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Conectados, informados e até narcisistas. O perfil dos próximos alunos do ensino superior 
surpreende e levanta a questão de como se comunicar com esse novo público . 

Entender as características de comportamento dos futuros estudantes é um desafio para as 
instituições de ensino superior. É claro que a tarefa não é nova, mas a grande diferença que 
está posta, ao final da primeira década do terceiro milênio, é que a atual geração de 
adolescentes carrega  características absolutamente novas e peculiares, e, por isso mesmo, 
campo fértil para estudos e análises sob as mais variadas óticas. Nunca esse grupo, de jovens 
entre 12 e 16 anos, teve tanta representatividade no espaço social, sendo um consumidor 
voraz e, por isso mesmo, alvo de diversas campanhas de marketing. Mas, apesar de ter se 
tornado tão necessário estabelecer um canal de comunicação com essa faixa etária, que 
entrará na universidade em breve, nunca se teve tanta dificuldade em desvendar como eles 
pensam.  

Um importante ponto de partida para entender o comportamento dos adolescentes de hoje é o 
contexto social da revolução digital. O processo, de fato, está em curso há algumas décadas e 
o que se vê atualmente é o crescimento de uma geração imersa, desde o seu nascimento, 
numa avançada expansão tecnológica, cujos efeitos são amplos e, de certa forma, ainda 
imprevisíveis.  

"Podemos dizer que a cultura da pós-modernidade se caracteriza pela fluidez das relações 
humanas, pela virtualidade dos contatos, pela rapidez, inconsistência e fragilidade dos 
vínculos, por uma crise nas funções de autoridade, dos valores e das ideologias", analisa a 
psicóloga especializada em orientação educacional Jaqueline Ferreira.  

Para ela, parece existir atualmente uma espécie de "borramento" dos limites nas relações, 
principalmente entre pais e filhos, o que, na sua opinião, gera uma confusão de papéis e 
funções, ocasionando uma desorientação ética e moral. A psicóloga pondera que em gerações 
passadas também havia conflitos e contradições, porém havia o que define como uma "ordem 
instalada, um status quo estabelecido" contra o qual o jovem se rebelava, adotando uma 
ideologia que lhe proporcionava uma identidade mais definida, ao contrário de hoje.  

Citando o psicanalista francês Raymond Cahn, autor de diversos livros sobre a adolescência, 
Jaqueline define alguns dos principais conflitos dos jovens atualmente: liberdade cada vez 
maior nos costumes; exigências cada vez mais severas quanto às competências; estímulo ao 
consumismo e liberação da sexualidade, entre outros.  

"No ambiente familiar, o jovem se depara com pais que têm dificuldade para impor limites. 
Estes pais da contemporaneidade muitas vezes compartilham com os adolescentes suas 
aflições, sentimentos de incerteza quanto ao futuro, de precariedade, desamparo material e 
questionamento às instituições", afirma a psicóloga.  

Nesse contexto, a antecipação progressiva da adolescência surge como uma situação 
inquietante. A pressão social não concede mais o tempo necessário para o melhor 
desenvolvimento do jovem, ocasionando, dessa forma, uma "pseudo-maturidade" em que 
prevalecem os valores de aparência sobre os de profundidade.    

Em meio a esse conjunto de fatores, há a influência determinante da enorme profusão de 
novas tecnologias, como telefones celulares com múltiplas funções e as redes sociais na 
internet - Orkut, Twitter, Facebook, Myspace, entre outras - sempre acolhidas efusivamente 
pelos brasileiros e com a capacidade de até mesmo moldar atitudes e comportamentos.  



Jaqueline lembra que uma das principais características das relações via internet refere-se à 
virtualidade dos contatos, o que elimina a necessidade de um corpo presente, um "olho no 
olho" para as relações acontecerem. "Os contatos não são reais, são virtuais, e por isto podem 
ser camuflados, distorcidos, maquiados. O outro poderá ver o que eu quiser que ele veja e 
com isto vem a sensação de poder, de manipulação da realidade, conforme o desejo de cada 
um", explica a psicóloga. 

Reflexão interessante é o demasiado valor dado à imagem. Mais uma vez, a questão não é 
exatamente nova, mas está adquirindo proporções possivelmente jamais vistas. O portal 
Terra, um dos maiores e mais importantes do Brasil, hospeda atualmente mais de 700 mil 
fotologs, onde muitos jovens colocam para quem quiser ver fotos de si mesmos, de parentes, 
amigos e festas. É o universo do ver e ser visto. "Na cultura do narcisismo em que vivemos, 
que privilegia os valores superficiais e passageiros, a estética sobre a ética, o culto à imagem 
parece estar a serviço da necessidade de sentir-se existir como sujeito. Então, é mais ou 
menos assim: sou visto, logo existo", diz a psicóloga. 

Ecomo essa geração de adolescentes, já batizada por estudiosos como a Geração Y, reage às 
pressões familiares e sociais no período em que deve fazer sua escolha profissional?  

 

 
Gabriel Prioli, da TV Cultura: a tecnologia mudou as relações econômicas, sociais e políticas 

 

A orientadora educacional recorda novamente o quão precocemente os jovens são estimulados 
a definir-se profissionalmente com o objetivo de tornarem-se mais capacitados e competitivos 
para corresponder às exigências do mercado de trabalho.  

Para ela, jovens entre 15 e 18 anos não se sentem aptos a realizar uma escolha tão definitiva 
e o resultado são os altos índices de evasão ou troca de curso nas instituições de ensino 
superior. "Para que essa escolha ocorra de modo tranquilo e seguro, o adolescente deve ter 
sido capaz de encaminhar de modo satisfatório os conflitos infantis anteriores e estar em 
processo de construção de sua identidade adulta." 

No entanto, na sua opinião, essa escolha é feita geralmente de forma imatura, muitas vezes 
impulsiva, sem o autoconhecimento necessário que o momento exige. O resultado, em muitos 
casos, são jovens que ingressam no ensino superior sem a maturidade necessária para 
desenvolver-se e comprometer-se com uma profissão, que permanecem frustrados e 
pressionados por necessidades econômicas e sociais, com dificuldades para reavaliar a escolha 
e com isso retomar o processo de amadurecimento psíquico que os levará a decisões mais 
satisfatórias.  



Jaqueline pondera que uma escolha madura deveria considerar o futuro da profissão escolhida, 
perspectivas do mercado de trabalho, remuneração inicial e empregabilidade da carreira. 

Assim como a psicologia, estudiosos da comunicação também discutem e analisam os 
caminhos mais eficientes para empresas e anunciantes se relacionarem com essa nova 
geração. Gabriel Prioli, coordenador de conteúdo e qualidade da TV Cultura e presidente de 
honra da Associação Brasileira de Televisão Universitária, acredita que a grande questão que 
se impõe é a mudança de perfil de consumo dos jovens e adolescentes. Um pouco contrariado 
em ainda chamar de "novas mídias" o que, na sua opinião, é um caminho sem volta nos 
padrões de comunicação atuais, Prioli acredita que a perda de importância das mídias 
tradicionais já é um fato inquestionável. "O tempo gasto com as mídias alternativas é maior do 
que com as convencionais. Ou se entende esse processo ou haverá problemas." 

Para ele, o ponto central desse novo padrão de comportamento e comunicação é a 
interatividade, ou, sob outro ângulo, a falta dela. Prioli lamenta que as emissoras tenham 
cometido o erro estratégico de não adotar no Brasil a TV digital pelo caminho da interatividade 
e sim pela alta definição. A tal HD (high definition) sobre a qual tanto se fala atualmente. A 
diferença vital dessa nova característica comportamental é que o usuário não é mais 
espectador de uma mídia. Tornou-se um usuário dela, sendo estimulado o tempo todo. A 
compreensão desse novo processo, acredita Prioli, só não é maior porque há uma falta de 
visão do que está acontecendo, uma espécie de falta de clareza. 

Na veloz esteira dos fatos, a televisão, que ao longo das últimas décadas reinou absoluta, 
começa a ver seu império desmoronar, algo impensável há alguns anos 

 

 
A psicóloga Jaqueline Ferreira: competitividade explica os índices de evasão 

 

Fenômeno semelhante ao causado pela própria televisão quando no seu surgimento em 
relação ao rádio, na época líder absoluto de audiência em todos os lares e que teve de 
adaptar-se à nova realidade. "Os índices de perda de audiência da TV hoje são dramáticos, 
com cerca de 55% de aparelhos ligados no horário nobre. As pessoas saíram da televisão", 
constata Prioli, para logo em seguida deixar no ar a indagação; se já se sabe que o problema 
existe, a questão agora é: como enfrentá-lo?  

A situação para a mídia televisiva só não é pior porque a penetração da internet nas classes C, 
D e E ainda não está no ambiente doméstico.  

De qualquer forma, tudo leva a crer que isso é apenas uma questão de tempo e a massificação 
da banda larga passará por cabos de fibra ótica na velocidade de muitos gigabytes. Para os 
jornais, Prioli tem opinião ainda mais radical e afirma, sem pestanejar. "Eles estão virando 
farinha, seus índices de circulação já eram." 



O lado inquietante de tamanha transformação é a constatação de que se você não está 
"plugado" não tem vida social e, em muitos aspectos, não terá também profissional.  

"O mercado anunciante também está afetado por isso e tem-se muitas vezes menos clareza 
sobre o que fazer exatamente", considera Prioli, sem esquecer que, por outro lado, a 
publicidade e a propaganda têm tentado usar esse novo mundo que se abre ao toque do 
mouse, principalmente as redes sociais. Teorizando com desenvoltura sobre o mundo da web, 
Gabriel Prioli assume que, acima de tudo, vive-se em uma época de muitas perguntas e 
poucas respostas.  

Professor com experiência acadêmica, ele leva até o ensino esse novo padrão de comunicação. 
"Isso tudo está tornando a escola obsoleta. O computador tem de ser incluído na sala de aula, 
assim como a caneta", opina, de modo enfático. Ao mesmo tempo, reconhece que isso não é 
uma tarefa simples, longe disso, mas a discussão precisa ser colocada. "Ainda há um problema 
de foco, de clareza, não se enxerga exatamente o que fazer e como agir. Mas entende-se que 
há um problema. É uma tecnologia que está mudando as relações econômicas, sociais e 
políticas." 

Saindo do campo teórico e adentrando o mundo prático, Arthur Veríssimo Warren, sócio da 
empresa de comunicação Massa Real, desenvolvedora de vídeos para a internet, entre outros 
serviços, considera que a digitalização do conhecimento é um caminho sem volta e a tendência 
é que aumente cada vez mais.  

Para ele, o modelo publicitário não funciona mais como antes e as empresas agora precisam 
investir em conteúdo, e não apenas em imagem, para aproximar-se melhor de seus clientes. 
"É preciso investir no conteúdo e mostrar ao especta-dor que não é só uma marca, mas sim 
um produto de qualidade."  

Warren reconhece que tudo é muito novo, inclusive para quem desenvolve as estratégias de 
comunicação. "Ainda se mede onde se está pisando. Uma ideia que pode funcionar para uma 
marca não funciona para outra", diz. Além disso, ele defende a criatividade. "É preciso 
comunicar sem ferir a inteligência do telespectador e procurar maneiras para conversar com 
esse novo público", indica. 

Cinthya May, produtora da SRM Comunicação, que desenvolve campanhas para esse público, 
tem aproveitado sua larga experiência em rádio para investir no que se consagrou como 
podcasts - programas de áudio produzidos exclusivamente para a internet que podem ser 
baixados (download) e transferidos para celulares, mp3 e outros aparelhos de áudio digitais. 
Há mais de dois anos atuando nesse segmento e tendo desenvolvido trabalhos para o 
Ministério do Trabalho e para a Rede Mercury de hotéis, Cinthya costuma dizer para as 
empresas que elas podem ter o seu próprio programa de rádio.  

Formada em jornalismo, Cinhya acredita que as empresas estão começando a se ater a esse 
novo mundo digital, embora muitos empresários, que sempre valorizaram as mídias 
convencionais, ainda apresentem alguma resistência. "Não tem jeito. Quem não tiver uma 
comunicação digital não existe. Tem de se ter um pé na internet e essa leitura os empresários 
têm de fazer", sentencia. 

Tório Barbosa, diretor da agência de publicidade Educa, acostumado a trabalhar em 
campanhas para instituições de ensino direcionadas exatamente para essa faixa etária, diz que 
nesse meio a resistência vem de onde menos se poderia esperar. De acordo ele, os gestores 
das instituições que o procuram perceberam que estão diante de um novo paradigma e que 
não possuem condições de resolver sozinhos seus problemas de comunicação com essa 
geração.  



As resistências aos novos conceitos e ferramentas de comunicação, segundo ele, ocorrem mais 
nos departamentos de marketing das instituições do que nos altos escalões da gestão. "A alta 
gestão sabe que precisa dialogar e tem consciên-cia de que eles não sabem como fazer isso 
com esse novo público", afirma. 

Tório enfatiza, entretanto, que as instituições, secularmente acostumadas a comunicar apenas 
falando e ouvindo muito pouco - e isso inclui o próprio processo de aprendizagem, em que só o 
professor fala e o aluno escuta em silêncio - terá de mudar. E essa mudança significa, acima 
de tudo, aprender a ouvir. "É preciso deixar de ser um processo em que só um fala, as 
instituições terão de aprender a dialogar." 

Esse escutar significa monitorar as redes sociais, criar blogs e acompanhar os comentários dos 
alunos, incentivando-os a participar dos rumos de sua instituição com críticas e sugestões, 
tornando a universidade mais "colaborativa".  

Outro fator é o aumento da presença feminina no ensino superior. Segundo Tório, em muitas 
instituições mais de 50% dos alunos são mulheres e a comunicação historicamente 
desenvolvida para atrair estudantes sempre teve uma característica muito masculina.  

Porém, tudo é muito novo, rápido, e é necessário trabalhar ao mesmo tempo em que são 
feitos ajustes. Tudo indica que a revolução digital é e será sempre um aprendizado, para pais e 
adolescentes, anunciantes e consumidores, professores e alunos. 

Fonte: Ensino Superior. Disponível em: < http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. 
Acesso em: 10 fev. 2010. 

 

 


