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RESUMO                                                 
Com o advento das novas tecnologias de comunicação e informação a sociedade 
contemporânea está, cada dia mais, imersa em imagens e visualidades (Ricardo Campos, 
2012). Essa demanda é ainda mais evidente em relação aos jovens que, munidos dos 
aparelhos móveis com acesso a internet e câmera digital, consomem e produzem imagens 
freneticamente. Com as novas tecnologias ao alcance das mãos eles deixaram de ser 
somente espectadores da visualidade e passaram a ser produtores de cultura visual (Imanol 
Aguirre, 2013). As imagens veiculadas pela mídia televisiva ainda são muito presentes na 
vida dos jovens, no entanto, a atenção antes apenas destinada a esse meio agora é dividida 
com os dispositivos que permitem a eles criar, editar e compartilhar imagens e vídeos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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RESUMEN               
Con el advenimiento de las nuevas tecnologías de comunicación e información la sociedad 
contemporánea está cada día más inmersa en imágenes y visualidades (Ricardo Campos, 
2012). Esta demanda es aún más evidente en relación a los jóvenes que,  munidos de sus 
dispositivos móviles con acceso a Internet y una cámara digital, consumen y producen 
imágenes frenéticamente.  Con la nueva tecnología a mano, ellos deján de ser sólo 
espectadores de la visualidad y se han convertido en productores de cultura visual (Imanol 
Aguirre, 2013). Las imágenes difundidas por los medios televisivos son todavía muy 
presente en la vida de los jóvenes, sin embargo, la atención que antes era solamente 
destinada a este medio ahora se comparte con otros dispositivos que les permiten crear, 
editar y compartir fotos y videos. 
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Os jovens e as novas tecnologias 

Conforme Ricardo Campos (2012), a sociedade contemporânea mostra-se, cada dia 

mais, imersa em imagens e visualidades. As tecnologias visuais foram adquirindo 

crescente importância nos últimos anos. A nossa condição atual resulta de um 

processo histórico longo que tende a afirmar a soberania da visão e das suas 

extensões tecnológicas na forma como interpretamos e retratamos o mundo. Nessa 

mesma direção, Maria Acaso (2009) afirma que atualmente vivemos na era do 

hiperdesenvolvimento da linguagem visual. Para a professora espanhola essa 

grande demanda visual se dá pelo desenvolvimento da técnica, pela 

espetacularização das mensagens visuais e pelo hiperconsumo (2009, p. 27).  

Segundo a autora o desenvolvimento técnico se deu com o surgimento da fotografia 

em 1827, teve continuidade com o aparecimento da imprensa 1900 e pela mídia 

televisiva nos anos 60. Nos anos 80 e 90 essa evolução tecnológica teve 

continuidade com a consolidação da internet. No entanto, a autora reitera, que a 

demanda visual torna-se mais intensa a partir da chegada dos produtos da Web os 

quais possibilitam a popularização de espaços virtuais para exibição de imagens a 

partir dos anos 2000. Dentre todos os avanços pós-televisão Acaso (2009) considera 

o desenvolvimento dos softwares de retoque de imagens como responsáveis pelo 

hiperdesenvolvimento da linguagem visual. A popularização das câmeras digitais e 

escâneres facilitam a captura e produção de imagens. Ou seja, o acesso cada dia 

mais facilitado às novas tecnologias e o gasto praticamente nulo para produzir 

imagens possibilita a todos sua criação, reconstrução e edição.  

De acordo com Campos (2012), recentemente, as tecnologias digitais, afirmam-se 

como protagonistas inquestionáveis de novas dinâmicas sociais e culturais que 

marcam definitivamente a visualidade nos dias de hoje. O uso crescente das novas 

tecnologias digitais tem incentivado a produção individual de imagens em uma 

escala gigantesca. Estas ferramentas facilitam a exploração visual do mundo, 

através da captação e manipulação de imagens, além disso, ao se tornarem cada 

vez mais acessíveis, em termos de disponibilidade e de preço, a propagação das 

imagens se dá de forma imediata.  
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Conforme o autor (2012), a imagem é central na afirmação das culturas juvenis, e 

serve como campo expressivo crucial para a distinção entre grupos. Através da 

imagem individual e de grupo, os jovens transmitem-nos algo sobre as suas filiações 

identitárias, sobre os seus gostos, práticas e valores. 

Tal como Campos, vejo a relação dos jovens estudantes com os aparatos 

tecnológicos e com a visualidade como fundamentais para compreender da 

juventude contemporânea, assim, no curso de Doutorando busco entender a forma 

que os jovens relacionam-se entre si, com seus pares e com o mundo que os cerca 

a partir dos dispositivos tecnológicos. E, mais especificamente, pretendo analisar a 

maneira como os estudantes da escola onde trabalho em Canoas-RS interagem 

com a visualidade. Para tanto usarei como delimitação para a infinidade de 

informações visuais que eles consomem, produzem e compartilham diariamente, as 

imagens que os adolescentes colecionam, tanto aquelas que eles mantém salvas 

em seus aparelhos celulares, quanto as que eles selecionam compartilhar pela Web. 

O acesso às imagens fixas e em movimento a partir dos dispositivos móveis é uma 

demanda contemporânea. Até pouco tempo a visualidade se fazia presente na vida 

das crianças e dos jovens a partir da mídia impressa e, principalmente, a partir da 

mídia televisiva. Nesse meio, os programas que se mostravam mais atrativos para 

as crianças eram os desenhos animados. Constatação que se tornou possível a 

partir dos estudos, pesquisas e entrevistas que realizamos com alunos da Educação 

Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no período que trabalhei como 

bolsista de Iniciação Científica e na pesquisa que desenvolvi no Mestrado. Assim, 

tive a oportunidade de estudar diferentes desenhos animados veiculados pela 

televisão aberta e pela TV a cabo que eram muito vistos e apreciados pelas crianças 

que participaram dos estudos1. Para tanto, realizei diferentes leituras sobre os 

desenhos animados e sobre a relação das crianças e dos jovens com a mídia 

televisiva. Nesses textos, de maneira geral, as discussões centravam-se na forma 

como as crianças e os jovens liam essas produções e quais relações eles 

estabeleciam a partir desses textos visuais. Ou, ainda, essas pesquisas centravam-

se na análise crítica desses desenhos animados a respeito dos valores que essas 

produções veiculam. Momento no qual era reiterada a importância da leitura crítica 

frente a essas produções.2  
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Mesmo com outras demandas visuais que surgem diariamente devido ao 

aprimoramento das tecnologias de informação e comunicação, a televisão se 

mantém presente no cotidiano das crianças e dos jovens3, o que mudou foi a forma 

como os jovens estão se relacionando com ela.  

Na contemporaneidade a atenção que é destinada às imagens móveis veiculadas 

pela televisão não é exclusiva, é compartilhada com as músicas que são escutadas 

com os fones de ouvidos plugados ao celular, com as mensagens de textos que 

precisam ser respondidas imediatamente e com as atualizações nas páginas 

pessoais na internet.  

De acordo com Morduchowicz (2010, p. 62) “[...] os tempos com os meios são 

compartilhados e não excludentes”. Ao dividir a atenção com os diferentes meios, 

montamos, editamos e construímos um texto com recortes de informações de 

diferentes contextos, Pillar (2013). Segundo Pillar: “A simultaneidade faz parte tanto 

de atividades rotineiras quanto dos modos de ver e de dizer sobre esta época” 

(2013, p. 306). A autora complementa afirmando que nos relacionamos com 

diferentes mídias e tecnologias concomitantemente, tornando-se incomum a 

realização de uma ação após a outra de forma sequencial. Ainda em relação à 

simultaneidade nas ações do nosso cotidiano Morduchowicz (2008) reitera que hoje 

as crianças aprendem ao mesmo tempo a utilizar o controle remoto, o telefone 

celular e o computador. Suas conversas sobre os programas televisivos são 

alternadas pelas novidades dos games, pelas músicas da semana e pelos segredos 

compartilhados por mensagens. Segundo a pesquisadora argentina tudo isso é parte 

de sua sociabilidade e somente os livros requerem uma leitura sequencial e linear. 

Nas palavras da autora: “Los libros [...] requieren uma lectura individual, com ritmos 

propios: el intercambio y diálogo son más dificultosos, y muy rara vez em 

simultáneo” (MORDUCHOWICZ, 2008, p. 31), o que é muito diferente das práticas 

que os jovens experimentam com os novos meios as quais são simultâneas, fluidas 

e voláteis. Sobre a relação dos jovens com as tecnologias e as mídias Garbin 

pontua:  

Chama-nos a atenção o fato de que há uma juventude que convive, 
desde a infância, com a televisão, e que não consegue imaginar o 
mundo sem TV, sem computador, sem internet, sem chats, sem 
sites, sem celulares, etc. É uma camada juvenil que tecla ao mesmo 
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tempo em que troca e-mails, navega em sites, posta fotos em outros, 
assiste televisão [com o controle remoto à mão], ouve música num 
walkman, num discman, num iPod, num MP3/4/5/6/... player, num 
celular, num Palm top, ou num aparelho de som convencional e 
comenta o que assiste e ouve, o que tecla, troca de canais a todo 
instante em busca de novas imagens, de novos sons, dos mais 
diferentes lugares e com os mais diferentes personagens, com uma 
velocidade ímpar [...]. (2009, p.33) 

Ou seja, essas novas tecnologias além de oportunizarem aos jovens de hoje mais 

possibilidades de informação e entretenimento, permitem a eles tornarem-se, 

também, produtores de conteúdos, principalmente na internet. 

Os jovens como produtores de cultura visual 

A discussão a respeito das crianças e principalmente dos jovens como produtores 

de cultura visual tornou-se possível com o advento e popularização das novas 

tecnologias. Atualmente grande parte dos jovens possui um celular com câmera e 

com acesso a internet, o que facilita sobremaneira a produção e o compartilhamento 

de textos, imagens e vídeos.  

Conforme Alfred Porres Pla (2013) no contexto cultural e social contemporâneo, os 

jovens estão diariamente imersos em práticas cotidianas de produção de imagens, 

que circulam e são compartilhadas nas redes sociais. De acordo com o autor, são 

essas práticas relacionais que revelam a condição de produtores culturais dos 

estudantes. Fernando Hernandéz (2013) chama atenção para as mudanças que 

ocorreram em nossa maneira de entender e usar a tecnologia a partir da Web 2.0. 

Para o professor espanhol, agora a internet é mais que um meio de comunicação 

unidirecional, tornou-se um lugar no qual os usuários também podem ser autores. 

Pensar os jovens como produtores de cultura visual foi a intenção da jornada 

“Investigar con los jóvenes: ¿Qué sabemos de los jóvenes como productores de 

cultura visual?”, que ocorreu nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2012 em Pamplona na 

Espanha. Os trabalhos apresentados nesse evento foram compilados no livro de 

mesmo nome “Investigar con jóvenes: ¿Qué sabemos de los jóvenes como 

productores de cultura visual?” (2013). Esta ênfase na atividade produtiva e na 

criatividade dos jovens surge como contraponto para as investigações que 

apresentam os adolescentes como meros consumidores dos meios, sem prestar 
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atenção na participação dos jovens como produtores de significado e experiência 

através da cultura visual.  

De acordo com Imanol Aguirre (2013) optar por uma perspectiva de investigação 

que analisa as imagens junto com as práticas culturais permite colocar em discussão 

a produção visual realizada pelos jovens, revelando temas e contribuindo para o 

estudo da produção da cultura visual. Assim, torna-se possível a relação da imagem 

com as circunstâncias de sua produção, distribuição e seus lugares de difusão.  

Segundo o professor espanhol uma das consequências de adotar um ponto de vista 

que reconhece ao sujeito criador, é que a sua atividade produtora pode ser estudada 

em si mesma e não como algo incompleto, em trânsito ou em conexão com algum 

tipo de formação, por exemplo, a escolar. O autor aponta, ainda, outro efeito, muito 

mais importante do que o anterior, é que ao reconhecer o sujeito em sua qualidade 

de autor, a ideia de “dar voz” a ele aparece vinculada à pesquisa. Porque só dá voz 

àqueles que se considera que já a tem.  

E é com a intenção de “dar voz” aos alunos que seguidamente estimulo os 

estudantes canoenses a falarem sobre a forma como interagem com as novas 

tecnologias e os usos que fazem delas, em especial o celular. Como também, busco 

conhecer a visualidade que eles acessam, produzem e compartilham a partir desse 

aparelho. Além das nossas conversas, os alunos responderam a um questionário 

formulado por mim4 com quatorze perguntas. Esses questionamentos foram 

respondidos por aproximadamente cento e sessenta alunos estudantes dos Anos 

Finais da escola municipal na qual ministro a disciplina de Artes em Canoas, os 

estudantes têm entre onze e dezoito anos. Através deste questionário busco saber a 

quais tecnologias os alunos têm mais acesso e, dentre essas, qual é considerada 

por eles como a mais importante para o seu cotidiano. Além disso, as perguntas 

foram formuladas com o intuito de levar os alunos a refletirem sobre a forma como 

interagem com estes meios e sobre as imagens que produzem e compartilham 

através deles.  

As respostas dos alunos ainda estão sendo analisadas. O que foi possível perceber 

até a escrita deste texto é que quase a totalidade dos alunos tem ao menos um 

celular com acesso a internet, no entanto nem todos tem computador. Dentre os 
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aparelhos que eles mais utilizam o celular a parece em primeiro lugar e também é o 

aparelho celular o dispositivo que fará mais falta se estragar de acordo com os 

alunos. Sobre as fotos que eles escolhem publicar a maioria das meninas 

responderam que são as que elas estão mais bonitas, “as melhores”, “as mais 

lindas”. Para os meninos a resposta mais presente foi a de que não publicam fotos. 

Além disso, o argumento apresentado por um aluno de 13 anos foi muito 

representativo, pois me chamou a atenção a respeito da diferença entre as fotos 

publicadas pelas meninas e pelos meninos. “Eu publico as fotos que estou com 

meus amigos e aquelas que não saí tão feio”.   

Em relação à pergunta: “O celular está sempre perto de ti?” uma das respostas me 

pareceu bastante significativa, pois evidencia a importância que esse aparelho tem 

para essa aluna de treze anos, nas palavras da estudante: “Sempre, porque eu acho 

que ele é praticamente parte de mim”. Sobre deixar o celular sempre ligado ou não a 

maioria dos estudantes afirmou que deixa o celular ligado 24 horas por dia “Deixo 

ele sempre ligado, porque ele é como um filho” (resposta de um menino de 17 anos), 

alguns dos alunos que responderam que não deixam o celular ligado o dia todo 

explicaram que não o fazem para economizar bateria.  Quase todos os alunos 

confirmaram que tiram fotos com o celular e muitos utilizam editores de imagens, 

tanto aqueles disponíveis no celular quanto os acessados online. A maioria dos 

alunos tem perfil nas redes sociais e os acessa com frequência, e é nesse ambiente 

virtual que publicam cotidianamente pensamentos, vídeos e, principalmente, fotos. 

Segundo Lander Calvelhe (2013) as representações visuais que recebemos e 

produzimos contribuem na constituição da nossa maneira de ver, sentir e agir com 

quem convivemos. Nessa mesma direção Campos (2010) afirma que a visualidade é 

um elemento fundamental na constituição da representação da juventude da forma 

como a reconhecemos atualmente. Assim, ao conhecer as fotos que os jovens 

produzem e fazem circular pela web e aquelas que eles compartilham com seus 

pares acredito que terei pistas sobre o que sentem e como agem os jovens 

canoenses. Tendo em vista que, da mesma forma que Campos (2010), entendo que 

as imagens e a cultura visual contemporânea participam da construção do que é ser 

jovem nos dias de hoje, sendo componentes fundamentais do modo como eles se 

comunicam e  conferem sentido ao mundo e a si próprios. Conforme com o autor o 
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nosso imaginário é visualmente estimulado por múltiplas instâncias e tecnologias 

que suprem, constantemente, nossa percepção com conteúdos que se renovam 

permanentemente. Da imprensa aos mundos virtuais, passando pela televisão, 

cinema e fotografia, vários são os aparelhos que se dedicam a facilitar a nossa 

observação e manipulação do mundo ao nosso redor.  

Algumas considerações 

Segundo Campos (2010) os jovens utilizam a visualidade para produzirem e 

veicularem discursos sobre o real. O que dá a juventude lugar de destaque na 

cultura visual contemporânea. De acordo com o autor isso se dá pelo fato dos jovens 

apresentarem grande dinamismo e criatividade na produção, edição e consumo das 

mais diversificadas imagens. Nas palavras do autor: 

Não podemos [...] ignorar a forma como as culturas juvenis têm 
utilizado a visualidade como território privilegiado de diálogo, campo 
de combate ideológico e simbólico, de afirmação identitária, de jogo 
e prazer, aproveitando aparelhos especializados como o corpo [...], 
os adornos e o vestuário, o consumo (de televisão, cinema, música, 
etc.) e a criação de objectos culturais diversificados (graffiti,stickers, 
tatuagens, fanzines, weblogs, fotologs, etc.). A visualidade é, assim, 
cada vez mais, uma arena de prospecção criativa, de afinação de 
competências sociais, culturais e simbólicas que, tantas vezes, é 
desconhecida ou censurada pelo universo adulto. (CAMPOS, 2010, 
p. 120) 

Ao enxergar os jovens como entusiastas produtores de imagens e concordar com 

Campos (2010) a respeito da forma como os jovens interagem com a visualidade 

reitero a importância das produções dos jovens não serem censuradas pelo universo 

adulto, como também, defendo a ideia de nós adultos procurarmos conhecer o 

universo dos jovens a partir da visualidade produzida, manipulada e compartilhada 

por eles. Além disso, pensar os jovens como produtores de cultura visual é uma 

forma de dar a eles o poder de autoria e, ao mesmo tempo, valorizar as suas 

produções. Algo que estou procurando fazer com os alunos canoenses. 
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Notas 
1 Para não tornar-me repetitiva não citarei todos os projetos de pesquisa que participei. Se for do interesse do 
leitor fiz referência a esses estudos em minha dissertação de mestrado “Bob Esponja: produções de sentido 
sobre infâncias e masculinidade” (2010). Esse texto pode ser acessado on-line no endereço: 
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/25845  
2 Na minha dissertação de mestrado fiz referência a diferentes pesquisas as quais tiveram como objetos de 
estudo a relação das crianças e dos jovens com a mídia televisiva e também apresento alguns textos que 
tiveram como intenção analisar criticamente os desenhos animados mais assistidos pelas crianças. Dentre esses 
estão: FISCHER, 1993, 2001; FERRÈS, 1996; FUSARI, 1985; GIROUX, 2001; KINDEL, 2003; MACHADO, 2001; 
PACHECO, 1985; PILLAR, 2001, 2004, 2009; SABAT, 2003). 
3 Segundo Morduchowicz (2008) a televisão segue sendo o meio mais popular entre os jovens, em termos de 
sua exposição a ela. 
 4 Quais aparelhos tecnológicos (celular, televisão, computador, ou similares) tem na tua casa?  Quantos de 
cada? 2) Quais desses aparelhos tu mais utiliza? 3) Qual deles fará mais falta se estragar? 4) Assiste, em média, 
quanto tempo de televisão por dia? Quais programas assiste? 5) Acessa a Internet pelo computador? Quanto 
tempo por dia? Quais sites mais acessa? 6) Tem celular? Quais usos tu fazes desse aparelho? O celular está 
sempre perto de ti? Por quê? 7) Deixa o celular ligado 24 horas? Por quê? 8) Tira fotografias com o celular? 
Quando? Utiliza editores de imagens? Quais? 9) Essas fotos são publicadas na Internet? Em quais sites? 10) 
Quais fotos tu escolhe publicar? Em quais momentos?  11) Como seria a tua vida sem o celular? 12) Em quais 
momentos do dia tu mexe no celular? 13) Como se sente quando alguém mexe no teu celular sem permissão? 
14) Tem perfil nas redes sociais? Quais delas? Quantas vezes por dia acessa tua página pessoal? 
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