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Resumo 

 

A cultura juvenil está intimamente interligada às novas tecnologias. Essa relação resulta 

em diversas novas representações e peculiaridades na construção de novos significados 

no que se refere à definição do que é ser jovem. As diferenças e desigualdades sociais 

possuem suas formas potencializadas quando retratadas na condição juvenil, de modo a 

se refletir nos seus riscos e sofrimentos. Neste contexto, apresentamos neste trabalho 

uma reflexão relacionando concepções teóricas correlacionadas à atualidade da vivência 

jovem e suas mobilizações a partir de ambientes virtuais. 

 

Palavras-chave: juventude; redes sociais; ciberativismo; culturas juvenis. 

 

 

Introdução 

 

 A evolução tecnológica reconfigurou os modos de habitar e se relacionar no 

mundo contemporâneo. Paralelamente a essa evolução, a popularização das redes 

sociais integraram a identidade jovem dessa geração. A simultaneidade de ações 

proporcionadas por essas redes redefinem as extremidades da sociabilidade e abreviam 

os limites geográficos.  

 Consoante a esse fenômeno, o Facebook emerge como a rede social mais 

acessada pelos jovens. A multiplicidade de funções disponibilizadas dentro dessa rede 

social reestabelece suas rotinas e disponibiliza aos usuários uma infinidade de 

ferramentas capazes de resignificar as dimensões de estabelecimento de suas afinidades.  

 A segunda edição da pesquisa Juventude Conectada, realizada pela Fundação 

Telefônica Vivo, em parceria com a Escola do Futuro da USP, IBOPE 

Inteligência e Instituto Paulo Montenegro, confirma os argumentos acima expostos. A 
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pesquisa ainda revelou que 95% dos jovens entrevistados acessam ao menos uma conta 

em redes sociais para a finalidade de comunicação. O acesso é realizado em sua maioria 

(88%) através do celular. Esse dado nos impulsiona a refletir a cerca da instantaneidade 

presente nas ações da juventude atual. 

 A 3ª Conferência Nacional da Juventude realizada em 2015, promovida pela 

Secretaria Nacional da Juventude (SNJ), aponta que a juventude brasileira é o principal 

grupo social a sofrer diante das desigualdades e diferenças sociais, que culminam em 

preconceitos e discriminações. Em contraponto a essa situação, a juventude tem se 

mobilizado em movimentos sociais de luta a favor do respeito e contra a discriminação. 

A internet e as redes sociais se tornaram palcos e sediam os posicionamentos dessa 

geração.  

 Neste trabalho, apresentaremos uma discussão teórica concernente às relações da 

juventude junto às redes sociais e os usos feitos pelos jovens no ciberativismo – o 

ativismo online. Para tanto, aqui será exposto definições de alguns teóricos referentes a 

conceituações a cerca das redes sociais, e juventude. Com a finalidade de compor nossa 

discussão, também exporemos resultados de algumas pesquisas juntamente aos dados 

apresentados na 3ª Conferência Nacional da Juventude, de modo a estabelecer um 

diálogo entre a teoria e as representações da realidade atual expressa por meio das 

pesquisas. Por fim, compartilharemos algumas considerações incorporando os temas 

debatidos e estabelecendo relações entre eles. 

 

As Redes Sociais e o Capital Social 

 Recuero (2009) pondera que uma rede social é basicamente a conexão de dois 

elementos, sendo atores pessoas, instituições ou grupos e suas conexões, entendidas 

como laços e relações sociais que ligam os indivíduos envolvidos por meio da 

interação. Bernardini e Gobbi (2013, p. 6) conceituam que “o próprio ato de se 

comunicar é uma interação; assim, interagir é inerente à comunicação interpessoal”.  

 Complementando as definições de Recuero, Bernardini e Gobbi (2013) inferem 

que ao falarmos em interatividade, realizamos instantaneamente uma associação à 

participação, idealizando uma situação em que existe a possibilidade de participar, 

interagir, conectar-se a internet, na qual o usuário cria e manipula o conteúdo. Segundo 

esses autores, a interatividade necessita de um meio para que possa acontecer. A 

interação pode ocorrer numa conversa informal, presencial, enquanto a interatividade é 
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determinada a partir da troca de mensagens em redes sociais, por meio de um 

computador, e o meio, a internet.  

 Para Couto (2013), o Facebook disponibiliza ferramentas aos usuários que ao 

serem utilizadas promovem diretamente o desenvolvimento de comunidades virtuais 

de pertencimento, e permitem a formação de ambientes carregados de significados e 

significações. Os indivíduos se reconhecem, conseguem se relacionar e interagir por 

meio da construção das comunidades. A relação social introduzida nas interações dessa 

rede é conceituada como capital social.  

  Esse capital social é conceituado por Recuero (2005, p.15) “como o conjunto 

de recursos resultante do conteúdo das trocas sociais na rede, que possui aspectos 

coletivos e individuais, de modo simultâneo. O capital social está diretamente 

relacionado à capacidade de interação social de um grupo e de seus laços sociais”. A 

internet viabiliza a conexão contínua dos grupos sociais. Em razão disso, os conteúdos 

que circulam nas redes sociais tornam-se capazes de serem procurados, organizados, 

direcionados a audiências invisíveis e replicáveis com facilidade. Junto a essas 

características, adiciona-se o fato de que a circulação de informação é também uma 

circulação de valor social, geradora de impactos na rede. Os conteúdos circulam nas 

redes baseados na compreensão de valor suscitado que os atores sociais percebem. 

Dessa forma, os conteúdos estão relacionados ao capital social. A internet possibilita 

ao ator um maior controle de sua rede social, com maior controle e mobilização do 

capital social para a sua assimilação (RECUERO, 2009). 

Ainda nesse aspecto, Recuero (2009) assinala que um dos valores que pode ser 

notado a partir deste aspecto é a divulgação de conteúdos nas redes sociais e seu 

impacto pessoal. Desse modo, a publicação de determinados conteúdos pode estar 

inteiramente atrelada à percepção do impacto no capital social que irá provocar para 

um determinado ator. Ao publicar uma determinada informação, avaliada como 

relevante para a rede, um ator pode acrescentar um conhecimento novo no grupo. 

Assim, ele poderá receber como recompensa algum tipo de reputação no grupo. Essa 

fama pode estar relacionada com a credibilidade das informações compartilhadas ou 

com a importância dessas informações para a rede. Com o decorrer do tempo, o ator 

poderá transformar essa reputação em algum tipo de capital, seja por intermédio de 

popularidade ou a outros benefícios. Ainda sobre essa concepção, Recuero discorre 

que: 
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O capital social que a publicação de uma determinada informação irá 

gerar para um determinado ator está diretamente relacionado com a 

relevância dessa informação para o grupo, bem como sua novidade e 

sua especialidade para a rede social. Por conta disso, muitos atores 

investem tempo em procurar informações mais especializadas e em 

participar de fóruns e outros elementos de forma a refinar o 

conhecimento e a circulação de informações em suas redes sociais.. 

(RECUERO 2009, p. 7) 
 

As redes sociais são importantes no ciberespaço, precisamente porque a 

internet possibilita que essas informações sejam mantidas no ciberespaço, 

proporcionando não apenas a difusão das informações por meio da rede, como 

também a discussão do conteúdo compartilhado (RECUERO, 2009). 

O jovem faz uso do Facebook como um meio para compartilhar opiniões e 

manifestar sentimentos a cerca de determinados assuntos. A abrangência e força desta 

rede social torna possível o entendimento do fenômeno de compartilhamento de  

conteúdo dentro da rede social, bem como compreender a circulação do mesmo. 

Recuero (2005) trata os sites de rede social como geradores de novas apropria-

ções realizadas pelos atores. Assim, a autora defende que as redes sociais deixaram de 

ser apenas representadas e passaram a ser semelhantemente mantidas e geradas pela e 

na ferramenta, por meio de rotinas de adição de atores e nas apropriações realizadas. 

Recuero argumenta que o grande impacto dos sites de redes sociais nas ditas redes 

sociais é uma mudança na forma de obter e dividir valores. 

O capital social constitui-se em recursos que são impulsionados única e 

exclusivamente por intermédio das conexões sociais. Para compreender o capital social 

é necessário averiguar a forma que os indivíduos investem nas relações sociais e, 

seguidamente, de que forma esses indivíduos capturam os benefícios nessas conexões. 

Estabelecendo, de um lado, o percurso individual que é investido pelos atores na rede, 

objetivando receber vantagens, enquanto, do outro lado está a recompensa do 

investimento, melhor dizendo, as vantagens que um determinado ator efetivamente 

conquista a partir deste investimento.  Apesar dos dois aspectos demonstrados fazerem 

parte da atividade do capital social, somente o retorno ou o recurso obtido por meio da 

rede consiste em capital social. Consoante a isso, os laços sociais não se constituem em 

capital social, todavia, em meios para que se adquira capital social.  Dessa forma, o 

investimento aplicado na manutenção desses laços não é capital social. Ainda assim, as 

vantagens que alguém conquista por meio desses investimentos, como no caso do 
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acesso aos conteúdos específicos que não estariam acessíveis de outra maneira, é 

capital social (RECUERO, 2005). 

A autora estabelece ligação entre a definição de laço social e capital social ao 

afirmar que ele é a conexão determinada entre dois atores e que possibilita o acesso 

aos recursos sociais para um e outro e, dessa forma, constitui a estrutura social. 

Recuero ainda reforça que “para discutir como funciona o capital social nas redes 

sociais na Internet, é preciso focar os investimentos e os benefícios que são adquiridos 

por cada ator, além da natureza da mudança: as conexões” (RECUERO, 2012, p.603). 

O interesse progressivo do público jovem pelas redes sociais é objeto de estudo 

de pesquisadores que investigam as formas que essas redes estão influenciando no 

relacionamento interpessoal, nas maneiras de se comunicar e até mesmo na formação 

da identidade do indivíduo. A prática de diversas atividades de modo simultâneo 

também é uma das características marcante na identidade jovem. De modo que não 

haja mais tempo previamente estabelecido para execução de uma tarefa. Diante disso, 

torna-se significativo entender um pouco mais sobre as conceituações a respeito da 

juventude. 

 

Concepções de Juventude 

 

 De acordo com Abramovay (2004), a juventude se trata de uma estruturação 

social, aludindo ao período do ciclo da vida em que os indivíduos passam da infância à 

condição de adultos. Nesse período são reproduzidas notáveis alterações psicológicas, 

biológicas, culturais e sociais, com alternância de acordo com as sociedades, culturas, 

classes sociais, etnias e gênero.   

No panorama demográfico apresentado por Abramovay (2004), os jovens são 

essencialmente um grupo populacional que representa uma faixa etária predeterminada, 

apresentando variações de acordo com ambientes específicos. Contudo, essa faixa etária 

está entre 15 e 24 anos de idade. Quando se trata de zonas rurais ou casos de pobreza 

extrema, essa margem é deslocada para baixo incluindo o grupo de 10 a 14 anos; em 

camadas sociais médias e altas urbanizadas, a margem se amplia para cima incluindo o 

grupo de 25 a 29 anos. Consoante a distintos contextos peculiares, o jovem é 

caracterizado como um grupo de indivíduos de idades variáveis que não pode ser 

tratado com início e fim inflexíveis. 
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Com base em aspectos biológicos e psicológicos, a juventude poderia ser 

definida como um intervalo de tempo que compreende a maturidade fisiológica até a 

maturidade social. No entanto, nem todos os indivíduos de uma mesma idade transitam 

por esse tempo vital da mesma maneira nem alcançam tal meta ao mesmo tempo. A 

partir da sociologia e da ciência política se persiste na exigência de que sejam 

incorporadas outras medidas de investigação. A juventude apresenta diferentes 

conceitos para pessoas de distintas camadas socioeconômicas e, é vivenciada de modos 

distintos, de acordo com ambientes, situações e contextos. Entretanto, existem 

componentes comuns a todos os jovens, não sendo necessário recorrer a uma 

perspectiva fragmentada de jovens (ABRAMOVAY, 2004). 

Margulis e Urresti (1996) apresentam a moratória social como uma alternativa 

quando se trata de analisar as especificidades da juventude, comparada às outras 

gerações, bem como as peculiaridades internas e as múltiplas maneiras de vivenciá-la. 

Os autores defendem que a partir dos séculos XVIII e XIX, a juventude começou a ser 

considerada como um grupo detentor de privilégios. Constituindo, assim, uma fase 

anterior ao amadurecimento biológico e social, caracterizado por uma maior tolerância 

e, dessa forma, estabelecendo a moratória social, da qual apenas alguns jovens 

desfrutam, o que eles definem como privilégio, por estarem inseridos em camadas 

sociais com maiores benefícios e facilidades. Para os indivíduos que podem desfrutar de 

tal privilégio, a introdução à vida adulta é retardada pelas condições solicitadas para a 

inserção na maturidade social, mais especificamente pelo aumento no tempo de estudo. 

Nessa perspectiva, Guimarães e Macedo destacam que, 

[...] tentando individualizar a principal questão social da juventude na 

sociedade contemporânea, deparamos com o fato do retardo da 

independência financeira dos jovens que coincide com a entrada no 

mundo do trabalho. Esta mesma sociedade justifica tal fato com a 

exigência de que o jovem necessite de um melhor preparo técnico para 

que seja bem qualificado no mercado de trabalho atual. Isso, 

consequentemente, resulta em um período prolongado de estudo e, 

portanto, para alguns, significa o adiamento da inserção no mercado 

de trabalho. (GUIMARÃES e MACEDO, 2010, p. 6). 

 

Margulis e Urresti (1996) ainda ponderam que jovens de classes menos 

favorecidas, ingressam mais prematuramente no mercado de trabalho em razão das 

obrigações familiares, fazendo com que sua moratória social seja reduzida e, 

consequentemente, também suas experiências de vida sejam divergentes das 

vivenciadas por jovens mais privilegiados. Os autores apresentam a moratória vital, 
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como complementar à anteriormente apresentada. Caracterizada como um estágio da 

vida em que se tem um crédito temporal, um recurso em maior quantidade e que os 

considerados não jovens teriam em menor quantidade, também qualificado por capital 

energético. Margulis e Urresti (1996) justificam esse capital temporal por meio de 

comportamentos comuns entre os jovens, tais como a sensação de serem indestrutíveis, 

a crença em  sempre distante da morte e forte sensação de segurança.  

Esses pesquisadores acrescentam que na moratória vital também há as 

influencias provocadas pelas disparidades sociais e culturais, como também de classe, 

de gênero e na forma de ser jovem, determinadas pelo ambiente no qual os indivíduos 

estão inseridos. A moratória social seria uma definição de juventude a partir de alguns 

sentidos estéticos e privilégios de algumas classes que possuem mais recursos, enquanto 

a moratória vital corresponderia às características compartilhadas pelos jovens, 

independentemente de sua moratória social, como já citamos algumas delas 

anteriormente: força física, disposição, energia, sentimento de segurança e 

distanciamento da morte. 

Margulis e Urresti (1996) frisam também a importância de considerar o gênero 

quando se trata de juventude, pois, segundo eles, a condição de juventude se apresenta 

de forma diferente para homens e mulheres. Ao analisar os gêneros, os autores 

argumentam que homens e mulheres possuem uma imagem processada de forma 

distinta pela sociedade. A mulher possui um relógio biológico mais aguçado do que o 

predominante no homem, de forma a lidar com tempo rigoroso determinado para 

exercer o seu papel instituído pela sociedade. De tal forma, homens detentores de 

privilégios, pertencentes a uma classe social alta, apresentariam divergências quando 

comparados a mulheres vinculadas ao mesmo padrão social no qual ele está inserido, 

assim como eles esses mesmos homens apresentariam diferenças ainda maiores quando 

comparados a mulheres que não desfrutam dos mesmos privilégios por pertencerem a 

classes inferiores. 

Abramo (2005) defende que não há obviedade quando buscamos definir o termo 

juventude, justamente por se tratar de uma categoria analítica complexa. A autora 

argumenta que, atualmente, esse termo possui presença marcante em discussões e nas 

pautas políticas. Mesmo com toda essa movimentação em torno desse assunto, ainda 

prevalecem questionamentos e indeterminações a respeito do que se entende por 
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juventude. Concomitantemente, Abramovay (2004) salienta que existem cinco 

elementos fundamentais para que a condição juvenil seja conceituada.  

[..] em termos ideais-objetivo maior de políticas: i) a obtenção da 

condição adulta, como uma meta; ii) a emancipação e a autonomia, 

como trajetória; iii) a construção de uma identidade própria, como 

questão central, iv) as relações entre gerações, como um marco básico 

para atingir tais propósitos; e v) as relações entre jovens para modelar 

identidades, ou seja, a interação entre pares como processo de 

socialização. (ABRAMOVAY, 2004, p. 26) 

 

Conforme Abramovay (2004), a emancipação para os jovens compreende uma 

estrutura central do percurso necessário entre a completa dependência dos pais e 

responsáveis e a plena autonomia concernente da condição adulta. É nesse percurso que 

o indivíduo confrontará diversos complexos desafios atrapalham a construção da 

identidade adulta. Acrescentamos o acesso à internet como um elemento dirigente no 

que se relaciona à conquista da emancipação. 

Esse acesso ampliado tem como um de seus efeitos diretos a 

emancipação do jovem que, por estar conectado à internet (e, 

consequentemente, aos seus pares em diferentes pontos do mundo), 

passa a ter maior possibilidade de opinar, expressar ideias, articular-

se, conhecer pessoas novas, informar-se, produzir informação e 

trabalhar. (JUVENTUDE CONECTADA 2, 2016, p.52) 

 

Abramo (2001) salienta que através da interseção do lazer e da cultura é 

construído o espaço de experiências. Esse espaço é um dos de maior relevância para os 

jovens, pois neles são formados os campos essenciais de sociabilidade, de concepção de 

identidades individuais e coletivas, sendo processados os componentes indispensáveis 

para que sejam constituídos os parâmetros e para a elaboração e escolha de princípios, 

postura e conduta, que integram os processos primordiais dessa fase da vida. 

É nesse universo que os jovens trocam suas descobertas e 

preocupações com os amigos, e vivem experiências mais livres do que 

aquelas permitidas nos espaços familiar e escolar. É usual que seja 

principalmente através dos gostos e escolhas musicais, artísticas, 

esportivas, que os jovens vão elegendo um "estilo" para si, um modo 

de ver o mundo e se posicionar nele, e de expressar esse seu 

posicionamento. (ABRAMO, 2001, p. 2) 

 

Ao considerarmos o posicionamento dado pelos autores Margulis e Urresti 

somada aos demais teóricos abordados, discernimos que de fato a moratória social se 

aplica à realidade dos jovens brasileiros. Logo, jovens pertencentes a famílias de alta 

renda possuem recursos disponíveis divergentes dos jovens de baixa renda familiar. Os 

privilegiados possuem uma moratória social maior do que os jovens de classes sociais 
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inferiores. Uma vez que esses jovens, pela condição financeira familiar, não podem 

envolver gastos em suas atividades de lazer. 

As informações da POF/IBGE, sistematizadas pelo MINC na 

publicação “Cultura em números”, mostram como a média de gastos 

das famílias com cultura varia profundamente de acordo com a renda: 

nas famílias com menor renda familiar per capita, a média de gastos 

era de R$18,00 (7,9% do orçamento familiar) por mês. Nas famílias 

do grupo com mais renda, o valor médio era superior a R$ 300,00 

(9,3% do orçamento familiar). (SNJ, 2015, p. 115). 

 

Martins e Souza (2007) acrescentam que a juventude necessita ser pensada em 

diferentes dimensões quando se avalia contextos sociais abalizados pelas divergências e 

desigualdades, investigando as formas que os jovens, na sua pluralidade, reagem às 

situações de adversidade nessa fase da vida. 

As diferentes juventudes são marcadas pelas (im) possibilidades 

relacionadas às desigualdades e que parecem ser condicionantes 

estruturais para negar o direito à cidadania a muitos desses 

jovens. Entretanto, o exercício de brincar, de se divertir, de (re) 

inventar linguagens próprias, de formar-se e informar-se 

culturalmente, apresenta-se como necessidade para que todos 

experimentem e exercitem essa mesma cidadania como um 

direito. Os espaços e formas de lazer, nesse sentido, tornam-se 

uma dimensão privilegiada de participação juvenil. (MARTINS 

E SOUZA, 2007, p.118). 

 

E por se falar em desigualdades e diferenças na condição juvenil, a Secretaria 

Nacional da Juventude (SNJ), por meio da 3ª Conferencia Nacional da Juventude 

realizada em 2015, disserta que “diferenças e desigualdades sociais provocam 

discriminações que implicam em anular, em tornar invisíveis, excluir, marginalizar 

pessoas negras, indígenas e de outras etnias”. (SNJ, 2015, p. 77). Segundo a SNJ, no 

Brasil, pessoas de todas as idades sofrem preconceitos e discriminações quando se 

refere ao gênero, orientação sexual, raça, etnia, deficiência, religião, local de origem ou 

de moradia, entre muitas outras. Todavia, quando se acrescenta a idade e condição 

juvenil, esses fatores adquirem características potencializadoras de riscos e sofrimentos. 

Esse cenário impulsionou a juventude a se organizar em favor da aceitação da 

diversidade e o combate à discriminação e o preconceito. 

Nos dias de hoje, de maneira bastante heterogênea (e, às vezes, ate 

contraditória), “o valor da diversidade” tem sido evocado por 

grupos, coletivos e movimentos juvenis. Evoca-se a diversidade para 

fortalecer denuncias de discriminação (sobretudo social, de raça, 

gênero, orientação sexual e religião) e, também, para construir 

alianças (religiosas e políticas) com objetivos de ampliar espaços 
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democráticos, encaminhar demandas e de garantir políticas publicas 

que inibam e criminalizem preconceitos e discriminação. (SNJ, 2015, 

p.73) 

 

 Conforme a moratória social apresentada por Margulis e Urresti (1996) no 

decorrer desse texto, a diferença de gênero possui forte presença e determina 

desigualdade quando se analisa a juventude. Ser jovem e mulher acarretam valores, 

responsabilidades e papeis sociais díspares do sexo oposto nas mesmas condições. 

Como vimos nos excertos da SNJ, a juventude está cada vez mais se posicionando 

contrariamente a esse cenário, de tal modo, “multiplicaram-se redes, grupos e 

movimentos sociais que buscam assegurar direitos das mulheres e de pessoas de 

diferentes orientações sexuais”. (SNJ, 2015, p.75) 

[...] cabe assinalar que o movimento feminista, inclusive aquele 

constituído por jovens mulheres, tem destacado a importância de 

iniciativas comprometidas com a inclusão das jovens em carreiras de 

nível superior historicamente destinadas aos rapazes, com a 

valorização simbólica e material de profissões majoritariamente 

ocupadas por elas – caso do magistério– e, ao mesmo tempo, com a 

desconstrução de certos valores e princípios que estruturam uma 

hierarquia profissional assentada em estereótipos e desigualdades de 

gênero. (SNJ, 2015, p.44) 

 

Para a SNJ (2015, p.75), “gênero é uma categoria social usada para se referir a 

aspectos associados à feminilidade e à masculinidade. Assim sendo, masculino e 

feminino são produtos da realidade social e não da anatomia humana, ou seja, não se 

limitam a características biológicas”. A 3ª Conferência Nacional da Juventude ressalta 

que as hierarquias de gênero construídas historicamente culminaram nas atuais 

disparidades que vivenciamos na atualidade, englobando as desigualdades de 

oportunidades entre homens e mulheres, e respectivamente suas condições de vida e 

direitos. “Ao mesmo tempo, produziram preconceitos e discriminações que atingem 

jovens de diferentes orientações sexuais, tais como homossexuais, transexuais, lésbicas, 

travestis, entre outros”. (SNJ, 2015, p.75) 

 Relacionando desigualdades, diferenças e condição juvenil, prevalece a 

necessidade em abordar a discriminação racial na juventude. A esse respeito, a SNJ 

(2015) expõe a realidade cotidiana vivenciada pela juventude negra. 

Jovens negros e negras têm experimentado violação de direitos 

humanos nos shoppings centers na condição de consumidores; como 

candidatos aos empregos; nas operações policiais. A discriminação 

racial também se manifesta em mortes violentas de jovens negros. 

Como está escrito no documento da 3a Conferencia Nacional de 
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Promoção da Igualdade Racial (2013), “e preciso estar vivo para 

desfrutar direitos. E preciso ser livre para usufruir a democracia. E 

preciso não ser discriminado para ampliar habilidades e conhecimento 

como seres humanos”. (SNJ, 2015, p.76 e 77) 

  

 Essa realidade em consonância com o mito da democracia racial motivou 

diversos grupos sociais na formação do movimento negro. Dentro desse contexto, “a 

despeito da definição biológica, “raça” tornou-se uma categoria política muito 

importante no enfrentamento das desigualdades sociais baseadas na cor da pele. No 

mesmo cenário, surgiram reações contra discriminações étnicas”. (SNJ, 2015, p.77) De 

acordo com 3ª Conferência Nacional da Juventude, ser jovem e negro é um fator 

determinante quando se trata da violência urbana. 

 No Brasil e na America Latina, a violência tem gênero, cor e idade. 

Os jovens rapazes, negros e pobres são os principais agentes e vitimas 

da violência urbana. [...] Os dados apontam para números superiores 

aos encontrados em regiões em guerra, o que leva a pensar em uma 

situação de extermínio. Muitas vezes, os atos de violência representam 

estratégias de sobrevivência desses jovens. Podem ser vistos como 

uma das estratégias de reprodução ou de sobrevivência de setores 

excluídos em termos educativos e laborais, acentuando a situação de 

vulnerabilidade dos jovens. (SNJ, 2015, p.99) 

 

 Notamos, a partir das ponderações realizadas nesse texto, que juventude envolve 

uma multiplicidade de aspectos que se firmam determinantes na construção de 

significados. Nada obstante, percebemos que “o problema das gerações está sempre 

vazado por clivagens de classe, gênero, raça e etnia. Mas, além disto, as dinâmicas 

territoriais também devem ser consideradas, quando se fala em diversidade juvenil”. 

(SNJ, 2015, p.82) Construir conceitos para as indeterminadas juventudes existentes 

implica no conhecimento do entorno de cada uma delas, do contexto no qual o jovem 

encontra-se inserido. Na teoria de Margulis e Urresti, implica em desvendar as 

peculiaridades de sua moratória social e vital. 

 

Juventude e ciberativismo 

 Como vimos nos tópicos anteriores, ser jovem está estritamente relacionado ao 

contato virtual em rede.  Sua participação no mundo online é expressamente 

significativa e soma-se às suas demais aspirações, entre elas está incluída a 

movimentação contra as desigualdades e discriminações.   

Para os jovens, a internet é uma ferramenta importante de participação 

social. Quando uma iniciativa é iniciada online, a probabilidade de 

participação, sua efetividade e alcance aumentam. Apesar disso, a 
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maioria dos entrevistados espera que o engajamento não se restrinja ao 

ambiente online.  (JUVENTUDE CONECTADA 2, 2016, p.133) 

  

 A segunda edição da pesquisa Juventude Conectada (2015) revelou que entre os 

assuntos citados pelos jovens como causadores de mais polêmica nas redes sociais está 

a homofobia, o racismo, origem/religião, gênero/machismo e religião ou filosofia de 

vida. Os jovens participantes da pesquisa afirmam já ter enfrentado alguma situação 

desconfortável no Facebook após uma publicação ou posicionamento referente a esses 

assuntos. Ainda é destacada pelos jovens a importância das redes sociais e da internet 

no fortalecimento e divulgação de ações contra discriminações e preconceitos. O 

ativismo conquista novos espaços no ambiente virtual. Entre as principais vantagens 

desse movimento online, os jovens citam o amplo alcance propiciado pelas redes 

sociais. A reconfiguração das fronteiras geográficas viabilizada pela internet também 

apresenta benefícios nesse modelo de ativismo. 

De modo geral, cerca de um terço dos jovens que participaram da 

pesquisa indicou que a atuação ou ativismo que se iniciam e terminam 

na internet são efetivos, tem alcance de maior número de pessoas e 

provavelmente se engajariam dessa forma. Possivelmente essa 

percepção tem a ver com a forma como se toma conhecimento das 

causas ou manifestações: por meio das redes sociais online ou, ainda, 

do WhatsApp. [...] Esses dados reforçam a necessidade de calibrarmos 

nosso olhar quanto aos usos da internet por parte dos jovens em seus 

ativismos e práticas de participação social; eles estão muito 

conectados e acreditam nas potencialidades da internet (na 

participação em debates, na diversificação das causas, nas 

informações sobre política), mas ao mesmo tempo continuam 

reafirmando a importância das práticas presenciais. (JUVENTUDE 

CONECTADA 2, 2016, p.124) 

 

 A juventude ciberativista acredita e investe em ações online como instrumentos 

de disseminação de sua luta e de seus ideais. Para eles, a internet é “como uma 

ferramenta fundamental para a organização e divulgação dos movimentos, a difusão das 

ideias e articulação com parceiros distantes [...] mas consideram que as práticas de 

participação social requerem a ação offline”. (JUVENTUDE CONECTADA 2, 2016, 

p.124). Sua ampla cultura digital proporciona o conhecimento de diferentes mecanismos 

capazes de auxiliá-los nas distintas formas de alcance de seus objetivos enquanto 

movimento social online. “Os ativismos e práticas de participação social também 

passam, no cotidiano, pela produção e troca de conhecimentos, doação de tempo livre 

para projetos colaborativos e envolvimento em atividades coletivas sem interesse 

financeiro ou profissional”. (JUVENTUDE CONECTADA 2, 2016, p.127) 
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Os novos ativismos não se restringem aos ambientes virtuais. Por um 

lado, há a importância do ativismo presencial, dos encontros pelas 

redes de amizade e companheirismo; por outro lado, há o ativismo dos 

que estão sempre em estado ativo de debate e construção, mas que 

nunca se encontraram presencialmente. (JUVENTUDE 

CONECTADA 2, 2016, p.122) 

  

 Essa pesquisa ainda reitera os dados expostos pela SNJ (2015) no que tangue às 

principais temáticas de discussões quando desigualdades e diferenças estão em foco no 

contexto da juventude no Brasil, aliados ao uso da internet e redes sociais e a formação 

dos movimentos sociais juvenis.  

Nesta edição da pesquisa, o tema da identidade foi retomado, mas com 

maior ênfase no potencial de uso da internet como espaço de debate de 

questões relacionadas a gênero, raça e sexualidade e de apoio e 

acolhimento aos jovens que se ‘sentem diferentes’. Esse destaque à 

questão das minorias talvez seja fruto de um contexto de ascensão de 

movimentos sociais e da criação de grupos de informação e debate no 

Facebook (no caso das meninas, destacadamente, os de inclinação 

feminista), além da grande visibilidade de episódios de ofensa racial e 

agressões homofóbicas conferidas tanto pela mídia tradicional quanto 

pelas redes sociais. (JUVENTUDE CONECTADA 2, 2016, p.68) 

 

 O celular e suas funcionalidades práticas também são ressaltados com presença 

acentuada e determinante relevância na reconfiguração do cotidiano do jovem, bem 

como nos modos de participar do ativismo. Destaca-se a acessibilidade à internet 

investida nesse aparelho, por facilitar o acesso à rede em localidades extremas dos 

grandes centros do país. Também é evidenciado o acesso às redes sociais como tática de 

instrumentalização para o movimento social.  

 

Considerações  

 As desigualdades presentes nos mais diversos contextos mobiliza a juventude 

em busca da aceitação e respeito à diversidade e ao mesmo tempo, “impactam 

sensivelmente os usos da internet e a capacidade de os ativistas, grupos e movimentos 

penetrarem a agenda nacional de debates e engajamentos”. (JUVENTUDE 

CONECTADA 2, 2016, p.126).  

 Compreende-se que a introdução das redes sociais na cultura juvenil 

concomitantemente à praticidade proporcionada pelo celular na execução de diversas 

tarefas de modo simultâneo caracteriza um novo modelo de participação social. O 

ciberativismo é incorporado às praticas cotidianas dos jovens sem que ocorra alteração 

na sua rotina, visto que a atividade online integra a vivência da juventude como um 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

todo. Constatamos, a partir das conceituações de redes socais e capital social, que a 

presença do jovem do contexto virtual gera a ele uma reputação a partir do 

compartilhamento de conteúdo. Assim, podemos presumir que o posicionamento de um 

jovem compartilhado nas redes sociais na internet em benefício de uma causa pertinente 

a alguma modalidade do ativismo também irá conceder ao jovem determinado prestígio 

ou notoriedade dentro do seu grupo de pertencimento.  

 Neste trabalho, exploramos algumas considerações norteadoras na discussão a 

respeito da cultura juvenil e conceituações de juventude  relacionada  às redes sociais, 

ao capital social e a prática do ativismo virtual. Reconhecemos a amplitude desse 

assunto, bem como a necessidade de novos estudos a fim de delimitar esse campo de 

pesquisa e seus enredamentos no cotidiano dos jovens pertencentes aos mais diversos 

contextos da sociedade contemporânea. 
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