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Resumo 

 

O artigo faz parte de algumas experimentações empíricas de uma pesquisa de doutorado3 

em campo no Município de Parintins, no Amazonas, a fim de observar as práticas de 

comunicação digitais móveis em ambientes de praças públicas com wi-fi, chamados na 

região como praças digitais, tendo como diretriz o projeto de cidade digital implementado 

em Parintins em 2006. A experimentação principal foi a aplicação de um questionário 

online com jovens moradores do Município de Parintins, Amazonas. Propomos investigar 

como tais dispositivos interligados nesses espaços alteraram a rotina de jovens de 

comunidades rurais e urbanas, bem como instituem novas formas de habitar a cidade. 

Desta feita buscaremos compreender como as tecnologias digitais reformulam a 

configuração espaço-temporal e as relações dos habitantes neste Município.  

 

 

Palavras-chave: praças digitais; dispositivos móveis; temporalidade na Amazônia,     

cidades digitais; jovens.   

 

Introdução 

 

As cidades de pequeno porte na Amazônia têm uma especificidade espaço-temporal com 

características bem peculiares em relação ao resto do país dado ao fato que o acesso pela 

população a essas cidades se dá na sua maioria pelo rio. Segundo Paes Loureiro (2001, 

p.125, apud CASTRO, et al, 2015) a experiência social dos amazônidas é permeada por 

uma realidade composta por sistemas fluviais e matas onipresentes na forma de vida 

desses habitantes. E o rio é um componente presente na vida desses sujeitos amazônicos, 

pois ele envolve tudo – a vida e a morte, a fertilidade e a carência, a formação e destruição 

das terras, a inundação e a seca, a circulação humana e de bens simbólicos e a 

sociabilidade.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP América Latina, Mídias, Culturas e Tecnologias Digitais no, XVII Encontro dos Grupos 

de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda no Programa de Comunicação em Pós-Graduação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 

na Linha Tecnologias da Comunicação e Cultura. 
3 A incursão em campo compreendeu observações in loco na área urbana e uma viagem à área rural à vila do 

Caburi/AM. 
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Com essa configuração, existe uma heterogeneidade da realidade na Amazônia quanto ao 

acesso às tecnologias móveis na região. Em um estudo com temática de pesquisa 

semelhante em determinados aspectos da realidade na Amazônia, que tratou sobre as 

interações comunicativas de jovens, por meio de smartphones, no trânsito entre a Ilha de 

Murutucu e Belém, capital do Pará, a pesquisa mostrou a “intensificação da experiência 

espaço-temporal com seus amigos, entretanto, o espaço-tempo da tecnologia não resultou 

em igual experiência das realidades vividas dos jovens na Amazônia”. (CASTRO et al, 

2015, p. 16).  

O que queremos dizer, que a Amazônia tem uma realidade multifacetada, dada a 

composição das imbricações entre o urbano-rural, e pela forma como que continuamente 

os próprios agentes humanos reconstroem esses espaços e suas percepções na interação, 

e isso tende a se tornar mais complexo à medida que a internet chega a determinadas 

localidades, como zonas rurais, por exemplo, que sequer passaram pelo sistema de 

telefonia fixa. 

Acessar Internet nessas cidades pode ser uma experiência diferente dependendo do sinal 

das operadoras existentes na localidade ou mesmo da configuração das cidades com 

acesso aos dados móveis com wi-fi em determinados espaços públicos, bem com a 

existência das chamadas praças digitais.4 

No estado do Amazonas a emergência de novas formas de acesso às tecnologias digitais 

por meio de banda larga se deu em 2006 com uma experiência no Município de 

Parintins/AM, a 350km de Manaus por via fluvial, com implantação de wi-fi em 2 praças 

públicas. A iniciativa inaugurou a criação de territórios informacionais5 em uma cidade 

que até então o acesso à Internet se dava de forma restrita por provedores locais por meio 

de radiofrequência, ou acesso discado. 

Queremos a partir desse preâmbulo destacar neste presente trabalho esse contexto de 

inserção dos Municípios do Amazonas na era das tecnologias digitais móveis a partir da 

reativação e de novo sentido e função conferida aos espaços físicos, neste caso às praças, 

que neste ínterim se configuraram como praças digitais e assumiram como locais de 

sociabilidades emergentes mediadas por celulares, o que fizeram delas atrativos para o 

fortalecimento e feição das interações sociais na contemporaneidade. 

 

                                                 
4 Locais em que se tem uma rede aberta de internet 
5 Termo utilizado por Lemos (2004) que demarca a criação de espaços de acesso à Internet, de desterritorialização e 

territorialização. 
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A partir dessa experiência em Parintins, temos notícias da replicação da criação desses 

espaços com wi-fi em outras cidades próximas como é o caso de Juruti, no Pará, e a 

iniciativa de operadoras de internet para a zona rural do Município de Parintins, como é 

caso da comunidade rural do Caburi, onde nessa comunidade é possível acessar internet 

de vários pontos de wi-fi. 

Na área urbana, a praça assumiu características de um ambiente midiático 

contemporâneo, atrelados a dispositivos móveis (celulares) que acrescentou outros 

sentidos à praça como local de sociabilidade para encontros presenciais, funcionando 

como local de conexão para lugares diversos de tempos e culturas diferentes, um ambiente 

always on (PRIMO 2016 apud TURKLE, 2006; PELLANDA, 2008), e que de certa forma 

assumiu também a configuração de um arranjo midiático6.  

A cidade figura como um dos primeiros municípios do Brasil juntamente com outras 

cidades7 que tiveram experiências com a implantação de tecnologias sem fio e que de 

certa forma pode servir como modelo de políticas públicas federais que pretendam 

conectar as cidades de pequeno porte de forma efetiva. Em 2006, o município do 

Amazonas, conhecido pela festa midiática de cultura popular dos Bois-Bumbás Garantido 

e Caprichoso empreendeu uma primeira tentativa do projeto de Cidade Digital, com a 

chancela da Intel, empresa de tecnologia da informação. O projeto de banda larga na Ilha 

em plena Floresta Amazônica teve como fio condutor a implantação de um laboratório de 

telemedicina em um centro de saúde, sinal de internet em algumas escolas e a instalação 

de sinal de internet aberto em uma praça da cidade, que ficou conhecida como praça 

digital. 

Entretanto, a experiência de Parintins não teve vida longa com o projeto de cidade digital, 

pois com a troca de gestão municipal em 2012, o projeto não teve seguimento dentro da 

proposta inicial, com o centro de telemedicina, por exemplo, no diagnóstico de doenças 

com profissionais à distância via internet, por outro lado timidamente a cidade tem 

cobertura de banda larga em algumas praças públicas. 

 

                                                 
6 Termo utilizado por Vinícius Pereira, em que ele define como um sistema em que vários dispositivos (computadores, 

TV’s, rede de conexão ligada à Internet ou celulares) podem interligarem-se para um dado fim. 

 
7 Os outros municípios que também participaram dessa experiência foram: Piraí, Rio das Flores e Quissamã, no Rio de 

Janeiro, Ouro Preto, Alterosa e Tiradentes, em Minas Gerais e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essas cidades 

mesmo com dificuldades regulatórias, financeiras e tecnológicas para implantar suas redes Wi-Fi, WiMAX e pré-

WiMAX, Mesh constataram melhoria de indicadores sociais, educacionais e econômicos.  
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A cidade que é a segunda maior cidade do Amazonas em relação ao seu contingente 

populacional com cerca de 102 mil habitantes8 e com o reconhecimento para o turismo 

de eventos, assim como outras cidades do Amazonas vivem uma situação adversa, em 

que faltam políticas públicas para a durabilidade e maior eficiência na qualidade de 

serviços de internet. 

Essa realidade, não demonstra, todavia que os municípios estejam fora completamente 

das transformações das tecnologias sem fio, pois tais iniciativas se replicaram para alguns 

Municípios9 embora a cobertura de internet seja ainda ineficiente. E é nesse ínterim que 

interessa acompanhar as mudanças nas práticas digitais móveis no Município de 

Parintins, onde os ambientes de comunicação se ampliam com o processo de comunicação 

ubíqua, e que peculiaridades emergem nas práticas de interação social entre as pessoas, 

os artefatos de mídias móveis e o uso do espaço nessas cidades. 

Tais alterações também foram observadas em um estudo da pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (Pnad) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2014, que revelou a aceleração de tais mudanças na região norte, em que mostra que a 

maior percentual de domicílios que utilizavam o telefone móvel para acesso à internet 

(75,4%), superou os usuários que navegavam através do microcomputador (64,8%) em 

2013. Esse resultado revela nuances da realidade da Internet móvel na região à medida 

que a maioria da população acessa Internet por celular, impulsionados certamente por 

uma ávida mobilidade no tempo e no espaço dado às características do território 

amazônico e pela implantação de espaços públicos de acesso à rede wi-fi.  

Ressaltamos aqui neste trabalho que os espaços físicos interligados a uma rede de internet 

na Amazônia foram certamente uma das ações que impulsionaram a conexão digital em 

cidades de pequeno porte no Amazonas, onde podemos visualizar a complexidade de um 

processo comunicacional, de maior interação entre os agentes que portam celulares nesses 

espaços, como é o caso do Município de Parintins. 

 

 

 

 

                                                 
8 Conforme último censo do IBGE, realizado em 2010. 

 
9 Em 2009 foi criado o projeto Amazonas Digital que expandiu o acesso à internet em Manaus e para outros Municípios 

do Amazonas. 
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Jovens na Amazônia e a vida mediada por dispositivos móveis  

Notamos que dentro desse complexo cenário das práticas digitais móveis na Amazônia, 

podemos claramente identificar uma relação quase visceral entre tecnologias digitais e 

jovens na contemporaneidade. Essa assertiva foi explorada e discutida teoricamente por 

Vinícius Pereira e Polivanov (2012) devido ao fato de evidenciar-se uma certa “vocação” 

por parte dos jovens de um modo geral com as tecnologias digitais.  

 

 Não é necessário um estudo muito aprofundado para identificar as 

tecnologias juvenis de hoje como sendo, na grande maioria dos casos, 

dispositivos e aparelhos midiáticos digitais: TVs, celulares, 

smartphones, computadores, players de música, laptops, tablets etc. 

Mais ainda, trata-se, na maioria das vezes, de tecnologias usadas 

especificamente para a comunicação, o consumo de entretenimento e 

de informação. E quando observamos que destreza é essa que 

qualificaria os jovens como experts em tecnologias, constatamos que se 

trata, basicamente, da capacidade de lidar funcionalmente com essas 

mesmas tecnologias, ou seja, realizar operações sobre interfaces 

gráficas de sites, de programas ou de aplicativos, operações que lidam, 

quase que exclusivamente, com os chamados softwares e quase nunca 

com os hardwares. (PEREIRA; POLIVANOV, 2012, p.77) 

 
 

Em meio a constatação da habilidade para operar os meios digitais, os autores ao longo 

da discussão mostram que consumo e entretenimento como linguagem 10atrelados aos 

artefatos digitais e suas interfaces gráficas são o que movem a relação entre a juventude 

e tecnologia. Levando em consideração a compreensão do entretenimento como 

linguagem como uma prática social agora atrelado a discursos e expressões midiáticas 

contemporâneas, e que se encontraria em um terceiro estágio desde o final do séc. XX e 

início do XXI. (PEREIRA; POLIVANOV, 2012, p. 81-82). Em paralelo a tal discussão 

nos transportamos para a categoria “juventude” na Amazônia, sobretudo, os que moram 

em cidades de pequeno porte ou vilas rurais no Amazonas. Notamos que nestes espaços 

onde se tem pouca opção de entretenimento nos moldes da cultura ocidental, os jovens 

têm participado da tendência que particulariza essa relação estreita com as tecnologias 

digitais. Basta dar uma circulada por essas cidades e em espaços rurais é fácil identificar 

e ver um jovem teclando num celular. A imagem que se tem é essa relação estreita com 

o artefato de mídia móvel. 

                                                 
10 De acordo com os autores, o entretenimento como linguagem pode ser identificado nos aparatos de mídias pelos 

seguintes elementos: envolvimento emocional, elementos lúdicos, expressões simples e intuitivas e expressões 

multissensoriais.  
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Ao olhar para essa realidade e a fim de mapear essa complexa cadeia que temos entre 

humanos, máquinas, artefatos de mídia e ambientes físicos e temporalidade na Amazônia, 

realizamos nosso primeiro experimento empírico na área urbana da cidade no mês de 

julho de 2016 em dois dias da semana, em duas praças com acesso à wi-fi, as praças da 

Liberdade e praça dos Bois, localizadas no Centro da cidade. Ao longo de 2017 

realizamos outras incursões no campo na comunidade rural do Caburi, e finalmente a 

terceira etapa dessa fase de mapeamento foi a aplicação de um inquérito online com os 

jovens do Município, intitulado “A vida mediada por dispositivos móveis”. 

O questionário foi criado na plataforma do Google Forms, composto de 44 questões, 

sendo que 14 delas de múltipla escolha, 10 questões em que os respondentes selecionaram 

múltiplas opções a partir de uma lista, 19 de escala gradativa e 1 pergunta aberta, em que 

aborda sobre quais a mudanças eles percebem no cotidiano com o acesso de internet pelo 

celular. O questionário ficou disponível de 23 de fevereiro a 17 de maio de 2017. A 

divulgação foi feita em diferentes plataformas por meio de chamadas de posts que 

convidavam as pessoas a responderem à pesquisa e compartilha-la em suas redes sociais. 

No primeiro mês fizemos essa divulgação espontânea e num segundo momento 

disponibilizamos pontos de acessos aos questionários por meio de locais físicos e de 

maior acesso pelos jovens no Municipio de Parintins, um no laboratório de Fotografia da 

Universidade Federal do Amazonas-Ufam e outro numa lan house da cidade. A ação 

contou com a colaboração de alunos de graduação do curso de jornalismo desta 

universidade devidamente orientados para a atividade. 

 Inicialmente obtivemos um total de 323 respondentes, na faixa etária de 15 a 29 anos 

considerados como jovens pelo Estatuto da juventude11, entretanto, tivemos que descartar 

53 questionários com mais de 3 questões não respondidas. Tendo em vista isso, o estudo 

ficou com uma amostra de 270 questionários. Neste artigo estamos apresentando apenas 

alguns resultados principais. Os dados demográficos dos respondentes podem ser 

observados no gráfico 1, 2, 3, 4 e 5, a seguir: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Aqui nos referimos a jovens a partir de sua categorização etária, ou seja, sujeitos que possuem entre 15 

e 29 anos de idade, conforme Estatuto da Juventude, Lei 12.852, de 05 de agosto de 2013, cf 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12852.htm 
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Gráfico 1 - Cidade/Área rural 

 

 
 

 

Gráfico 2 - Escolaridade 

 
Gráfico 3 - Sexo 

 
Gráfico 4  - Faixa etária 

 
 

Gráfico 5 -  Renda Familiar 
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Resultados 

 

Na análise a seguir serão apresentados e discutidos os usos de dispositivos móveis (celular 

conectado a uma rede de Internet), bem como as transformações decorrentes disso na vida 

cotidiana dos jovens moradores do Município de Parintins a partir da implantação do 

projeto de cidade digital. Em relação aos dados demográficos obteve-se um perfil dos 

jovens respondentes deste inquérito. A maioria 93,7%, da área urbana e apenas 6,3% da 

área rural, sendo 60,4% dos respondentes estão cursando ensino superior, 21,5% com o 

ensino médio, 12,2% ensino superior completo, 4,4% com ensino fundamental completo 

e 1,5% fundamental incompleto; 59,9% do sexo feminino e 41,1% do sexo masculino, 

50% na faixa etária de 25 a 29 anos e 53% com renda familiar de 1 a 2 salários mínimos. 

Algumas das questões somam mais de 100% pois os respondentes puderam escolher mais 

de uma alternativa. 

Com vistas a uma melhor compreensão dos resultados, organizamos dentro das seguintes 

categorias a saber: 1) Usos, acesso e consumo de internet pelo celular; 2) Percepção de 

uma agência da temporalidade dos artefatos de mídia; 3) Afetações na mente e corpo dos 

jovens. 

1) Usos, acesso e consumo de Internet pelo celular 

A maioria dos entrevistados relataram ter celular da marca Samsung. A marca é a 

preferida entre os respondentes. No teste piloto deste questionário, esta preferência foi 

confirmada pelos respondentes. 

 

Gráfico 6 – Uso de aplicativos usados em conversas. 

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 
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Em relação ao uso de aplicativos de Internet, o Whatsapp aparece em primeiro lugar 

com (93%) e em segundo lugar, o Facebook com (75%).  

 

Gráfico 7- De onde são seus amigos no Facebook? 

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

Sobre a procedência de amigos na rede social Facebook, verificou-se que a maioria dos 

respondentes (87%) são oriundos do próprio Município, o que nos faz pensar na ideia de 

uma “aldeia global”, em alusão à expressão de Mcluhan (1964), entretanto, as conexões 

dos moradores de Parintins se aproximam mais do que Miller e Slater (2000) afirmam ser 

a Internet neste lugar como a produção do que as pessoas fazem delas e como se 

posicionavam na rede, ou seja, quando de um estudo sobre como os trinidadianos se 

colocavam na arena global, muito embora sua cultura tivesse se constituído 

diasporicamente pelo mundo, eles constataram que os trinidadianos locais não 

encontravam uma Internet global, apontando para uma maior complexidade da dialética 

entre o local e o global, transcendendo ao dualismo simplesmente entre esses, pois ele 

acredita que as especificidades são produto de uma generalidade e vice-versa.  (MILLER; 

SLATER, 2000, p. 02).12 

Em relação ao que procuram na Internet, a maioria respondeu que buscam notícias (77%), 

seguido de (74%) de conteúdos para subsidiar estudos e o entretenimento aparece com 

(65%) dos respondentes. Esse resultado também diferiu do questionário piloto, em que o 

entretenimento apareceu em primeiro na preferência dos jovens 

 

 

 

                                                 
12 MILLER, Daniel; SLATER, Don. The Internet: An Ethnographic Approach. Nova York: Berg Oxford, 2000. 
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Gráfico 8- O que mais procuram na internet 

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

No tocante ao local de acesso à Internet, a maioria (92%) afirmou acessar de seu 

domicilio, seguido da faculdade/escola (28%) e em terceiro lugar do local de trabalho 

(20%). Esse resultado também confirma a pesquisa da Pnad, IBGE, de 2014, no perfil do 

acesso no Amazonas. 

 

Gráfico 9 – Local de acesso à internet 

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

Esse resultado é um indicador de que houve uma mudança significativa quanto ao acesso 

de internet depois da implantação do projeto de cidade digital em 2006, o que mostra que 

a Internet já está incorporada à pratica social e cultural dos respondentes da área urbana 

do Município. A praça digital um dos motes do projeto de cidade digital para a 

popularização da Internet ainda é acessada, entretanto, não aparece como o local da 

preferência dos respondentes. 
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Em relação a frequência com que os jovens acessam à internet, os resultados apontaram 

que a maioria (73%) acessa a rede de 5 ou mais vezes por semana, o que nos reafirma 

que a internet já é um hábito na vida desses jovens. 

 

2) Percepção de uma agência da temporalidade dos artefatos de mídia. 

Os artefatos de mídia, bem como celulares, wi-fi, interligados, que configuram uma 

cadeia de mídia, sobretudo quando integrados em determinados ambientes, ensejam uma 

dinâmica de interação de uma temporalidade própria de aceleração e de inserção de seus 

agentes num eterno presente, no qual há o imperativo de estar a todo tempo a atualizar-se 

na ação de intervir no processo de interação social. Com as respostas às seguintes questões 

temos a produção de tal percepção quando os jovens transitam pelo território amazônico. 

Tal percepção fica mais evidente quando os respondentes circulam para uma cidade mais 

urbana como Manaus por exemplo, onde a Internet tem maior velocidade pela cobertura 

das operadoras de Internet móvel. Conforme os respondentes, na sua maioria, 91% 

afirmaram perceber uma diferença do ritmo em que estão inscritos em relação a cidade 

ou vila, onde residem. 

 

Gráfico 10 – Deslocamento para Manaus 

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

Em relação a existência de redes de wi-fi em lugares públicos, com acesso gratuito, a 

maioria dos usuários disse que tal existência corrobora para que se mantenha mais 

informados, embora muitas vezes haja certa instabilidade na rede. 
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Gráfico 11 - Como você se sente habitando aqui com Internet wi-fi

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

A agencia de uma temporalidade dessas mídias (celular interligado a uma wi-fi) fica mais 

evidente à medida que os jovens se qualificaram como primeiramente como jovens 

(55,9%) e segundo como “jovens conectados”, com 52,2%., o que vincula as ações do 

comando de suas vidas e do seu reconhecimento por meio dessas mídias na relação com 

os outros, muito embora em algumas questões terem respondido que não tinham se 

sentido tão atrelados a essas mídias e afetados por meio de tais dispositivos. 

 

Gráfico 12 -  Identificação enquanto jovem 

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

A dimensão da vida inscrita por meio das mídias fica ainda mais evidente nas ações dos 

jovens no cotidiano, em que os respondentes, na maioria, afirmou ter o hábito, no 

momento de lazer, de escutar música (74,1%), seguido de acessar à Internet (70,4%) e 

(60%) ver TV. 

 

Gráfico 13– Hábitos nos momentos de lazer 
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Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

3) Afetações na mente e corpo dos jovens 

 

Embora nas questões gradativas em que se investiga indiretamente tal questão, os 

respondentes, afirmaram que o celular não intervém na ação de moldar ações como o 

desejo de se manter primeiramente conectado em um ambiente com wi-fi, ou que não se 

sentiriam tão afetados se perdessem tal mídia. Entretanto nesta questão, eles mostram o 

potencial transformador das suas ações e comportamentos com a Internet, à medida que 

a maioria, (70%) afirmou que percebe como sua vida foi modificada a partir desta. 

 

Gráfico 14 – Impacto nas tarefas diárias 

 
Fonte: GOOGLE FORMS, 2017 

 

Na questão a seguir, a única aberta deste inquérito, obteve-se 269 respostas. Os 

respondentes detalharam as afetações e ambiguidades na sua relação com os aparatos de 

mídia face aos ambientes e dinâmicas que eles evocam.  
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FIGURA 1 -  Mudanças no cotidiano com acesso à internet? 

 

 

Fonte - AUTORA, FERRAMENTA WORDLE.COM 

Os respondentes na sua maioria veem o acesso aos dispositivos móveis com internet como 

algo positivo nas suas vidas, eles consideram que a Internet é sinônimo de acesso e 

facilidade no seu cotidiano, principalmente quanto a tarefas ligadas à escola e faculdade. 

Muitas frases que suscitaram a nuvem de tags acima foram: “Praticidade da informação, 

eu tenho o mundo nas mãos”; “Menos tédio e maior entretenimento”; “Mais informado e 

consigo falar com familiares e amigos com mais rapidez”; “Eu tenho respostas na palma 

da mão literalmente; “Qualquer dúvida que enfrento a Internet pode me auxiliar” foram 

as mais frequentes. Paralelo a este otimismo na relação com os aparatos móveis e a 

Internet muitos também disseram que se sentem mais distraídos, com menos percepção 

de tempo com a interseção no digital, outros também relataram os prós e contras na 

relação com a tecnologia. 

 

Considerações finais 

 

Consideramos que as praças num primeiro momento com a configuração de ambiente 

midiático reconfiguraram o espaço da cidade de Parintins, quando a mesma lógica se 

estendeu também para a área rural, entretanto, é preciso aprofundar a investigação. O 

resultado dessa abordagem preliminar nos revelou traços e indícios da relação 

estabelecida com o artefato de mídia móvel com os jovens residentes no Município de 

Parintins. Podemos afirmar que a Internet já está incorporada à prática social e cultural 

das populações jovens. O telefone celular é uma condição para estar informado, e ter 

entretenimento. A natureza desta mídia, ao se caracterizar na possibilidade de se fazer 
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múltiplos arranjos midiáticos faz jus a preferência pelos jovens e ainda o caráter da 

multissensorialidade do dispositivo parece ser um dos componentes que faz dos jovens 

ilhéus compartilharem das linguagens transitórias com tamanha identificação e 

intimidade na contemporaneidade. O mais intrigante, nessa microanálise, é que os jovens 

que habitam o contexto da Amazônia não se sentem fora de uma dimensão global, embora 

suas interações em redes sociais com seus amigos sejam do mesmo local de onde 

acessam; a temporalidade especifica da Amazônia não parece ser uma condição de estar 

numa esfera diferente de um contexto maior de mundo. A informação e o sentido de estar 

conectado parece conferir e produzir uma temporalidade específica das tecnologias 

digitais para os jovens que habitam o espaço amazônico, o tempo produzido e percebido 

pelas tecnologias digitais móveis parece dar esse sentido à vida também na Amazônia.  
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