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Resumo 

 
 A investigação tem como foco a área de rádio, utilizando os 

novos meios de comunicação como plataforma de recepção e 
interactividade entre jovens de 15 a 18 anos; especificamente, no 

estudo do media sonoro, suas alterações com a Internet e os 
telemóveis, e sua inserção no contexto da convergência digital. Na 

atualidade, as relações entre os jovens e os media estão sujeitas a 
uma metamorfose incessante de dispositivos informacionais de todos 

os tipos. A escrita, a leitura, a visão, a audição, assim como a criação 
e aprendizagem são capturadas por uma tecnologia cada vez mais 

avançada, cujos principais utilizadores são os jovens. Através da 
convergência tecnológica acredita-se que a produção e o consumo de 

informação possam acontecer de forma mais eficiente. Nesse cenário 
de inovação tecnológica, o rádio deixou de ser um media consumido 

através de apenas um dispositivo; hoje, pode-se ouvir a diversos 

conteúdos radiofônicos em outros aparelhos, muitas vezes 
possibilitado pela Internet que criou um alcance universal aos 

ouvintes. Por isso, é preciso questionar: qual o sentido de ouvir rádio 
– em qualquer lugar e a qualquer momento? 
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Abstract 
 

 The research focuses on the studies of radio, using new media 

as a platform for reception and interactivity among young people 
between 15 to 18 years, specifically in the radio and its changes with 

the Internet and mobile phones, and its insertion in the context of 
digital convergence. Nowadays, the relationship between young 

people and media are subject to a constant metamorphosis of 
informational devices of all kinds. Writing, reading, viewing, listening, 

as well as creating and learning are captured by an increasingly 
advanced technology, whose main users are young people. Through 

technological convergence, is believed that the production and 
consumption of information can take place more efficiently. With 

technological innovation, radio is no longer a media consumed 
through just one device: today you can listen to a wide range of radio 

content on other devices, often made possible by the Internet that 
has created a universal reach to listeners. Therefore, we must ask: 

what's the point of listening to the radio - anywhere and anytime? 

 
Keywords: Radio, new media, youth, convergence, interactivity. 

 
 

 
O RÁDIO NOS DIAS DE HOJE 

 O rádio, desenvolvido e implementado durante o final do século 

XIX, transformou-se em um meio de comunicação de massa após as 

três primeiras décadas do século XX. No seu surgimento, o rádio era 

apenas um sistema de comunicação, mas muito rapidamente 

converteu-se em um meio de comunicação caracterizado, 

fundamentalmente, pela flexibilidade e a instantaneidade na 

transmissão das mensagens (Abadía, 1997, pg.203). Com a 

proliferação de emissoras e milhões de ouvintes, surgiram novas 

tecnologias e formas de transmissão e recepção. 

 Hoje, o rádio é um dos meios de comunicação mais difundidos 

no mundo, pois através dele é possível atingir pessoas de todas as 

classes, idades, condições econômicas, culturas e religiões, ao 

mesmo tempo e em qualquer lugar, configurando-se como um 
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instrumento de informação e entretenimento, e servindo, 

simultaneamente, de referência de interação social e auxílio na 

resolução de problemas. Foi a capacidade que o rádio possui de 

rápida interação e adaptação que fez com que ele sobrevivesse 

mesmo com a influência e o surgimento de novas tecnologias.  

 EmmaRoderoAntón (2011) diz que 

o rádio possui uma alta penetração espacial, quer dizer, é capaz de chegar a muitos 

ouvintes e, por isso, outra das características que define o media é a ubiquidade. A 

simplicidade técnica colabora assim em conquistar esse objetivo de alcançar 

audiências onde para outros media é difícil: desde as grandes cidades até o campo 

mais remoto (p.33). 
 A linguagem simples do rádio também atende   exige  ncia de 

rapidez da informac  ão – que surgiu com a sociedade industrial. 

Exige  ncia esta que permanece na atual sociedade, cada vez mais 

complexa e dependente da imediaticidade, versatilidade e facilidade 

de recepc ão do rádio, que oferece proximidade, intimidade e 

credibilidade. Apesar de ser ouvido por muitas pessoas, a mensagem 

é compreendida individualmente, como manifestac  ão pessoal. Se 

trata de uma experie  ncia privada num meio de comunicac  ão de 

massas (Meditsch, 2005, p.11). 

 Pérez (1992) diz que 

o rádio é o media em que se faz menos difícil um interc mbio entre os papéis que 

desempenham os emissores e receptores. O rádio propicia ao destinatário da 
mensagem maiores graus de participac  ão: esta é imediata e instanta  nea, 

característicasimpossíveis nos media escritos, mais simples que em outros media 
como a televisão, e muito mais habituais. Portanto, a comunicac  ão por rádio 

oferece uma apare  ncia: a de ser recíproca (p.8). 
 Para Paul Chantler e Sim Harris       , as pessoas ouvem 

rádio quando querem ficar informadas rapidamente, já que as 

notíciassão diretas, divulgam o acontecimento concentrando-se 

apenas no fato em si, com informac  ão constante. O rádio – diferente 

de outros veículos de comunicac  ão – não exige tantos profissionais 

envolvidos na emissão, pode ter apenas uma pessoa com gravador e 

telefone, ou ainda, só um técnico a supervisionar um computador que 

executa a programação. 
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 A esse  ncia das transformac   es na contemporaneidade tem 

relac ão com a natureza diferenciada das tecnologias da informac  ão e 

da comunicac  ão em comparac  ão a outras do passado. Distinguem-se 

por ampliarem a capacidade do rádio, pois permitem transformar a 

informac  ão. O que mudou não foi o rádio mas sim sua capacidade 

tecnológica de utilizac  ão, o que caracteriza o profissional de hoje: a 

capacidade de processar símbolos. 

 A rádio integra-se nas ofertas de multi-servic  os e multimédia 

dentro da tende  ncia mais generalizada da converge  ncia nos sistemas 

de comunicac  ão. A converge  ncia é patente entre os diferentes 

sistemas de difusão: terrestre, Internet, satélite e cabo  Leite,     , 

p.   . São esses critérios que preservam a experie  ncia social, 

histórica e cultural do rádio, que integrado na vida das pessoas se 

vincula  s identidades culturais, ao partilhamento de informac   es e 

entretenimento. 

 Nélia R. DelBianco (2010) salienta que, com tempo, o rádio 

tenderá a ser hipersegmentado, hiperespecializado, ao mesmo tempo em que 
manterá vínculos estreitos de proximidade com o cotidiano da audie  ncia a partir da 

transmissão de informac  ão, notícias e servic  os. O rádioterá de integrar-se a outros 

modos de ouvir música presentes em mídias digitais (p.110). 

 Neste cenário dos media digitais, um público que merece 

destaque é o jovem: ele tende a incorporar e domesticar com 

facilidade os novos media em sua rotina. Segundo Meneses (2012),  

mesmo com a rádio e a televisão convencionais em queda nos consumos destes 

jovens utilizadores, a verdade é que – dizem as audiências – os meios clássicos não 

desaparecem e, de certa forma, continuam a ser importantes. Melhor, coexistem 

com os novos suportes e conteúdos proporcionados pela digitalização, aumentando 

a presença ‘mediática’ na vida destes jovens  p.  3 . 

 É por isso que esta investigação qualitativa foca-se no modo 

como os jovens escutam rádio, seja através de plataformas 

tradicionais ou pelos novos meios de comunicação. O cerne da 

questão é – independente das quedas de audiência, como refere 

Meneses (2012), e da possibilidade de acesso a múltiplos dispositivos 

– entender o que esses jovens ouvintes buscam ao ainda manterem-
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se fiéis ao rádio, suas escolhas de consumo e como esse veículo está 

representado em seu quotidiano, em sua cultura. 

 

RÁDIO E CONVERGÊNCIA  

 Desde a últimadécada do século   , a converge  ncia das 

tecnologias tradicionais foi um fato significativo para os meios de 

comunicac  ão, muito especialmente para o rádio. A partir desse 

período, a experie  nciara diofo  nica engloba um nívelcomunitário, nas 

emissoras quase personalizadas na Internet, onde cada ouvinte 

decide o que deseja ouvir. Foi com a Internet que o rádio deixou de 

ser meramente hertziano para flexibilizar o consumo de conteúdos 

sonoros a qualquer hora e em qualquer lugar. 

 Com o desenvolvimento da tecnologia do streaming, e o 

aumento na largura de banda da transmissão de dados via Internet, 

o webrádio  transmissão online  criou uma nova linguagem através 

da incorporac  ão de novos elementos discursivos e pela forma como o 

ouvinte consome e pesquisa os conteúdos apresentados. Pode-se 

dizer que “a integrac  ão de receptores de rádio a 

gravadores/reprodutores de MP3 e a telefones celulares, estes 

últimos com acesso   Internet, indica o aparato tecnológico a dar 

mobilidade, facilitando esta nova forma de recepc  ão” (Ferraretto, 

2010, p.50). Foi por isso que a forma de emitir e de receber 

informac  ão precisou acompanhar essa evoluc  ão, fragmentando as 

audie  ncias em func  ão de novos interesses. O ouvinte já nãosó escuta, 

mas também ve  , le  , escreve, interage e participa, de forma 

individualizada ou em comunidades, da programac  ão da emissora. 

 O rádio na Internet, diferente da tradicional forma de emissão, 

possui mais possibilidades de interactividade. Existe, ainda, a 

possibilidade de se ouvir através das plataformas móveis, que 

“assumem-se tanto como concorrentes como suportes de difusão 
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para a rádio, que pode enveredar por uma estratégia de criac  ão de 

canais em plataformas móveis, nos quais a programac  ão é produzida 

em func  ão de uma simbiose entre conteúdosáudio, vídeo e texto” 

(Cordeiro, 2010, p.243). 

 Por não estar restrita ao áudio e ao alcance das torres de 

transmissão, a comunicac  ão na Internet é muito mais 

dina  micatambém com a presenc  a de imagens, links e chats. E esse é 

o grande diferencial do rádio na atualidade: a interacc  ão constante 

com os ouvintes em uma plataforma online que funciona de acordo 

com os objectivos de cada emissora, podendo ser oferecida ao 

público uma programac  ão cada vez mais especializada e segmentada, 

com conteúdos voltados para as comunidades virtuais (Lévy, 1996); 

comunidades que compartilham objectivos comuns (Swales, 1990). 

 Com a Internet, a tendência é que os meios de comunicac  ão 

convirjam. Pode-se dizer que existe uma nova via, que “arrasta para 

dentro do computador as formas de comunicac   es conhecidas, que 

de lá não mais vão poder sair.   a substituic  ão de um sistema por 

outro”  Barbeiro e Lima,    3, p.34 . Essa evoluc  ão é condicionada 

pela mediac  ãotécnica e tecnológica, mas é a identidade do rádio que 

é conhecida pelo uso social e o processo de produc  ão de informac  ão. 

Bretch     4  já profetizava que 

o rádio seria o mais fabuloso meio de comunicac  ãoimaginável na vida pública, um 

fantástico sistema de canalizac  ão. Isto é, seria se não somente fosse capaz de 

emitir, como também de receber; portanto, se conseguisse não apenas se fazer 
escutar pelo ouvinte, mas tambémpo  r-se em comunicac  ão com ele. A radiodifusão 

deveria, consequentemente, afastar-se dos que a abastecem e constituir os rádio 

ouvintes em abastecedores. 

 O papel social do rádio existe desde o seu surgimento.   um 

veículo de comunicac  ão que tem em sua linguagem e abrange  ncia a 

possibilidade de promover um papel social diferenciado, capaz de 

alcanc  arpúblicos distantes e até então esquecidos pelos jornais. 

Vivemos hoje em uma mediamorphosis, conceito de Roger Fidler 

      , mas que pode muito bem ser adaptado   realidade do rádio, 
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que concilia a transmissão tradicional hertziana com a Internet, onde 

vários formatos coexistem em suportes diferentes, ampliando os 

formatos de programac ão e os novos canais de interactividade. 

 Para Charaudeau       , o rádio é essencialmente a voz que na 

Internet pode ganhar outras nuances e aparecer em forma de textos 

e imagens. Mesmo que a linguagem do rádionão seja mais só a 

sonora, emissores e receptores continuam a se relacionar através do 

reconhecimento e a adesão  Salomão,    3 . O conteúdo é dirigido a 

interlocutores imaginados (Goffman, 1998) para a programac  ão 

tradicional do rádio. O ouvinte ainda não tem poder de determinar o 

que é transmitido, pois o locutor ainda tem papel fundamental nas 

transmiss es, é ele que propicia as interacc   es. 

 Howard (1994) diz que a webdio deve seguir as metas de 

programac ão das rádios hertzianas, desenvolvendo formatos 

competitivos para ter usuáriosfiéis, focando a programac  ão em 

servic os de interesse público para ter ouvintes e obter ganhos, 

desenvolvendo uma imagem favorável da rádio. Na Internet, as 

rádios possuem uma nova lógica de produc  ão, comercializac  ão, 

distribuic  ão e consumo de conteúdosradiofo  nicos, já que o custo para 

se criar ou disponibilizar uma rádio na web é baixo, facilitando a 

produc ão de conteúdos por qualquer usuário com conhecimentos 

básicos. Com a digitalizac  ão, é possível a gravac  ão, edic ão e 

montagem de programas através de qualquer computador, 

aumentando a oferta de conteúdos na Internet. 

 

OS NOVOS MEIOS: COMUNICAÇÃO MÓVEL 

 A comunicac  ãomóvel foi incorporada – e continua a ser – de 

uma forma muito rápida no dia-a-dia das pessoas, como nunca foi 

visto com qualquer outra tecnologia.   através dela que muitas se 

comunicam de forma “multimodal”, a qualquer instante e em 
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qualquer lugar. Foi com o surgimento das redes de comunicac  ão sem 

fios, nos Estados Unidos, que profundas mudanc  as aconteceram nas 

relac  es pessoais, diminuindo dista  ncias e possibilitando novas 

formas de comunicac  ão. 

 Para Lemos e Lév  (2010): 

os novos meios de comunicac ão social interativos funcionam de muitos para muitos 

em um espac  o descentralizado. A nova comunicac  ãopública é polarizada por 

pessoas que fornecem, ao mesmo tempo, os conteúdos, a crítica, a filtragem e se 
organizam, elas mesmas, em redes de troca e de colaborac  ão (p.13). 
 Em meados da década de   , deu-se o início do crescimento do 

servic otelefónicomóvel, um dos dispositivos que melhor representa as 

capacidades da comunicac  ãomóvel. Já em 2000, poucos anos depois, 

existia um telemóvel para menos de dois telefones fixos, que eram 

caros e demorados  em    3, as assinaturas de telemóvel 

ultrapassaram, pela primeira vez, as de telefone fixo. Mesmo assim, 

os telemóveisnãosão – pelo menos ainda – substitutos das linhas 

fixas; eles servem de complemento do sistema telefónico tradicional. 

Por isso, as taxas de difusão do servic  otelefónicomóvelsão 

diferenciadas nas váriasregi es do mundo. Comparando o 

crescimento de assinantes e as taxas de penetrac  ão (assinantes de 

servic otelefónicomóvel por cada     habitantes , havia, segundo 

Castells       , um número significativo de usuários em    3: “4  

por cento estavam na  sia-Pacífico, 3  por cento na Europa     por 

cento nas Américas, 4 por cento em  frica e um por cento na 

Ocea nia”  Castells, p. 4 . Em    4, a Europa liderava com   ,  por 

cento, seguida pela América do Norte, com 66 por cento, em termos 

de penetrac  ão do telemóvel. 

 A voz foi um elemento essencial no início de todo o processo da 

comunicac  ãomóvel, mas as mensagens de texto (SMS) te  m 

rapidamente se tornado a segunda linguagem da telefonia móvel, 

influenciando novas gerac   es (Rheingold, 2003). E isso tem uma 

explicac  ão: pela simplicidade de uso, baixo custo e 
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políticademocrática, o SMS é muito utilizado por jovens para 

comunicac  ãorápida e vários tipos de atividades produtivas. A 

mensagem de texto possui certas vantagens: é curta, com apenas 

    caracteres  é mais discreta que a ligac  ão, o que é importante 

quando não se quer atrapalhar a pessoa a ser comunicada  pode ser 

enviada e recebida em qualquer momento e em qualquer local, é de 

fácil literacia e está presente em todos os telemóveis fabricados 

atualmente – uma tecnologia popular, ao alcance de todos. 

 Pode-se dizer que nãosão as tecnologias que mudam a 

sociedade, mas a sua utilizac  ão, uma vez que é possível utilizá-las 

das mais variadas e múltiplas formas. Henry Jenkins (2008), no livro 

Cultura da Convergência diz que 

a indústria midiática está adotando a cultura da convergência por várias razões: 

estratégias baseadas na convergência exploram as vantagens dos conglomerados; 

a convergência cria múltiplas formas de vender conteúdos aos consumidores; a 

convergência consolida a fidelidade do consumidor, numa época em que a 

fragmentação do mercado e o aumento da troca de arquivos ameaçam os modos 

antigos de fazer negócios. Em alguns casos, a convergência está sendo estimulada 

pelas corporações como um modo de moldar o comportamento do consumidor. Em 

outros casos, está sendo estimulada pelos consumidores, que a exigem que as 

empresas de mídia sejam mais sensíveis a seus gostos e interesses. Contudo, 

quaisquer que sejam as motivações, a convergência está mudando o modo como os 

setores da mídia operam e o modo como a média das pessoas pensa sobre sua 

relação com os meios de comunicação (p.325).  

 Quem fabrica tecnologia se utiliza de uma pesquisa criteriosa do 

que interessa ao público e cria, adapta e distribui para que os 

produtos sejam o mais útilpossível. Os usuários seguem o uso 

proposto, mas, muitas vezes, também de forma inovadora ou até 

mesmo inesperada, ou seja, adaptam  s suas necessidades, fazem 

usos próprios. Por exemplo, o telemóvel, criado para telefonar de 

qualquer lugar, sem a necessidade de um aparelho fixo, hoje, 

desempenha múltiplasfunc   es, como aparelho mp3, rádio, gravador 

de áudio e vídeo, máquinafotográfica e até lanterna. Ainda, com o 

acesso   Internet no telemóvel, é possível falar, enviar e receber 

mensagens, assistir a vídeos e buscar informac   es. 
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 Mesmo com a expansão dos servic  os, existe uma diferenciac  ão 

social dos utilizadores da comunicac  ãomóvel, pois “a tecnologia segue 

caminhos diferenciados na difusão e uso segundo a idade, o género, 

a etnicidade, a rac  a e a cultura, e é apropriada pelos indivíduos de 

acordo com os seus valores e necessidades”  Castells, p.   . Foi 

através do servic  otelefónicomóvel que as minorias étnicas e as 

populac   es imigrantes em diferentes países tiveram acesso a 

comunic  ão. “Grupos vulneráveis”, como mulheres, crianc  as e idosos, 

te  m na comunicac  ão móvel a ferramenta ideal para protec  ão, pois 

permitem, materialmente, que a família pós-patriarcal possa 

sobreviver como uma rede de pessoas íntimas, nas suas 

necessidades simulta  neas de autonomia, de apoio e suporte 

recíprocos. Para os homens, os telemóveis permitem estender o 

alcance da esfera pública introduzindo-a na sua vida pessoal. Jane 

Vincent     4  salienta que o telemóvel é um meio de comunicac  ão 

para uso pessoal, para manter conexão com amigos e parentes, e 

que não é prioritariamente um meio de extensão dos negócios. 

 O processo de adoc  ão do telemóvel acontece através da 

aquisic  ão, apropriac  ão e diferenciac  ão. Consoante os recursos 

financeiros, o aparelho é comprado, e, de certa forma, o capital 

investido será determinante para que a pessoa tenha mais 

funcionalidades e opc   es no telefone. Depois, esse mesmo produto é 

utilizado conforme a cultura e as habilidades de quem o adquiriu. E, 

por último, acontece a utilizac  ãoúnica e personalizada do telemóvel. 

 Roger Silverstone (1996) acredita que 

as tecnologias de informac  ão e a comunicac  ãoestão implicadas de maneira crítica 

no trabalho de reproduc  ão social, não simplesmente como bens e objetos 

apropriados, mas também como mediadoras dos conhecimentos sociais e prazeres 

culturais que facilitam as atividades de consume, sendo ao mesmo tempo, por 

direito próprio, suscetíveis de ser consumidas (p.44). 
 O telemóvel é, atualmente, uma importante plataforma para a 

autonomia política, por ter uma comunicac  ão individualizada, feita 
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por pessoas que se conhecem e que já te  m lac  os pré-estabelecidos. 

No telefone, quem envia ou recebe informac   es pode criar e recriar a 

mensagem, adaptando-a da melhor forma para quem a receberá. 

Essa mensagem através do telemóvel, feita de pessoa para pessoa, é 

otimizada e personalizada, sendo que tem longo alcance e 

interatividade. 

 Levinson     4  diz que o telemóvel 

é hoje em dia o epítome da mobilidade em mídia porque ele permite 
tantoarecepc  ão  como o livro e o rádiotransistor) quanto a produc  ão (como a 

ca  mera Kodak), proporciona isto imediatamente e a longa dista  ncia (como o 

radiotransistor), e proporciona esta interatividade  como nenhum meio móvel 

anterior) (p.52). 
 Foi a miniaturizac  ão de componentes eletro  nicos e as redes 

livres de conex es físicas, sem restric   es por fios e cabos, que tornou 

possível a existe  ncia de aparelhos de comunicac  ãomóvel (Hemment, 

2005). Nesse sentido, o rádio é um media peculiar. Muito antes do 

surgimento da Internet e dos media em rede, o rádio já poderia ser 

considerado móvel. Em função do advento do transístor, os aparelhos 

ficaram menores, deixando a sala de estar ou a cozinha para 

acompanhar o ouvinte em outros locais, como em estádios de 

futebol. Nesse cenário, criou-se um forte hábito também de ouvir 

rádio no carro, que se mantém até hoje. Já com a Internet e a 

comunicação em rede essa mobilidade do rádio é potencializada.  

 Os meios portáteis proporcionam o deslocamento do acesso   

Internet para qualquer lugar do mundo. Essa nova configurac  ãonão 

representa somente uma facilidade de conexão, mas toda uma 

potencialidade de novos usos, bem como a transformac  ão dos 

existentes. A questão inclui nãosó o espac  o, mas também a 

quantidade de tempo de exposic  ão   conexão na qual indivíduos 

passam a estar inseridos. 

 Neste momento, migra-se dos sistemas analógicos de produc  ão 

e transmissão para os digitais. O telemóvel integra todos os 
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equipamentos antes dispersos, tornando- se, simultaneamente, um 

instrumento de trabalho, de comunicac  ão e de lazer. O mesmo ecrã 

serve para conferir e-mails, ver programa de televisão, ouvir rádio, 

enviar SMS e participar de videochamada. André Lemos (2007) 

salienta que 

o uso de tecnologias móveis interfere, como toda mídia, na gestão do espac  o e do 

tempo. Essa subjetividade exteriorizada, desterritorializada, efe  mera, empática cria 

novos formatos sociais que visam compartilhar, a dista  ncia e em tempo real, a vida 

como ela é. A vida comum transforma-se em algo espetacular  atrai e prende o 

olhar  e ao mesmo tempo especular  reflete o olhar, o espelho . Nãohá histórias, 

aventuras, enredos complexos ou desfechos maravilhosos. Na realidade, nada 

acontece, a não ser a vida banal (p.38). 
 Ao incluir a comunicac  ão móvel em todos os momentos do dia-

a-dia, pode-se saturar o tempo com atividades que antigamente só 

se conseguia realizar presencialmente. O mínimo tempo de espera 

em um banco, autocarro ou mercado serve para comunicar. Com o 

telemóvel, todos levam consigo os parentes, amigos e o trabalho, que 

estão a apenas uma chamada telefónica. Sendo que não ligar ou não 

estar conectado pode significar estar excluído. Hoje, é necessário 

comunicar-se não só através de sons, mas também por imagens e 

textos, integrando mensagens e tecnologias multimedia. 

 Para Castells (2009), as comunicac   esmóveisnão substituem, 

pelo contrário, desenvolvem e modificam, a “ecologia dos meios de 

comunicac  ão”, expandindo as redes de informac  ãodisponíveis para os 

indivíduos e grupos sociais darem relevo ao nível interpessoal e 

melhorar a eficácia da comunicac  ãoautónoma orientada para a 

mudanc  apolítica. No momento em que as instituic   es dominantes da 

sociedade perderem o acesso ao monopólio das redes de 

comunicac  ão em massa, a dialéctica entre o poder e o contrapoder 

será, para o bem e para o mal, alterada para sempre (p.274). 

 Atualmente, há um novo deslumbramento pelas tecnologias, 

porque se participa de uma interac  ão muito mais intensa entre o real 

e o virtual. Esse deslumbramento não reside nas tecnologias mil, mas 
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nos própriosusuários, na capacidade em tornarem-se pessoas plenas, 

num mundo que muda a toda hora. Todos querem falar, todos 

querem ser ouvidos; todos almejam a evoluc  ão, a comunicac  ão plena 

com o máximo de tecnologias de apoio. Talvez o telemóvel seja a 

principal delas. 

 

OS JOVENS E A COMUNICAÇÃO MÓVEL 

 Ser jovem é vivenciar o período de transic  ão entre a infa  ncia e 

a vida adulta, onde ocorre o desenvolvimento físico, mental, 

emocional e social e pela vontade do adolescente em alcanc  ar os 

objectivos relacionados  s expectativas da sociedade onde vive 

(Tanner, 1962). Margaret Mead (19    dizia que o jovem nada mais 

é que um feno  meno cultural produzido pelas práticas sociais em 

diferentes momentos, manifestando-se de formas diferentes. 

 Por terem um sistema específico de valores e crenc  as, os 

jovens encontram “na comunicac  ãomóvel uma forma adequada de 

expressão e de reforc  o”  Castells, p.  3 . A adolesce  ncia é uma 

etapa importante na relac  ão com os media, são “anos de formac  ão”, 

uma vez que 

o contexto histórico, social e cultural comum proporciona um amplo grupo de 

adolescentes com as mesmas ferramentas para definirem o seu própriocaráter 
individual – comec  ando pela sema  ntica geracional que leva a uma linguagem 

comum bem como a um repertóriotemático para refletir com a sua formac  ão de 

identidade (Aroldi, 2011). 
 As novas tecnologias trouxeram uma mudanc  a significativa 

para a formac  ãocontempora  nea adolescente. Elas afastam os jovens 

da esfera das tradicionais estruturas de socializac  ão, como a escola, a 

casa e os meios de comunicac  ão em geral, mas fornecem um grande 

número de possibilidades de integrac  ão e identificac  ão, 

inscorporando-se nas rotinas quotidianas. 

 O consumo é um valor relevante entre os jovens, mas os 

padr es de consumo mudam com a inovac  ão, psicologia, imitac  ão, 
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busca de status e “são modeladas segundo padr es de signos que 

constituem uma moda cujo valor comercial é fundamental para a sua 

difusão”  Castells, p.    . A moda está relacionada com a identidade 

dos jovens. Produz-se um sentimento de pertenc  a a um grupo ou   

sociedade através do consumo de certos produtos, inclusive 

mediáticos.   a identidade que se expressa através da moda, que 

muda constantemente, e que gera a individualizac  ão. 

 De acordo com Ling e Haddon       , focando no papel mais 

expressivo do telemóvel, vários investigadores prestaram atenc  ão a 

como o telemóvel pode auxiliar o adolescente no desenvolvimento de 

uma identidade no seu papel como um objeto da moda. O telemóvel 

pode funcionar como uma forma de vitrine da mesma maneira que 

uma pec  a de jóia. Ele torna-se uma parte do visual do indivíduo 

(p.139). 

 Ainda, a cultura jovem móvel é independente, mas nãodestrói 

os lac  os familiares, pois em muitos casos ainda são os pais que 

compram e pagam as mensalidades do telefones. Com o telemóvel os 

pais se conectam aos filhos, mas não resolvem o problema da 

presenc afísica, embora “a disponibilidade da tecnologia de 

comunicac  ão sem fios modifica, mas não elimina as relac   es de poder 

entre pais e filhos”  Castells, p.    . 

 Dessa forma, o telemóvel participa das negociac   es e 

articulac   es de valores dentro da família, o que Silverstone (2006) 

define como economia moral do lar: “ficamos chocados com os 

esforc os feitos pelos pais de crianc  as  e, claro, também pelas 

própriascrianc as  para gerirem, monitorizarem e controlarem o fluxo 

de conteúdos tecnologicamente mediados nas suas casas, de modo a 

estabelecer padr es, códigos e expectativas de comportamento” 

 p.  . Os jovens, assim, articulam valores e negociam práticas, 

regras da sua rotina junto aos pais e a hierarquia do lar, em muitos 
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casos, para poder aceder aos media, como o telemóvel, as consolas 

de videogame, a televisão. 

 Para alguns pais, o telemóvel pode tornar-se uma ferramenta 

de controlo sobre os filhos: “no Reino Unido, a adoc  ão o telemóvel é 

algumas vezes ligada a quando o adolescente comec  a a dirigir no 

caso de o carro avariar. Isso permite um cuidado remoto dos pais” 

 Ling e Haddon,     , p. 3  . Portanto, dentro da economia moral 

do lar, o telemóvel pode ter dupla func  ão: proporcionar liberdade, 

comunicac  ão, criac  ão de uma identidade, conexão com seu grupo aos 

jovens, mas também oferece controlo da rotina desses jovens aos 

pais. 

 Para Ling e Haddon (2008), 

o telemóvel como um artefato está evoluindo assim como o servic  os associados e 

ele. O telemóveljá possui o potencial para ser nosso calendário pessoal, pla er de 

música pessoal, histórico de chamadas, centro de mensagens, lista de afazeres, 
álbumfotográfico e, no futuro, pode ser concebido com a func  ão de nosso livro de 

bolso e cartão de identidade (p.146). 
 Assim como aconteceu com a introduc  ão dos computadores e 

da Internet, são os jovens que ensinam os pais a usar as novas 

tecnologias de informac  ão. A incorporac  ão mais fácil e rápida do 

telemóvel pelos jovens está a mudar o processo educacional vertical, 

que da gerac  ão mais velha para a mais nova acaba por inverter- se. 

Outro ponto que, portanto, altera-se na economia moral do lar: são 

os jovens que passam a exercer o papel de educadores – para os 

media – dentro de casa, são eles que promovem a literacia e passam 

conhecimento adiante. 

 O telemóvel permite novos modos e momentos de comunicac  ão 

permanente com as redes sociais, onde a acessibilidade e a micro-

coordenac ãosãofunc   es de grande importa  ncia para a criac  ão, 

manutenc  ão e reforc  o dos lac  os sociais e familiares.  ma família 

portuguesa que tenha alguns membros emigrados em Franc  a, por 
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exemplo, tem a possibilidade de contacto facilitada pelo telemóvel, 

entre outros dispositivos da comunicac  ãomóvel em rede. 

 As mudanc  astecnológicas afetaram o tempo e o espac  o, 

contribuindo para que a interac  ão social também fosse afetada. A 

liberdade de comunicac  ão propiciada pelos telemóveis permite que os 

adolescentes se desprendam dos locais onde acontecem as 

interac   es, alterando a idéia de tempo. A comunicac  ão sem fios não 

elimina o espac  o, apenas redefine o significado de lugar, como sendo 

qualquer local a partir do qual qualquer pessoa escolhe comunicar, 

ainda que muitas vezes esses locais sejam os tradicionais, casa ou 

trabalho.   o que diz Anabela de Souza Lopes (2011): 

Independente das situac   es, o telemóvel simboliza o perpétuo contato, esteja 

ligado ou desligado, significa sempre a disponibilidade permanente dos seus 

utilizadores. Não estar em casa não é impedimento ao contato  com o telemóvel a 
idéia de lar transcende o espac  ofísico da casa e fixa-se no espac  opúblico onde é 

utilizado em qualquer momento (p.101). 
 Os jovens atualmente te  m características e vontades marcadas 

pelas revoluc   estecnológicas e pela Internet, que modificam o modo 

de vida através de uma comunicac  ão mais eficiente e instanta  nea. 

Por isso, não é problema para os jovens a adaptac  ão aos novos meios 

electro nicos, que tem a missão de constantemente ampliar e 

aprofundar o conhecimento. 

 Muitas empresas de comunicac  ão ve  em nos jovens o público 

alvo ideal para uma programac  ão segmentada e para a venda de 

produtos dos anunciantes, cada vez mais exigentes. Eles são o 

futuro, os consumidores que definirão muitos conteúdos dos media. 

Tanto em termos de desenvolvimento tecnológico e conteúdo, quanto 

em termos de renda para subsiste  ncia dos media, os jovens 

desempenham um papel fundamental, através das escolhas, dos 

usos, das práticas e da disseminac  ão dos media. Para uma melhor 

sintonia entre produtor e usuário, é fundamental a compreensão do 
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comportamento da juventude, que, apesar das normas de conduta da 

sociedade, tem na linguagem uma forma de atitude e de expressão. 
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