
 

 

Tarefa 14 professora Loana 
 
Juventude Conectada: #OQueDizAPesquisa 
 

Levando em conta que a pós-modernidade deixa crianças, jovens e adultos cada vez mais imersos nas 
tecnologias da informação, na “internet das coisas” e com uma projeção – de médio a longo prazo – de cidades 
mais inteligentes, a parte final da pesquisa Juventude Conectada busca elucidar o presente e fornecer bases 
para projetar como o jovem de hoje se inserirá nesse processo. A análise busca também esclarecer o 
entendimento comportamental e atitudinal dessa faixa etária na contemporaneidade. 

Dentre os eixos temáticos – comportamento, educação, ativismo e empreendedorismo –, ativismo e 
empreendedorismo tiveram um foco maior tanto por serem novos em relação aos outros (e, por isso, menos 
abordados) quanto pela importância recente de ambos: mobilizações pela web definindo o rumo de países e 
empreendedorismo pelo seu papel importante na economia mundial. 
 
Eixos 
Empreendedorismo e a #juventude conectada 

Empresas, universidades e até mesmo governos têm lidado com a dificuldade em transformar educação em 
riqueza e desenvolvimento social. Essa diversidade de desafios e áreas alavanca o empreendedorismo. 

O jovem brasileiro acredita que a internet é importante no apoio à criação de empresas ou novos produtos 
– além de ser determinante no processo de agregar valor, saber identificar oportunidades e transformá-las em 
um negócio lucrativo – e mostra-se entusiasmado frente ao potencial do recurso no desenvolvimento de 
projetos, no estímulo à inovação e no incremento da carreira profissional. 

Segundo o relatório da organização Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2013, o Brasil é uma das 
nações mais realizadoras do mundo, tendo diminuído o empreendedorismo por necessidade e aumentado o 
fluxo dessa tendência por oportunidade. 
 
Ativismo e a #juventudeconectada 

A adesão dos jovens às mobilizações sociais mostrou que a aparente apatia se dava pela rejeição às 
práticas e instituições constituídas. A saber: partidos, sindicatos e eleições. A construção de seu ser político e 
sua cidadania deu-se nas manifestações de rua. 

Muitos dos que gritaram a plenos pulmões, em junho de 2013, o fizeram pela primeira vez e romperam o 
isolamento e as barreiras do cotidiano, fenômenos que já ocorreram em diversas partes do mundo. 

Esse tipo de mobilização juvenil, mediada pela web, é de difícil interpretação. Ao mesmo tempo em que 
valores tradicionais emergiram, o grande desinteresse pelos rumos do país foi medido pela pesquisa, entre 
diversos temas ligados ao meio: política foi um dos menos apontados como interessantes e menos preferidos 
para a criação, postagem e compartilhamento de conteúdo. 

A maioria dos jovens conectados foi às ruas (57%) e, se considerarmos somente as capitais, ainda teremos 
um número mais expressivo (61%), além de 35% dos jovens que utilizaram ferramentas da web 2.0 para 
promover e participar das mobilizações. Isso mostra o papel preponderante na organização das mobilizações 
sociais. 
 

http://fundacaotelefonica.org.br/wp-content/uploads/pdfs/juventude_conectada-online.pdf 
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Texto 2  
 

 
https://monografias.brasilescola.uol.com.br/matematica/a-escola-como-espaco-inclusao-digital.htm 

 
Na imagem acima visualiza-se o mapa da exclusão digital no Brasil, considerando o acesso à internet, onde 

é possível observar que a realidade que permeia o país, está baseada no fato de que a maioria dos brasileiros 
não são incluídos digitalmente. 
 
Proposta de redação  
 

Leia o texto e o infográfico acima e utilize dados e informações por eles fornecidos, além de suas 
referências pessoais, para construir sua argumentação em um artigo de opinião no qual você defenda seu 
ponto de vista sobre a seguinte questão: Juventude conectada: evolução ou problema social?  
 
 


