Isso porque frente à TV estamos diante de um mundo de possibilidades 

que implica em um enredamento de diferentes experiências que influenciam o seu projeto 

identitário: 

 
Se compararmos nossas vidas hoje com as vidas de indivíduos que 
viveram dois ou três séculos atrás, parece claro que a estrutura da 
experiência mudou de várias e significativas maneiras. Enquanto 
experiências vividas permanecem fundamentais, há uma crescente 
suplementação de experiências mediadas, que assumem um papel cada 
vez maior no processo de formação do self. Os indivíduos dependem mais 
e mais de experiências mediadas para informar e remodelar o próprio 
projeto de self. (THOMPSON, 1998, p. 202) 

 

Para Thompson (1998) o self é entendido como um projeto simbólico que é 

organizado reflexivamente que se constrói ativamente e interfere no jeito de o sujeito 

decidir e agir frente às realidades. As experiências mediadas pelas mídias criam novas 

oportunidades, novas opções, novas arenas para a experimentação do self. O fato de um 

indivíduo assistir a uma novela não significa que ele está consumindo fantasia, está também 

explorando possibilidades, imaginando alternativas, fazendo experiências. Pela mediação da 

televisão somos interpelados por questões sociais que ultrapassam os ambientes em que 

vivemos e por isso mesmo descobrimos que não somos apenas espectador, mas estamos 

envolvidos com eles de alguma maneira. Thompson (1998) cita o exemplo de Graham 

Banford, que se banhou de gasolina e colocou fogo no próprio corpo para protestar contra o 
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parlamento inglês que não teve sucesso na negociação para inibir a guerra da Bósnia. Ele 

usa esse exemplo para mostrar até que ponto o sentido de responsabilidade adquirida pela 

experiência mediada pode aproximar-se de um  mundo muito mais complexo do que se 

poderia imaginar. Somos impulsionados pela interconexão, criada pela mídia, a assumir 

decisões e responsabilidades por eventos que de outra maneira não teríamos conhecimento.  

Por outro lado, Thompson adverte que o self também pode ser atingido 

negativamente pela inserção de mensagens ideológicas, pela conseqüência desorientadora 

de uma sobrecarga simbólica advinda das mídias e pela sua assimilação na, quase, 

totalidade. No entanto, Thompson esclarece que o self está ativamente preparado para fazer 

conexões e expelir, por meio da reflexão, aquilo que não integra a seu desejo de ser e estar 

no mundo como partícipe e mote de transformação. Escrevemos nossa própria história. 

 

A propaganda televisiva e seus signos 
 

A propaganda é definida por Sampaio (2003, p. 26) como sendo “a manipulação 

planejada da comunicação visando, pela persuasão, promover comportamentos em 

benefício do anunciante que a utiliza”. O autor afirma que todos são influenciados pela 

propaganda e que por meio da mistura de diversos ramos da arte, ela sempre acaba 

interferindo nas nossas vontades.  Nessa mesma linha, Santaella (2003, p.79) destaca que 

“televisão significa publicidade sem limites e o conteúdo da publicidade é também o 

conteúdo de um novo tipo de consciência coletiva”. A televisão modela a linguagem de 

comunicação em uma determinada cultura. 

A partir do momento em que o jovem está exposto à televisão ele passa a 

compartilhar uma espécie de consciência coletiva, articulada pela propaganda, assim como 

expõe Santaella (2003). Os signos que circulam entre os meios de comunicação "são 

capazes não só de moldar o pensamento e a sensibilidade, mas também de propiciar o 

surgimento de novos ambientes socioculturais" (SANTAELLA, 2003, p.13). 

Com base nos conceitos semióticos é possível compreender com clareza como os 

signos são utilizados nas propagandas televisivas para criar a aproximação com o público. 

"Todo o sistema de signos, quaisquer que sejam os seus limites: as imagens, os textos, os 

sons melódicos, os objetos, etc. constituem, se não em linguagens, pelo menos em sistemas 

de significações" (JOLY, 2003, p. 247). 
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A convergência cultural que a televisão traz através de seus signos toma conta 

inconscientemente do espectador que, por sua vez, somente por estar exposto ao conteúdo 

sofre sua influência. 
 

A suposta influência das imagens televisivas nos nossos comportamentos 
seria, pois: levar-nos a comprar (comportamento provocado pela lembrança 
as imagens publicitárias), levar-nos a votar (as emissões políticas, as 
campanhas eleitorais), modelar o nosso pensamento num pensamento único 
(telejornal, as revistas). (JOLY, 2003, p. 206) 

 

A forma como o conteúdo apresentado pela televisão transforma-se em 

comportamento pode ser compreendida pelo fenômeno de identificação proposto por 

Burgelin (1970). 

Este acontecimento é relacionado ao termo artistotélico de mímese, porém, neste 

caso, ao invés da arte imitar a natureza é a natureza quem imita arte. Burgelin complementa 

que o incessante discurso feito pela mass media é com objetivo de persuadir o destinatário 

que por sua vez ajusta seu comportamento a partir do que lhe é apresentado, e "se isso 

acontece não podemos deixar de suspeitar que é com objetivo de ser imitado" (BURGELIN, 

1970, p. 131).  

Os dados apresentados mostram que dos 98% dos entrevistados que supomos 

estarem sujeitos a essa influência, 50% em média reconhecem que a TV de alguma forma 

exerce alguma ação sobre as suas vontades e, dessa forma, afirma Cauquelin (2005), os 

mecanismos de comunicação passaram a funcionar como uma necessidade social. 

 

A influência  da mídia na construção de saberes culturais e novas formas de agir 

 
Aplicamos o questionário survey, online, com o objetivo de identificar qual a 

percepção do jovem em relação a influência da televisão em diversos aspectos da sua vida. 

Por pesquisa com abordagem qualitativa entendemos a pesquisa que busca a compreensão 

do objeto de estudos e não apenas sua explicação ou quantificação, embora, hoje seja 

possível falar de pesquisa que pode ser ao mesmo tempo qualitativa e quantitativa (quali-

quanti), para a análise de situações mais complexas e várias hipóteses para serem testadas 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986). 

O questionário foi respondido por 231 pessoas entre 15 e 30 anos sendo a parcela de 

informantes mais expressiva, a de jovens entre 15 e 18 anos.  No levantamento de dados 

fizemos as seguintes perguntas: quantas horas por dia assiste televisão? Acredita que a 
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mesma serve como fonte de informação? Acredita que serve como fonte de conhecimento? 

Em quais veículos busca informações culturais? Qual o grau de influência, em uma escala 

de 1 a 5, das propagandas televisivas nas suas escolhas em diversos aspectos da vida, por 

exemplo, vestimenta, relação familiar, comportamento social, opinião política, etc. 

Havia também questões dissertativas nas quais perguntamos quais eram os três 

programas televisivos favoritos, quais propagandas se recordava no momento e se a TV 

influencia o seu comportamento social. Caso a resposta fosse afirmativa havia um espaço 

para o entrevistado descrever como seria essa influência.  

Considerando o que afirma Santaella (2004, p.79-80), quando salienta que a 

televisão modela a linguagem de comunicação na sociedade e que se pode criar uma 

consciência coletiva, podemos afirmar que ao estar diante da televisão as pessoas 

compartilham uma percepção coletiva. Nesta pesquisa encontramos que 63%  dos jovens 

informantes assistem de até duas horas de TV por dia; 25% assistem de 3 a 4 horas por dia; 

10% assistem 5 ou mais horas por dia de TV; 2% dos informantes afirmam não assistir à 

TV. 

Observamos que a parcela mais expressiva de informantes declara assistir de 1 a 2 

horas por dia, e apenas 2% não têm contato diário com este meio de comunicação. 98% dos 

informantes, seja em maior ou menor tempo, está em contato diário com a TV.  

Visto que a televisão é em grande parte financiada pelas propagandas devemos levar 

em consideração a ressalva de Sampaio (2003) quando afirma que todos são influenciados 

pela propaganda, por maior que seja a barreira que se constrói, sempre haverá o anúncio 

que virá a interferir nas vontades do consumidor propondo-os novas atitudes e ações. 

Quando perguntamos se a TV é considerada como fonte de informação ou de 

conhecimento entre os jovens curitibanos,  10% afirmaram que não e 90% consideraram 

que sim ou às vezes.  

Sampaio (2003, p.96) acredita que “do ponto de vista de seus espectadores, a 

televisão é fonte de entretenimento e lazer, em primeiro plano, de informação em segundo, 

prestação de serviço e educação, em terceiro”.  Ele destaca também que a televisão é 

subsidiada pela propaganda, que por sua vez, tem como propósito informar, mas com o 

objetivo de despertar o interesse do consumidor pela aquisição ou uso de determinado 

produto ou serviço. Vemos que o espectador reconhece o caráter informativo do veículo, 

porém,  por trás do propósito informativo há o apelo persuasivo acobertado nos conteúdos 

apresentados na televisão. 
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A partir da evidência de que os jovens têm contato diário com a televisão e atribuem 

a ela certa relevância, questionamos em quais aspectos da sua vida essa intervenção é mais 

considerável. Os dados revelaram que em média 50% dos informantes admitem a influência 

da televisão.  Os três principais fatores em que a sua atuação é menos significativa são: na 

escolha religiosa (92%), no comportamento familiar (67%) e no comportamento social 

(53%). Em contrapartida, os que mais influenciam são:  cultura (65%), lazer (62%) e 

vocabulário (62%).   

35% dos entrevistados acreditam que a televisão não exerce influência em suas 

escolhas culturais; dos 65% que admitiram essa interferência, apenas 4% consideram que 

ela seja alta. Para eles a cultura foi um dos fatores entre os que mais influenciam.  

 
 A televisão quer queira quer não, é também produtora cultural, uma 
cultura que mistura entretenimento, farsa, informação, e educação 
informal, funcionando ao mesmo tempo como o mais almejado meio de 
difusão da cultura, dado o alcance de público que ela pode atingir. 
(SANTAELLA, 2003, p.57) 

 
Santaella (2003) considera que esse fenômeno aconteça, pois, os meios de 

comunicação, além de serem produtores de cultura de uma maneira própria são também 

difusores de outras formas e gêneros de produção cultural. A respeito desse assunto 

Sampaio (2003) destaca que não só a TV, mas o rádio, a imprensa e todas as manifestações 

da indústria cultural são fontes de alterações da percepção social, política e cultural das 

pessoas. 

Já a família, citada como um dos fatores em que a TV possui menor influência para 

os informantes, vemos que 67% acreditam que a televisão não influencia e dos 33% que 

consideram a influência, apenas 5% consideram que ela seja em alto grau.  

Para Sampaio (2003, p.38),  

 
as propagandas são grandes formadoras do ambiente cultural e social de 
nossa época. Isso porque trabalham a partir de dados culturais já 
existentes, recombinando-os, remodelando-os (até mesmo alterando suas 
relevâncias) [...] e sobre alguns dos instintos mais fortes dos seres 
humanos age sobre o indivíduo, a família, os grupos sociais, enfim, a 
sociedade como um todo [...].  

 

Nesse sentido, Burgelin (1970) argumenta que uma das características mais 

impressionantes dos jovens é a de se agrupar em microssociedades (peer group) e 

acrescenta que é dentro desses grupos que constroem um universo de relações informais 
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que são imbuídas de afetividade. Apesar de sua consideração ser feita há trinta anos, os 

dados apresentados pela BOX1824 (2011, p.263) tornam coerentes a explanação de 

Burgelin (1970) ainda hoje e revelam que para os jovens brasileiros o termo família não 

significa apenas o laço de sangue.  Para eles, as relações familiares são entendidas como os 

laços mais fortes que existem.  

O fato é que os argumentos de Burgelin (1970, p 155) apontam que essas entre 

outras características da cultura juvenil se encontram por intermédio dos meios de 

comunicação e, sendo assim, milhares de jovens descobrem que são semelhantes ou 

possuem modelos culturais comuns, ou seja, "a cultura de massa, vai conferir uma 

legitimidade ao que era marginal ou clandestino". 

Por fim, Comparado aos principais veículos de comunicação, vê-se que entre os 

jovens Curitibanos a TV se encontra em segundo lugar (28%) como fonte de informação 

cultural ficando atrás somente da internet (100%).  

Santaella (2003) salienta que a partir dos anos 1980, com a introdução dos 

microcomputadores no mercado doméstico, os espectadores começaram a se transformar 

em usuários, pois "o nascimento da cultura da velocidade e das redes veio trazendo consigo 

a necessidade de simultaneamente acelerar e humanizar a nossa interação com as máquinas" 

(SANTAELLA, 2004, p.82).  

Podemos comprovar essa “migração’’ de espectadores para usuários com os dados 

apresentados pela BOX1824 (2011) em que afirmam que uma das novas formas de 

relacionamento dos jovens brasileiros está baseada na “hiperconexão”.  

A inovação dos meios de comunicação refletiu na forma como se relacionam com o 

mundo, sendo assim, entendemos, que estes, exercem a influência na forma com que se 

correlacionam e justifica o fato de a TV não ter aparecido nos resultados como fonte 

cultural primária.  

Hiperconexão, a visão abrangente da vida cotidiana e política, força de projetos 

independentes, pensamento não hierárquico, foco no tempo presente e cultura global como 

mosaico de culturas locais, segundo a BOX1824 (2011) são características comuns aos 

jovens brasileiros e podem evidenciar, mais uma vez a influência dos meios 

de comunicação sobre sua percepção de mundo e comportamento, visto que coincidência ou 

não, os 10 programas favoritos entre esse público parecem possuir uma ligação com as 

características citadas. A exemplo, temos o principal telejornal da televisão 

brasileira, Jornal Nacional, da TV Globo, que pode ser relacionado à visão abrangente da 
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vida cotidiana e política; ou também a série americana Friends, que pode evidenciar a sua 

visão de cultura global como mosaico de culturas locais. 

 

Considerações finais 

 

Concluímos, a partir dos dados obtidos, que a televisão é a segunda principal fonte 

de informação cultural do público jovem, ficando atrás somente da internet. Essa 

asserção torna-se justificável quando consideramos a autonomia de produção e seleção de 

conteúdo que a internet dá ao jovem. Seja em maior ou menor tempo, 98% dos jovens têm 

contato diário com a televisão e do total de entrevistados, 50%, em média, 

alega reconhecer sua influência nos mais variados aspectos da sua vida. 

A televisão influencia o comportamento, as ações, os pensamentos e até mesmo as 

interações sociais dos jovens. Indo além das observações, vemos que há relação entre o 

os programas favoritos e as características comuns aos jovens, que pode revelar o papel 

fundamental que a TV exerce na construção cultural. Produção esta que ocorre no momento 

em que os programas e as propagandas, ao identificar os horários de maior audiência do 

público jovem, procuram a identificação por meio dos signos e direciona suas 

produções e conteúdo a esse público de interesse.  

Este é o cenário da sociedade em rede, da sociedade da informação  que interfere 

nas culturas juvenis, fomentando agregações sociais que ultrapassam a necessidade da 

presença, por meio de relações mediadas. Nesse sentido, as mídias, quais forem, são 

produtoras, doadoras de padrões identitários mutantes e aglutinados por várias dimensões 

do social, do político, do artístico, do cultural. 

Vale dizer que a televisão em tempos de mídias sociais  permanece ainda como 

excelente meio de divulgação e produção de novos saberes culturais no campo das 

juventudes. 
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