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RESUMO 

 

 

Qual a lente usada pelos Programas de Pós-Graduação em Comunicação brasileiros para 

estudar a relação entre os jovens, a comunicação e o consumo nos últimos cinco anos? Quais 

juventudes e práticas de consumo ganham visibilidade nestes estudos? Como eles abordam as 

dinâmicas, processos e lógicas comunicacionais característicos desta interface? Que escolas 

teóricas, autores e metodologias têm sido priorizados na análise das interações entre as 

culturas do consumo e as culturas juvenis no campo da Comunicação? Assumindo tal 

problemática como norteadora reflexiva, esta dissertação tem por principal objetivo realizar o 

levantamento, a sistematização e a análise teórico-metodológica de dissertações 

desenvolvidas nos PPGCOMs brasileiros, que tematizam as relações entre comunicação, 

consumo e juventude. Definimos como marco histórico o período de 2005 a 2009, anos que 

caracterizam um visível crescimento dos debates sobre comunicação e consumo na cena 

acadêmica nacional, com a criação do primeiro Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

diretamente voltado a esta área de investigação. Como principal embasamento teórico e 

metodológico utilizamos o modelo de pesquisa em comunicação elaborado por Maria 

Immacolata Vassalo de Lopes e a proposta de mapa cartográfico de Jesús Martín-Barbero. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação. Consumo. Juventude. Metodologia. 



 

 

ABSTRACT 

What is the lens used by Brazilian in Post-Graduate Programs in Communication to study the 

relationship between the youth, communication and consumption in the last five 

years? What youths and consumption practices gain visibility in these studies? How they 

approach the dynamics, processes, logical communications characteristics of this 

interface? What theoretical schools, authors and methodologies have been targeted in the 

analysis of interactions between consumer culture and youth cultures in the field of 

Communication? Assuming such problems as guiding reflective, the main objective of 

this dissertation is to conduct the survey, systematic, theoretical and methodological 

analysis of PPGCOMs papers developed in Brazil, which thematize the relationship between 

communication, consumption and youth. We set a landmark period from 2005 to 

2009, years that characterize a visible growth of the discussions on communication 

and consumption in the national academic scene, with the creation of the 

first Graduate Program in Communication directly focused to this area of research. We used 

the model communication research prepared by Maria Immacolata Vassallo de Lopes and 

cartographic map proposed by Jesús Martín-Barbero as the main theoretical base and 

methodology. 

 

Keywords: Communication. Consumption. Youth. Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Iniciamos nossa dissertação expondo nossos dois principais objetivos de 

investigação, aqueles que nos guiaram nestes anos de intenso processo de pesquisa. Este 

trabalho, agora finalizado, teve por motivação nuclear identificar as principais linhas de 

pensamento, orientações teóricas e nortes metodológicos presentes no debate comunicacional 

contemporâneo sobre as temáticas comunicação, consumo e juventude. Para responder a esta 

preocupação, voltamo-nos, constituindo nosso segundo e igualmente nuclear foco 

investigativo, à identificação e análise criteriosa de dissertações de mestrado defendidas entre 

2005 e 2009 em Programas de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) no país. 

Atendendo a estes objetivos, propusemo-nos a realizar um mapeamento das principais 

informações coletadas, buscando desenvolver uma análise relevante ao campo da 

Comunicação e ao PPGCOM em que estamos inseridos. 

Inspirados pela leitura de dois textos basilares de Maria Immacolata Vassalo de 

Lopes e Jesus Martín-Barbero, iniciamos o mergulho naquele que seria nosso corpus de 

investigação. A tarefa não se mostrou simples para alguém que iniciava sua trajetória de 

formação como pesquisadora acadêmica. O volume e a complexidade de dados coletados, o 

investimento incansável em nos familiarizarmos com nomenclaturas e teóricos muitas vezes 

ainda desconhecidos, ambos exigiram redobrada atenção investigativa e cuidado analítico. 

Para prosseguir em tal empreitada, foi fundamental construirmos pilares metodológicos 

sólidos para nossa pesquisa. Assim, algumas linhas de mapeamento foram assumidas. 

 Primeiramente buscamos identificar quais Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação eram reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES). Cabe lembrar que a CAPES busca um padrão de excelência acadêmica 

para os mestrados e doutorados nacionais e serve de base para a formulação de políticas para 

a área de Pós-Graduação, bem como para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de 

estudo, auxílios, apoios).  

Em seguida, identificamos os Programas afiliados à Associação Nacional dos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS), que congrega esses Programas 

em nível de Mestrado e Doutorado no Brasil. A COMPÓS tem como objetivos principais o 

fortalecimento e qualificação crescentes da Pós-Graduação em Comunicação; a integração e 

intercâmbio entre os Programas existentes; e o apoio à implantação de novos Programas; 

http://www.capes.gov.br/
http://www.capes.gov.br/
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defendendo, assim, o aperfeiçoamento profissional e o desenvolvimento teórico, cultural, 

científico e tecnológico no campo da Comunicação1.  

Percorrer esse itinerário através de diferentes trabalhos sobre comunicação, 

consumo e juventude, produzidos por outros pesquisadores, é uma tarefa desafiadora e 

inovadora, que possibilita identificar novo saberes, trilhas e “travessias”. Mas como dar o 

primeiro passo, como cumprir essa tarefa, como apropriar-se de cada conhecimento adquirido 

e fazer de nosso próprio trabalho algo relevante para nosso campo de conhecimento? 

Em nosso percurso metodológico, partimos da observação, passando pela coleta 

de informações e pelo tratamento de dados, e chegamos à análise e interpretação conceitual 

destes dados. Inicialmente, como já citado, utilizamos como norteadores teóricos e 

metodológicos o modelo de análise metodológica da pesquisa em comunicação elaborado por 

Maria Immacolata Vassalo de Lopes (2005) e a proposta de mapa cartográfico de Jesús 

Martín-Barbero (2004). Voltaremos a esses autores, detalhando suas contribuições 

metodológicas, ao falarmos dos conceitos de mapeamento e cartografia, que permitiram a 

estruturação de nossa pesquisa, a interpretação das dissertações e a construção teórica de 

nosso objeto. 

Para a construção desse objeto de estudo, combinamos base empírica, análise 

metodológica e problematização teórica. Dessa forma, chegamos a um mapa de dissertações 

de mestrado realizadas no campo da comunicação, que versam sobre as articulações entre os 

temas consumo e juventude. Com este primeiro mapa em mãos, o investimento agora migrava 

da horizontalidade para a verticalidade. Movidos por este princípio, assumimos a leitura em 

profundidade de cada uma das dissertações selecionadas. Procuramos, então, identificar e 

analisar as lentes usadas pelos mestrandos vinculados a Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação em dissertações defendidas entre 2005 e 2009. A definição deste corpus teve 

como marco histórico os anos de 2005 a 2009, pelo fato de ocorrer, neste período, um 

crescimento dos debates sobre comunicação e consumo na cena acadêmica nacional, marcado, 

em particular, pela criação do primeiro Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

diretamente voltado a estas áreas de investigação
2
.  

                                                 

1
 Fonte: <www.compos.org.br> 

2
 O PPGCOM da Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM é o primeiro voltado ao debate sobre 

Comunicação e Consumo, tendo sido criado em 2005. 
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É importante salientar, no entanto, que, apesar deste crescimento, trabalhamos 

com a hipótese de encontrar poucas dissertações que abordassem ao mesmo tempo os eixos 

comunicação, consumo e juventude no período citado. 

Para contextualizarmos nosso objeto de estudo, identificaremos as principais 

problemáticas e apresentaremos nosso quadro teórico de referência. Em seguida, 

explicaremos como estruturamos cada capítulo e quais os caminhos percorridos para o 

mapeamento das dissertações.  

É importante esclarecer que nosso objeto de investigação é constituído pelo 

próprio campo científico, ou seja, investigaremos as dissertações de outros pesquisadores que 

já defenderam suas produções acadêmicas no campo da comunicação. Uma grande 

responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma oportunidade de detectar lacunas e brechas que 

pudessem contribuir para o desenvolvimento dos PPGCOMs e de novas pesquisas que 

venham a se desenvolver na área temática aqui privilegiada. 

Para delimitarmos nosso problema de pesquisa, estabelecemos perguntas-chave, 

que nos guiaram ao longo da trajetória de investigação. Nosso primeiro passo foi analisar 

quais foram os caminhos percorridos até o período pesquisado pelos PPGCOMs, para 

entendermos, neste marco histórico, os processos de consumo e comunicação que estiveram 

nas pesquisas acadêmicas selecionadas associados à juventude. Para respondermos a este 

questionamento inicial, elaboramos algumas perguntas mais específicas: qual juventude e qual 

prática de consumo ganham visibilidade nas dissertações acadêmicas que compõem nosso 

corpus e o que revelaram da ênfase comunicacional? Quais escolas teóricas, autores e 

metodologias foram usados prioritariamente para retratar a interface entre as culturas juvenis 

e o consumo, no campo da Comunicação? 

Também nos propusemos a investigar como foram abordadas as dinâmicas, 

processos e lógicas comunicacionais características desta interface. E, por fim, analisamos o 

olhar voltado ao eixo consumo, segundo a forma com que era retratado nas dissertações 

selecionadas. 

Após a definição dos conceitos teóricos estruturantes para construção do 

mapeamento e de nosso corpus inicial, começamos o planejamento dos capítulos. Para 

respondermos às questões de nossa dissertação, estruturamos os caminhos traçados em três 

capítulos: Itinerário da Investigação, Investigação Transversal e Fronteiras da 

Investigação. 
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No capítulo 1, Itinerário da Investigação, apresentamos os procedimentos 

metodológicos adotados na pesquisa e os resultados da coleta de dados. 

Como em um mapa, definimos três etapas principais a serem percorridas. Na 

primeira etapa, realizamos a identificação e seleção do corpus da pesquisa, aproximação com 

nosso objeto, observando as informações e coletando os dados. Assim, realizamos o 

levantamento das dissertações defendidas de 2005 a 2009, para comporem a primeira 

amostragem da pesquisa. Na segunda etapa, esses dados receberam tratamento descritivo, de 

acordo com as seguintes questões: 

 

A- Como essas dissertações definem as categorias consumo, comunicação e juventude e quais 

os principais autores usados para cada um desses eixos? 

 

B- Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

C- O que cada uma dessas dissertações define como problemática? 

 

D- Com quais ferramentas os autores trabalharam em sua dissertação: análise empírica, 

qualitativa, quantitativa etc.? 

 

Com base nesses dados, finalizamos o capítulo 1, com a montagem do corpus 

final de investigação para nosso mapeamento. Nessa etapa verificamos em quais regiões, 

períodos, faculdades e linhas de pesquisa estas dissertações foram desenvolvidas. 

No capítulo 2, Investigação Transversal, iniciamos o mapeamento as 

dissertações escolhidas para nosso corpus final. Realizamos, então, uma investigação 

transversal, buscando relacionar sempre os eixos comunicação, consumo e juventude, 

observando e cruzando as múltiplas informações coletadas.  

 Propomos no capítulo 2, apresentar as principais recorrências e padrões das 

pesquisas, divergências, antagonismos e ambiguidades que encontramos com relação às 

metodologias e autores escolhidos pelos pesquisadores. Relatamos alguns fenômenos que se 

destacaram nesse momento da cartografia, assim como as principais escolas utilizadas pelos 

pesquisadores , os discursos presentes nessas dissertações e buscamos fazer um movimento de 

olhar transversal e lateral entre os eixos temáticos.  



18 

 

 

Assim, extraímos os dados pertinentes para responder uma de nossas questões: 

quais as escolas teóricas, principais autores e metodologias usadas na análise das interações 

entre as culturas do consumo e as culturas de juventude no campo da Comunicação. 

No capítulo 3, Fronteiras da Investigação, nos dedicamos a responder como se 

desenvolveram as dinâmicas, os processos e lógicas comunicacionais características desta 

interface. Apresentamos as nossas interpretações finais para a problemática da pesquisa e 

propomos uma reflexão sobre os eixos comunicação, consumo e juventude a partir do 

mapeamento construído. 

Procuramos compreender, também, qual jovem e qual prática de consumo ganhou 

mais visibilidade neste período. Estivemos atentos à contextualização dos resultados obtidos e 

procuramos compreender a inserção e as implicações dos estudos que analisamos para as 

teorias da comunicação, do consumo e da juventude e suas correlações mais amplas com o 

próprio campo da Comunicação Social. Preocupamo-nos em tentar elucidar, com os mapas 

elaborados, sinalizadores do universo jovem e das culturas de consumo retratados pelos 

pesquisadores para então prosseguirmos para nossas considerações finais, no Capítulo 5. 

Por fim, cabe salientar que, ao realizarmos essa pesquisa, buscamos contribuir 

para a área de estudos em questão e dialogar com os aportes reflexivos que vêm sendo 

consolidados por nosso PPGCOM. Entendemos que esse estudo constitui o primeiro passo de 

um longo e produtivo movimento de travessia de novas fronteiras de investigação e 

discussões sobre Comunicação, Consumo e Juventude no campo da Comunicação Social.   
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2. ITINERÁRIO DA INVESTIGAÇÃO  

  

Neste capítulo, que se divide em três momentos, convidamos o leitor a nos 

acompanhar no detalhamento dos percursos que constituíram nosso itinerário de investigação. 

Deste modo, ao seguir as diferentes etapas e circunstâncias deste processo, será possível 

identificar uma escritura que funciona como um “relato de campo”. Fazemos tal destaque por 

entendermos que, nesta dissertação, aos moldes de uma etnografia do conhecimento 

científico, percebemos as dissertações estudadas como textos vivos, como sinalizadores que 

mostram não apenas o estado da arte do debate “comunicação, consumo e juventude”, mas, 

igualmente, apresentam-se como ferramentas de narração e formação metanarrativa do sujeito 

que as investiga. Ou seja, ao mesmo tempo em que estudamos e “decupamos” cada uma das 

dissertações, constituímos, a partir deste processo, nosso próprio universo investigativo.  

Tendo feito este esclarecimento, fará sentido destacar as duas linhas, convergentes 

e dialógicas, que caracterizam esta etapa de nosso trabalho. Em uma primeira aproximação, 

serão apresentados os principais procedimentos metodológicos adotados em nossa pesquisa, 

que nos orientaram na coleta e tratamento dos dados. Obviamente, tais procedimentos, bases 

fundamentais de um estudo filiado à linhagem da metodologia de pesquisa em comunicação, 

não dispensam (muito ao contrário) fundamentos teóricos. Assim, também eles são 

apresentados, bem como os eixos que demarcaram os processos da investigação. Como 

segunda linha, consta do capítulo a primeira parte de nossa descrição de dados e também 

nossas principais descobertas, as quais resultaram na seleção de nosso corpus final. 

  

2.1 Identificação e seleção do corpus da pesquisa: guias epistêmicos, amostragem e 

técnicas de coleta de dados 

 

Para elucidarmos as premissas metodológicas adotadas em nossa pesquisa, faz-se 

necessário retomar algumas das questões que compõem nossa problemática, quais sejam: qual 

juventude e qual prática de consumo ganham visibilidade nas dissertações acadêmicas que 

compõem nosso corpus e o que revelam da ênfase comunicacional?; Quais escolas teóricas, 

autores e metodologias foram usados prioritariamente para retratar a interface entre as 

culturas juvenis e as culturas de consumo, no campo da Comunicação; Como foram 
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abordadas as dinâmicas, processos e lógicas comunicacionais características desta interface; 

Como o consumo é retratado nas dissertações que analisamos? 

Para que pudéssemos responder a estas questões, buscamos apoio em um conjunto 

de modelos metodológicos e teóricos, que também serviram de base para nossa análise nos 

Capítulos 3 e 4. Acompanhando esta linha de raciocínio temos que um dos principais 

norteadores para a elaboração de nossa dissertação foi a utilização de um modelo clássico 

sistematizado e tradicionalmente usado para análise de pesquisas em Comunicação, o modelo 

de pesquisa em comunicação elaborado por Lopes (2005). Compreendemos que o modelo 

proposto por Lopes (2005) foi fundamental para esta dissertação, ao longo de todo o processo 

por nós percorrido.  

Tendo assumido este referencial, adotamos para a descrição de dados uma grade 

interpretativa ancorada em aspectos como: identificação de objeto, problema de pesquisa e 

metodologia adotada; método de análise qualitativo/quantitativo; análise bibliométrica; 

principais operadores conceituais utilizados; períodos históricos e contextos priorizados; 

relação com Programa de Pós-Graduação de origem e linha de pesquisa do orientador. 

Além disto, mostrou-se necessário adotar um procedimento de obtenção de dados 

metodológicos e teóricos que nos garantissem a aproximação ao critério de relevância do 

recorte a nossa área de inserção investigativa. Para tanto, utilizamos o critério de Silva (1989), 

presente em sua dissertação de Mestrado “Do Detalhe ao Talhe”, que nos norteou neste 

procedimento. Isto não se deu por acaso. Afinal, Silva (1989) busca no modelo metodológico 

da pesquisa em Comunicação – elaborado por Maria Immacolata Vassalo de Lopes, em sua 

tese de doutorado na ECA/USP em 1988– elementos para elaborar uma análise sistematizada 

que permitisse, segundo a autora, clareza de interpretação (SILVA, 1989). Como a mesma 

esclarece: 

 

Seu modelo pode ser aplicado tanto a investigações em ato (modelo de construção 

metodológica) quanto a investigações já realizadas (modelo de reconstrução 

metodológica) visando, nesse caso, a apreender a construção da estrutura da obra 

cientifica que se dá através das opções, seleções e combinações feitas ou não pelo 

pesquisador. (SILVA, 1989, p.19). 

 

Em conjunto com a premissa de utilizar o modelo de reconstrução metodológica 

supracitado, retomamos nossos norteadores teóricos e metodológicos: o próprio modelo de 

pesquisa em comunicação elaborada por Lopes (2005) e a proposta de mapa cartográfico e 

mapa noturno de Martín-Barbero (2004 e 1998). Neste sentido, tanto a contribuição de Silva 

(1989) quanto os conceitos de mapeamento e cartografia permitiram, de forma articulada, a 
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estruturação da pesquisa, a interpretação das dissertações e a construção teórica de nosso 

objeto. 

O diagrama abaixo elucida esse primeiro “fragmento” de nossa pesquisa. Ele 

apresenta suas etapas, que analogamente se organizam através de “camadas”, partindo da 

análise metodológica, passando pela base empírica e pela problematização teórica, e chegando 

ao mapeamento final das dissertações selecionadas, as quais, posteriormente, como se verá ao 

longo do trabalho, receberam o escrutínio por tópicos. 

 

Figura 1 – Fragmentos das inter-relações metodológicas para a demarcação do objeto  

 

 Tendo assumido esta primeira sustentação teórica, de fundamento metodológico 

inequívoco, buscamos sistematizar as diferentes contribuições, colocando-as em diálogo com 

uma nova envergadura conceitual, advinda em especial das proposições de Rolnik (2006). 

Deste arcabouço teórico, podemos sintetizar aspectos relevantes ao tratamento de nossa base 

empírica, a partir dos seguintes tópicos:  

 

a) O modelo de pesquisa em comunicação proposto por Lopes (2005); 

b) O modelo de mapeamento e análise de pesquisa em comunicação de Silva (1989), 

proposto em sua dissertação “Do detalhe ao talhe: dissertações/teses em Comunicação 

Rural – uma revisão 1978-1988”; 

c) As propostas de mapeamento cartográfico e de mapa noturno de Martín-Barbero (2004 

e 1998); 

Objeto - Mapeamento das 
dissertações - debate dos eixos 
comunicação, consumo e 
juventude.  

Problema - Problematização 
teórica - busca de respostas para 
a problemática 

Base Empírica - 
aproximação dos dados 
através da leitura das 
dissertações 

Análise Metodológica - 
identificação dos modelos 
metodológicos adotados 
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d)  A inspiração de cartografar de “forma coletiva” extraída da obra de Rolnik (2006); 

 

Cabe ainda esclarecer que, complementando o arcabouço acima elencado, foi 

fundamental a nosso percurso empírico-reflexivo valermo-nos da bibliometria como 

ferramenta estatística para gestão da informação e do conhecimento obtido na coleta dos 

dados. Também nos foi extremamente útil, adotando aqui uma remissão biográfica, 

participarmos da disciplina Seminário Avançado de Orientação, ministrada no PPGCOM-

ESPM pela Profa. Dra. Tânia Hoff.  

 Tendo feito estes esclarecimentos, seguiremos agora apresentando uma síntese das 

bases teóricas e epistêmicas que nos guiaram na coleta de dados, na montagem do corpus e, 

posteriormente, na análise final. Optamos por apresentá-las em separado, para maior clareza 

de cada um dos recortes adotados neste estudo.  

 

2.1.1 O modelo de pesquisa em comunicação proposto por Lopes (2005) 

 

 O modelo de pesquisa em comunicação que nos parece afinado ao grande 

desenvolvimento desse campo de estudos é, como já ressaltado, aquele proposto por Lopes 

(2005). Como se pode notar este modelo opera nas condições de concretude da prática 

cientifica efetivamente levada a cabo em Programas de Pós-Graduação em Comunicação e, 

assim, nos possibilitou sistematizar os dados coletados e obter maior clareza nas 

interpretações. São dois os princípios que o regem: 

 

1) A reflexão metodológica não se faz de modo abstrato porque o saber de uma 

disciplina não é destacável de sua implementação na investigação.  

2) A reflexão metodológica não só é importante como necessária para criar uma 

atitude consciente e crítica por parte do investigador quanto às operações científicas 

que realiza na investigação e quanto ao questionamento constante a que deve 

submeter os métodos ante as exigências que lhe impõe a realidade.  
 

(LOPES, 2005, p. 92) 

 

 A bibliografia de base metodológica nos auxilia a desenvolver uma atitude 

reflexiva, alerta e crítica e a questionar constantemente as operações realizadas nos processos 

de investigação científica. O primeiro componente paradigmático do modelo proposto por 

Lopes (2005) é a ruptura epistêmica entre o “objeto de pesquisa” e o “objeto real”, que deve 

ser submetido à crítica metódica do pesquisador: 
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...É preciso criticar essa ilusão empiricista do objeto de estudo, pois a Ciência não 

lida com o objeto percebido, mas com o objeto construído. É nesse aspecto que a 

teoria guia, seleciona e recorta o fenômeno ou objeto real para constituí-lo em 

problema ou objeto de pesquisa. Quando este é formulado no início de um projeto 

ele já não é do plano do “real”, mas do plano do discurso. É o que leva Granger a 

afirmar que “a Ciência apreende objetos construindo sistemas de formas numa 

linguagem e não diretamente sobre dados sensíveis” (GRANGER, 1960 p.12-13). 

Portanto, o objeto de estudo já é desde o início uma construção teórica, e a opção 

pelos métodos é imposta antes pela teoria que pelos fatos da realidade. (LOPES, 

2005, p. 104) 

   

 Apesar da complexidade do modelo, é possível adaptar a essência de seus 

fundamentos às necessidades de cada estudo. Assim, a metodologia de Lopes (2005) nos 

permitiu delinear, de forma mais clara, a construção ou reconstrução da estrutura das 

dissertações em torno dos eixos propostos por nossa pesquisa (comunicação, consumo e 

juventude). A partir dessa possibilidade de instrumentalizar nosso itinerário, desenvolvemos 

uma melhor compreensão de nossas opções de combinação e seleção das informações sobre 

os eixos temáticos. Explicamos que não tivemos a intenção de aplicar o modelo em sua 

totalidade, mas sim como uma forma de sistematizar nossos dados e aprimorar nossas 

interpretações. 

Abaixo, demonstramos graficamente como o Modelo Metodológico de Pesquisa 

em Comunicação é representado, através dos componentes sintagmáticos e paradigmáticos: 

 

 

Figura 2 - Modelo metodológico de pesquisa em comunicação - fases da pesquisa: componentes sintagmáticos 

Definição do 
objeto 

• Teorização da 
problemática e 
quadro teórico 
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• Técnicas de 
investigação 

Descrição 

• Técnicas e 
métodos de 
descrição 

Interpretação 

• Métodos de 
interpretação 
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Figura 3 - Modelo metodológico de pesquisa em comunicação - instâncias da pesquisa: componentes 

paradigmáticos  

 

 Tendo por referência as instâncias da pesquisa, chegamos aos critérios fundantes 

de nosso mapeamento. Esses critérios consistem na identificação das seguintes regras: 

1ª- Vigilância epistêmica sobre as dissertações analisadas, que permite a identificação de seus 

objetos de estudo; 

2ª- Localização dos quadros de referencias adotados; 

3ª- Coleta e alocação dos dados empíricos relevantes em quadros de análise metódicos; 

4ª- Tratamento desses dados através da compatibilização entre eles e nossa base conceitual. 

 

 Para organizarmos a coleta das informações de cada dissertação do corpus final, 

usamos como critérios as sete operações metodológicas propostas pela autora, a saber:  

 

1. Problema da pesquisa 

2. Quadro teórico de referência 

3. Hipóteses 

4. Amostragem 

5. Técnicas de coleta 

6. Análise descritiva 

7. Análise interpretativa 

 

 Ao finalizar-se essa etapa, são feitas as conclusões e a inclusão da bibliografia. 

(LOPES, 2005, p. 136).  

Epistemologica 

• Ruptura 
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 Após obtermos a sistematização do primeiro norteador teórico, buscamos o 

modelo de mapeamento e análise de pesquisa de Silva (1989) para prosseguirmos com nosso 

itinerário investigativo. 

 

2.1.2 O modelo de mapeamento e análise de pesquisa de Silva (1989) 

 

 Para aprofundarmos nosso conhecimento sobre o modelo de Lopes (2005) e 

verificarmos, na prática, sua aplicação cientifica por parte de outro investigador, buscamos 

uma dissertação de Mestrado que dialogasse com esse modelo. Chegamos à dissertação “Do 

detalhe ao talhe: dissertações/teses em Comunicação Rural, uma revisão 1978-1988”, 

apresentada por Gislene da Silva ao Instituto Metodista de Ensino Superior, sob a orientação 

do Prof. Dr. Wilson da Costa Bueno, em abril de 1989. 

 A pesquisa de Silva (1989) teve como hipótese uma possível irreflexão nas 

questões metodológicas, epistêmicas e teóricas na produção de teses e dissertações do campo 

da Comunicação. Segundo a autora, essa característica se acentuava na produção de pesquisas 

em Comunicação Rural. Silva (1989) explica que o processo de comunicação rural se dá 

através da interação entre os diversos setores e elementos relacionados com o meio rural 

(famílias, associações, empresas, órgãos governamentais e instituições públicas). Dessa 

forma, ocorreria o compartilhamento das informações e experiências, visando à melhoria das 

condições de vida e trabalho das pessoas que lidam com atividades agrícolas. Com essa 

problemática, a autora buscou no modelo de Lopes (1988) os elementos para uma análise 

sistematizada e uma maior clareza na interpretação dos dados coletados, através da 

reconstrução metodológica das dissertações que analisou.  

 Para o desenvolvimento de nossa pesquisa foi muito importante entendermos as 

premissas adotadas por Silva (1989) ao usar o modelo de Lopes (1988). Como ela nos explica,  

 

...Decidimos, então, submeter nossas observações e dados, coletados em função de 

nossa pergunta direcionadora, às aberturas de entendimento proporcionadas pelo 

modelo de reconstrução metodológica. Como era de se esperar, e como achamos que 

deve ser, o modelo foi adaptado às necessidades e finalidades de nosso estudo. Não 

era nosso objetivo tentar conhecer detalhadamente toda a estrutura metodológica das 

dissertações/teses, pretendíamos sim fazer um corte em cada uma delas para detectar 

que elementos poderiam estar funcionando como obstáculos à constituição mais 

precisa do corpus teórico da Comunicação. (SILVA, 1989, p.19) 

 

 Cabe ressaltar que utilizamos a análise de Silva (1989) como forma de 

sistematizar os dados e obter precisão interpretativa, sem possuirmos, no entanto, a intenção 
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de problematizar os detalhes da estrutura metodológica de cada dissertação, mas sim 

desenvolver o mapeamento sobre os debates temáticos comunicação, consumo e juventude a 

partir das dissertações que compõem nosso corpus. 

 As premissas de Silva (1989), ao usar o modelo de Lopes (1988), adaptado às 

necessidades e finalidades da sua pesquisa, nos auxiliaram a definir a estrutura de nossos 

capítulos, de acordo com a nossa problemática. Dessa forma, nossos capítulos foram 

elaborados a partir da dissertação de Silva (1989). Além disso, fragmentos do modelo 

mapeado pela pesquisadora estão inseridos ao longo de nossa pesquisa. 

 A contribuição de Silva (1989) não é somente teórica, mas também de ordem 

epistêmica. Ressaltamos que, ao adaptar o modelo metodológico para análise de pesquisa em 

comunicação proposto por Lopes (1988), Silva (1989) tornou-o mais acessível, elucidando, de 

forma criativa e didática, como poderia ser desenvolvido nosso mapa.  

    

2.1.3 As propostas de mapeamento cartográfico e mapa noturno de Martín-Barbero (2004 e 

1998) 

 

 Partilhando das propostas barberianas, propusemos o desenvolvimento de um 

mapa cartográfico advindo das dissertações selecionadas, tal como indicado pelo pesquisador 

espanhol em seu livro “Ofício de cartógrafo: travessias latino-americanas da comunicação na 

cultura” (2004). Possuíamos muitas possibilidades para investigar as dissertações que 

compõem nosso corpus, e a proposta do autor de aguçar nossa visão de pesquisador era a mais 

apropriada ao nosso objetivo, permitindo o diálogo efetivo com o modelo de Lopes.  

 Ao assumirmos a responsabilidade de investigar as dissertações de outros 

pesquisadores, conhecendo a complexidade desta tarefa, parecia-nos bastante pertinente 

recorrer à concepção da cartografia: sabendo da possibilidade de caminhar como quem 

caminha no escuro e no desconhecido, a princípio com dificuldade, mas depois atento às 

novas paisagens que nosso olhar conseguisse identificar. Ao assumirmos esse olhar, seria 

possível explorar novas perspectivas e descobrir outros caminhos que respondessem a nossas 

questões.  

 A cartografia, como um processo analítico, propõe olhares entremeados e 

ajustáveis nas inter-relações entre emissores e receptores. Complementamos a proposta 

barberiana com a obra Mapas Nocturnos - Diálogos, de 1998. É com essa perspectiva de 
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investigação, sempre articulada através das mediações do sujeito, que Martín-Barbero (1998) 

propõe seu mapa noturno: 

 
...Mapa noturno: um mapa para indagar a dominação, a produção e o trabalho, mas 

pelo outro lado, o das brechas, do consumo e do prazer. Um mapa não para escapar, 

mas para o reconhecimento da situação a partir das mediações e dos sujeitos. Para 

mudar o lugar a partir da formulação das perguntas, para assumir as margens não 

como tema, mas como enzimas. Porque os tempos não estão para sínteses e são 

muitas as zonas da realidade cotidiana que ainda se podem explorar, e em cuja 

exploração não podemos avançar se não tatearmos, sem mapa ou apenas com um 

mapa noturno... (MARTÍN-BARBERO, 1998, p.1) 
3 

 

 Assumindo a tarefa de desenhar mapas das dissertações selecionadas, percorremos 

cada uma delas e os movimentos de seus pesquisadores com um olhar “descentrado”, segundo 

proposto por Martín-Barbero. Este movimento permitiu enxergar novos ângulos e descobrir 

atalhos para várias fronteiras de análise. A composição entre o rigor epistemológico, que 

encontramos em Lopes (2005), e a abertura epistêmica, localizada em Martín-Barbero (2004 e 

1998), permitiu-nos construir um caminho frutífero, no qual se uniram seriedade investigativa 

e sensibilidade cognitiva, ferramentas quantitativas e recursos qualitativos. 

 Martín-Barbero (2004), ao discorrer sobre a transdisciplinaridade nos estudos da 

comunicação, nos convida à construção de uma articulação com suas mediações e 

intertextualidades. Tínhamos múltiplos conhecimentos a explorar, e a cartografia possibilitou 

que realizássemos investigações cruzadas. A proposta de Martín-Barbero nos auxiliou a 

definir e averiguar a conceituação das categorias consumo, comunicação e juventude sob a 

perspectiva dos pesquisadores, verificando as articulações e diálogos entre os eixos e sujeitos 

presentes em cada estudo. Preparamos, com esses norteadores, nosso caminho para o Capítulo 

2 (Investigação Transversal). 

 

2.1.4 A inspiração de cartografar de Rolnik (2006) 

  

 Em nossa pesquisa sobre linguagens cartográficas, encontramos a obra 

“Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo”, da autora Suely Rolnik, 

psicanalista e professora da PUC-SP. Rolnik (2006) faz um traçado geográfico que se inicia 

                                                 

3
 Original: Mapa nocturno: un mapa para indagar la dominación, la producción y trabajo, pero desde el otro 

lado:el de las brechas,el consumo y el placer.Un mapa no para la fuga, sino para el reconocimiento de la 

situación desde las mediciones y los sujetos. Para cambiar el logar desde el que se formulan las preguntas, para 

assumir los márgenes no como tema,si no como enzima. Porque los tiempos nos estãn para la sínteses y son 

muchas las zonas en la realidade cotidiana que están aun por explorar, y en cuja exploración no podemos avanzar 

si no a tientas, sin mapa o com sólo com um mapa nocturno. (MARTÍN-BARBERO, 1998, p.1) 
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nos anos 1960 e vai até o início dos anos 1980, momento em que, segundo a pesquisadora, o 

neoliberalismo se instalava no Brasil.  

  A cartografia de Rolnik (2006) nos inspirou no percurso da escrita, assim como 

aprimorou a nossa percepção de distintas linguagens presentes nas dissertações de outros 

pesquisadores, “a prática de um cartógrafo diz respeito, fundamentalmente, às estratégias das 

formações do desejo no campo social”. (ROLNIK, 2006, p. 65). 

 Desse modo, a autora propõe uma definição instigante sobre o ato de cartografar:  

 
...Para os geógrafos, a cartografia - diferentemente do mapa: representação de um 

todo estático - é um desenho que acompanha e se faz ao mesmo tempo que os 

movimentos de transformação da paisagem. [...] Sendo tarefa do cartógrafo dar 

língua para afetos que pedem passagem, dele se espera basicamente que esteja 

mergulhado nas intensidades de seu tempo e que, atento às linguagens que encontra, 

devore as que lhe parecerem elementos possíveis para a composição das cartografias 

que se fazem necessárias. O cartógrafo é antes de tudo um antropófago. (ROLNIK, 

2006, p. 23). 

 

Seguindo a sugestão de Rolnik (2006), atentamos para as linguagens e paisagens 

distintas presentes em cada um dos três principais interlocutores dessa pesquisa - os 

pesquisadores de cada dissertação (nesse caso, 32 autores), nós mesmos (em situação de 

plurivocalidade) e a de todos os nossos autores de referência.  

 Assim, exploramos as paisagens cartográficas dos eixos comunicação, consumo e 

juventude “mergulhando nas intensidades do nosso tempo, atentos às linguagens que 

encontramos, devoramos as que nos pareceram elementos possíveis para a composição das 

cartografias que se fazem necessárias” (Rolnik, 2006, p. 23). Destas inter-relações entre 

dissertações e modos de investigar de outros pesquisadores surgiram palavras, frases, ideias e 

conceitos que foram sendo ressignificados ao longo de nossa pesquisa. 

  

2.1.5 A bibliometria como ferramenta estatística para gestão da informação e do 

conhecimento obtido na coleta dos dados 

 

 Para darmos ao trajeto de investigação das dissertações analisadas um tratamento 

metodológico, científico e didático, utilizamos a análise bibliométrica. Segundo a 

bibliometria, a literatura é o ingrediente chave do processo de comunicação do conhecimento. 

Artigos de periódicos e livros podem ser estudados em termos estatísticos, através de 

parâmetros observáveis, como palavras-chave, autores, publicações, citações e periódicos. 

Dessa forma, é possível quantificar, descrever e prognosticar o processo de comunicação 

escrita. Ao percorrer uma grande coleta de dados nos certificamos da importância de uma 
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ferramenta que sistematizasse mais de 5.000 páginas de informação, considerando apenas as 

34 dissertações iniciais. 

No Capítulo 1 e 2, usamos a bibliometria para a análise dos dados obtidos e para nortear esse 

modelo, foi essencial conhecer os estudos de Lopes e Romancini (2010)
4
 e Silveira, Consoni, 

Stumpf e Primo (2008)
5
. 

  

2.1.6 O processo de planejamento para o ato de pesquisar 

 

 Após nosso levantamento inicial, tínhamos as produções acadêmicas sobre 

comunicação, consumo e juventude realizadas entre 2005 e 2009, mas não possuíamos todos 

os critérios para a seleção de nosso corpus final.  

 Na disciplina Seminário Avançado de Orientação (PPGCOM-ESPM/Profa. Dra. 

Tânia Hoff), fomos apresentados a diversos autores que “trilhavam” metodologias de pesquisa 

em comunicação. A obra “Metodologias de Pesquisa em Comunicação: olhares, trilhas e 

processos” (MALDONADO, 2006) indicou várias pistas e forneceu embasamento para nosso 

planejamento. Em um de seus textos, Maldonado (2006) afirma que é necessário planejar e 

estruturar o momento da empiria: 

 
...As técnicas de pesquisa empírica não são definidas a priori, antes de conceber e 

reconhecer um problema; elas vão estruturando-se na concepção, no planejamento, 

na formulação, na caminhada, no aprofundamento; nos desafios operativos e 

conceituais que aparecem na pesquisa. É impossível pesquisar produtos midiáticos: 

revistas, publicidades, jornais, programas televisivos, produções sonoras, filmes, 

sites etc. se não desenhamos procedimentos de observação que considerem as 

particularidades, as propriedades, as lógicas, as estruturações e os limites desses 

objetos. (Maldonado, 2006, p. 286) 

 

 Apesar de termos planejado nosso mapeamento, era necessário estruturá-lo 

melhor. Para delimitarmos a seleção do corpus, foi necessário entender o contexto das 

dissertações e planejar uma metodologia própria, híbrida e sistematizada. Desenvolvemos um 

filtro de informações para cada etapa, como demonstra o modelo abaixo: 

                                                 

4
 Pesquisa de percepção de relevância de revistas e autores: referências do campo da Comunicação - Resultados 

do survey de nov/dez 2009 - Profa. Dra. Maria Imamacolata Vassallo de Lopes e Prof. Dr. Richard Romancini 

(fevereiro de 2010). CECOM - Centro de Estudos do Campo da Comunicação Escola de Comunicações e Artes 

(Universidade de São Paulo). 
5
 Análise de citações dos trabalhos da Compós 2008 - Alex Primo, Ida Stumpf, Gilberto Consoni e Stefanie 

Carlan da Silveira – Ecompós (www.e-compos.org.br)  

http://www.e-compos.org.br/
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Figura 4 – Etapas para seleção do corpus final 

 

 Cada etapa desse processo contem as principais ações de planejamento para a 

seleção do corpus final através de uma transversalidade de informações e conhecimentos 

obtidos: 

 

1. Etapa 1 

 

 Identificar a problemática de nossa pesquisa; 

 Verificar, a partir de nosso problema de pesquisa, a quantidade de 

dissertações a ele relacionadas; 

 Realizar uma primeira análise (aproximação) das dissertações, através de 

cópias impressas; 

 Revisitar cada uma das dissertações para identificar sua estrutura temática, 

teórica e metodológica. 

2. Etapa 2 

 

 Coletar as palavras-chave (comunicação, consumo e juventude) no sumário, 

na introdução, nas considerações finais e nos capítulos específicos, 

identificando os eixos comunicação, consumo e juventude; 

 Reconhecer se os estudos têm aderência aos eixos comunicação, consumo e 

juventude; 

 Observar e aplicar o critério de seleção do corpus, com as exclusões 

necessárias a essa etapa da pesquisa.  
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3. Etapa 3 

 

 Iniciar o tratamento de dados, por meio de uma desconstrução parcial das 

dissertações, considerando problemática da pesquisa, conceituação de cada 

eixo (comunicação, consumo e juventude), articulações entre os eixos, 

metodologia e principais autores;  

 Analisar os resultados obtidos e fazer a seleção do corpus, com as exclusões 

necessárias a essa etapa. 

 

4. Etapa 4 

 

 Revisar a metodologia aplicada e os critérios de seleção do corpus;  

 Aplicar os critérios finais para a escolha do corpus definitivo.  

   

  Usando esse modelo de filtro, observamos que ao longo do nosso mapeamento, 

encontraremos as 34 pesquisas iniciais, seguidas de 32 dissertações, a obtenção das 13 

dissertações e finalmente, delimitamos nosso corpus com 12 dissertações. 

Com esses movimentos e descobertas iniciais realizados, partimos para o 

detalhamento de cada etapa dessa cartografia, conforme apresentamos a seguir. 

No quadro abaixo apresentamos um resumo dos movimentos percorridos:  
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Quadro 1 - Resumo dos principais movimentos para o mapeamento 

 

 Caminharemos, no próximo tópico, rumo à continuidade deste processo, ou seja, 

indicaremos como os movimentos e descobertas iniciais permitiram o detalhamento de uma 

cartografia das dissertações, cujas etapas são apresentadas a seguir. 

 

2.2 Tratamento dos dados coletados 

 

 Como primeiro critério para seleção das dissertações que compuseram nosso 

corpus, fizemos o levantamento daquelas que foram defendidas em Programas de Pós-

Graduação credenciados pela CAPES e associados à Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação (COMPÓS). Observamos que, em agosto de 2010, a 

COMPÓS tinha 37 Programas de Pós-Graduação em Comunicação afiliados. Destes 37 

Programas, selecionamos os 33 inscritos até 2008 e consideramos as dissertações defendidas 

até dezembro de 2009. 

 Assim, elaboramos uma lista descritiva com os principais dados de cada Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação por ano de afiliação, como mostra o exemplo abaixo, 

extraído da página do COMPÓS:  

1 

•Movimento 1 

•Usar o modelo de pesquisa em comunicação de Lopes 

2 

•Movimento 2 

•Usar o modelo de pesquisa de mapeamento de Silva 

3 

•Movimento 3 

•Usar o modelo "mapeamento cartográfico" e "mapa noturno" de Martín-Barbero 

4 

•Movimento 4 

•Utilizar partes da linguagem da cartografia de Rolnik  

5 

•Movimento 5 

•Utilizar a bibliometria como ferramenta de coleta de dados  

6 

•Movimento 6 

•Planejar o ato de pesquisar com base em Tania Hoff e Maldonado 
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Figura 5 – Programas de Pós-Graduação em Comunicação filiados à COMPÓS 

Fonte: <www.compos.org.br> 

Elaboramos, também, uma carta de apresentação de nosso estudo e enviamos 

(individualmente e devidamente protocolado) um e-mail para o Coordenador de cada 

Programa, para que pudéssemos receber algum tipo de orientação que facilitasse esse 

levantamento. 

Embora nem todos os e-mails tenham sido respondidos, verificamos que alguns 

coordenadores foram extremamente solícitos em suas respostas. Contudo, foi necessário 

telefonar para os demais coordenadores e investigar as formas de acesso às pesquisas. 

Nessa etapa, percebemos que a palavra consumo não estava presente na maioria 

das dissertações, entretanto, as palavras jovem/juventude/juvenil apareciam com bastante 

frequência, fato que será abordado a posteriori. 

Como nosso objetivo era identificar em uma mesma dissertação a articulação 

entre os eixos comunicação, consumo e juventude, tivemos um percurso extremamente lento 

nesta fase inicial do projeto. Nem todas as Universidades tinham em seus sites uma forma 

padrão de busca de teses e dissertações. Também notamos que nem todas as dissertações 

estavam completas e disponíveis em formato digital para consulta ou cópia eletrônica. 
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 Foi necessário verificar, através dos resumos das dissertações, as inter-relações 

entre os eixos objetivados. Nesta etapa, as palavras-chave juventude/jovem/juvenil foram 

utilizadas como filtro inicial e critério de leitura. 

 Como forma de registro das informações para cada etapa – entre a obtenção da 

versão digital em PDF e a impressão física de cada dissertação –, elaboramos um quadro, 

conforme demonstra o exemplo abaixo: 

  

 

Quadro 2 – Modelo do mapeamento das dissertações defendidas entre 2005 e 2009 

 

 Esse primeiro levantamento resultou na obtenção de 33 dissertações em versão 

eletrônica e uma em versão impressa, totalizando 34 dissertações. Para facilitar nossa leitura, 

imprimimos as 34 dissertações, o que representou um total de 5.343 páginas. Nesse momento 

de nossa pesquisa realizamos três revisões referentes à lista das 34 dissertações, checando 

minuciosamente quais deveriam fazer parte dessa primeira etapa. 

 Um primeiro corte foi feito e uma das dissertações eliminada, pois sua defesa foi 

realizada em 2010, apesar de constar na lista da universidade no ano de 2009. Dessa forma, 

passamos a possuir 33 dissertações. Ao prosseguir na investigação, fizemos mais um ajuste, 

eliminando uma pesquisa que pertencia ao campo da Antropologia e não ao da Comunicação. 

Obtivemos, então, 32 dissertações, totalizando 5.037 páginas. 

 Em seguida, revisamos nossa amostra e coleta de dados tendo nossa problemática 

e objetivos de pesquisa como bases norteadoras para a constituição do corpus. Registramos 

esses dados através de um quadro contendo as 32 dissertações defendidas entre 2005 e 2009. 

No mesmo quadro colocamos o tema de cada pesquisa, universidade, nome do orientador, 

nome do discente (autor da pesquisa) e data de defesa, como segue: 
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Quadro 3 - Mapeamento das dissertações defendidas entre 2005 e 2009 

 

Com a realização dessa amostragem de 32 dissertações e a finalização da coleta de 

dados, terminamos a primeira fase de nosso mapeamento, obtendo as informações necessárias 

para proceder ao tratamento dos dados. 
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 Para realizarmos o tratamento de dados, mantivemos constante vigilância sobre 

nosso objeto de estudo e nossa problemática, uma vez que possuíamos uma grande quantidade 

de informações. A partir das 32 dissertações selecionadas, prosseguimos com o tratamento de 

dados, por meio do qual obtivemos informações sobre a distribuição das produções 

acadêmicas por ano de defesa: 

  

                                          DISSERTAÇÕES POR ANO DE DEFESA 

 

Gráfico 1 – Dissertações por ano de defesa 

  

 Primeiramente, verificamos que há um pequeno crescimento no número de 

dissertações sobre juventude e possíveis eixos de comunicação e consumo de 2005 a 2008. No 

entanto, não há pontos a serem destacados em relação à quantidade de produções por período. 

 Continuamos a investigação buscando verificar em quais estados estava 

concentrada a produção dessas dissertações e se haveria uma maior produção na região 

Sudeste, conforme suposto por nós. O quadro abaixo demonstra que o estado de São Paulo 

concentrou 50% das dissertações defendidas entre 2005 e 2009 que possivelmente abordavam 

os três eixos, comunicação, consumo e juventude. O Rio de Janeiro concentrou 25% das 

pesquisas e o Rio Grande do Sul, 19%. 

2005  

05 dissertações 

2006   

06 
dissertações 

2007  

07 dissertações 

2008  

07 
dissertações 

2009 

07 dissertações 
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Gráfico 2 - Produção por Estado  

 Confirmamos, assim, que houve uma alta concentração da produção na região 

Sudeste, em que foram defendidas 75% das dissertações, fato que nos alertou quanto à 

vigilância epistêmica na identificação dos três eixos a serem estudados. Nesse momento da 

descrição, verificamos a necessidade de trabalharmos o mapeamento com novos ângulos. 

Optamos por verificar se tudo o que era chamado de juventude dizia respeito, de fato, aos 

jovens, e se a comunicação era realmente objeto dessas pesquisas. A articulação entre esses 

eixos, juntamente com o consumo, era prioritária para a construção dessa cartografia.  

 Seguimos nosso percurso com a necessidade de elaborar um processo mais 

criterioso para o tratamento dos dados obtidos e de realizar uma profunda verificação sobre a 

presença em cada dissertação dos três eixos a serem, por nós, estudados. 

Uma primeira constatação, a de que comunicação e juventude foram conceituadas 

diferentemente nas dissertações analisadas, tornou mais complexo o nosso itinerário. A busca 

inicial, baseada apenas nas palavras-chave, não era capaz de retratar todas as dissertações 

defendidas no período em questão. Notamos, então, que nossa pesquisa ficaria incompleta se 

não adotássemos critérios que permitissem uma investigação mais profunda. Para obtermos o 

conhecimento necessário para a elaboração destes critérios, fizemos uma análise interna 

detalhada e individual de cada dissertação.  

25% 

50% 

3% 

19% 

3% 

PRODUÇÃO POR ESTADO 

RJ SP MG RS GO
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Para esta análise realizamos uma coleta e tratamento de dados a partir da presença 

e recorrência dos três eixos, comunicação, consumo e juventude, em diferentes etapas das 

dissertações selecionadas, conforme registrado no quadro abaixo: 
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Tabela 1 - Presença dos eixos comunicação, consumo e juventude nas dissertações defendidas entre 2005 e 2009. 

 

 Esse levantamento contribuiu para a obtenção de mais informações sobre as 

dissertações, que poderiam ou não pertencer ao nosso corpus final. Os dados empíricos 

obtidos forneceram as primeiras pistas para o filtro das pesquisas, que classificamos como 

prováveis, incertas e não prováveis.  
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 O gráfico 3 demonstra que 73% das dissertações (24 trabalhos) tinham como tema 

a juventude, sendo que a maior parte delas tratava de uma faixa etária estendida, que 

correspondia algumas vezes à adolescência. 

 

 

Gráfico 3 - Eixos no título 

 

 Seguindo com nosso mapeamento, notamos que o uso da palavra consumo como 

título aparecia em apenas em 4 dissertações. Por isso, ficamos alerta a possíveis analogias e 

sinônimos que pudessem ser utilizados. 

 Outra verificação que realizamos foi a da utilização das palavras juventude, 

consumo e comunicação nas palavras-chave das dissertações que compunham nosso corpus, 

conforme demonstra o gráfico abaixo: 

 

Comunicação 

15% 

Consumo 

12% 

Juventude 

73% 

EIXOS NO TÍTULO 
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Gráfico 4 - Eixos nas palavras-chave 

 

 Por meio desta verificação, observamos que, das 32 dissertações, 6 não possuíam 

palavras-chave, o que inicialmente dificultou nossa investigação. Em relação às demais 

dissertações, constatamos que a palavra consumo foi mencionada 6 vezes, o que representa 

19% das dissertações. O tema comunicação foi citado em 12 dissertações, 37%, e o tema 

juventude foi o mais frequente, com 14 menções, que correspondem a 44% das dissertações. 

 Examinamos detalhadamente, também, todos os resumos, pois nem sempre era 

possível identificar o tema das dissertações apenas por meio de seus títulos e palavras-chave. 

 

Gráfico 5 - Eixos no resumo 

 O levantamento de dados através dos resumos confirmou mais uma vez a 

relevância acadêmica do tema juventude, que apareceu em 64% das dissertações, sendo citado 

Comunicação 

37% 

Consumo 

19% 

Juventude 

44% 

EIXOS EM PALAVRAS-CHAVE 

Comunicação 

22% 

Consumo 

14% Juventude 

64% 
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78 vezes. O eixo consumo foi encontrado em apenas 14% das dissertações, sendo citado 17 

vezes. Inferimos, portanto, nesse momento de nossa investigação, que nossa hipótese sobre a 

baixa presença de estudos sobre consumo e juventude se confirmava. 

 O gráfico 6, abaixo, diz respeito às informações presentes nos sumários das 32 

dissertações: 

 

Gráfico 6 - Eixos no sumário 

 Como é possível observar no gráfico, o eixo juventude aparece em 53% das 

dissertações, sendo citado 89 vezes. O eixo comunicação aparece em 53 dissertações, o que 

corresponde a 31%, e o eixo consumo, com o menor índice de ocorrência, aparece em apenas 

16% das dissertações.  

 É importante ressaltar que um dos critérios prioritários que utilizamos para a 

seleção das dissertações foi o respeito à literalidade das palavras utilizadas nas diferentes 

instâncias das dissertações. Mediante a dificuldade de se encontrar os três eixos 

correlacionados nas pesquisas, utilizamos para o eixo consumo uma variante enunciada em 

um dos estudos, a palavra consumismo, além de uma expressão mencionada em outro estudo, 

qual seja, “Você é o que Consome”.  

 Foi também de grande importância a utilização da palavra-chave juventude e de 

suas variantes juvenil, jovem e universitário, pois vimos que as pesquisas tratavam de uma 

faixa etária estendida, de modos de ser e de se comunicar diferentemente. 

 A existência de variantes para a palavra comunicação poderia também ocorrer 

com frequência, mas optamos por considerar a palavra sem suas variações conceituais, uma 

vez que estávamos tratando de dissertações do campo da Comunicação Social. Todas as 

Comunicação 

31% 

Consumo 

16% 

Juventude 

53% 

EIXOS NO SUMÁRIO 
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instâncias das pesquisas demonstraram uma baixa presença do eixo consumo, mas uma alta 

presença do eixo juventude.   

 Das 32 dissertações analisadas nesta etapa de nossa pesquisa, classificamos 13, as 

que teriam prioridade na investigação, como prováveis. Outras 6 dissertações foram 

classificadas como incertas, estas seriam abordadas em um segundo momento. E 13 

dissertações foram classificadas como não prováveis. Estas passariam por uma última revisão 

antes de serem eliminadas do nosso corpus.  

 

2.3 Montagem do corpus final de investigação 

  

 Nessa fase da pesquisa, fizemos uma leitura individual de aproximação de cada 

uma das 32 dissertações, com foco no resumo, sumário, introdução, metodologia, capítulos 

específicos, considerações finais e bibliografia, utilizando na busca as palavras consumo, 

comunicação e juventude. 

Cada uma das questões abaixo listadas tinha o propósito de aprofundar nosso 

conhecimento inicial sobre as dissertações e fornecer informações que nos auxiliassem a 

assegurar o cumprimento da primeira parte de nossos objetivos. É importante salientar que, 

nos Capítulos 3 e 4, aplicamos a mesma série de perguntas para cada dissertação e cruzamos 

as informações obtidas com cada questão. 

 Ressaltamos, ainda, que esse primeiro momento foi um guia para que pudéssemos 

delimitar o corpus final e que adotamos os quatro critérios de análise baseando-nos nas 

seguintes questões inter-relacionadas: 

 

A- Como as dissertações que compõem nosso corpus definem ou conceituam as categorias 

consumo, comunicação e juventude e quais os principais autores usados para a conceituação 

de cada um desses termos? 

 

B- Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

C- O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

D- Com quais ferramentas metodológicas os autores trabalharam em sua dissertação: 

pesquisas, análise empírica, qualitativa, quantitativa etc.? 
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Para que uma dissertação permanecesse em nosso corpus, era necessário que ela 

indicasse em sua problemática, a articulação entre os eixos comunicação, consumo e 

juventude. Assim, a coleta de dados foi feita através do seguinte modelo: 
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Quadro 4 – Coleta de dados com as questões de interfaces 

  

Conforme o critério de priorização que estabelecemos, iniciamos o tratamento dos 

dados pelas 13 dissertações classificadas como prováveis. Por meio da questão A, 

investigamos como as dissertações conceituavam consumo, comunicação e juventude. Para 

tratar os dados relacionados ao eixo juventude, buscamos identificar qual o “jovem” retratado 

nas dissertações, a partir de informações como faixa etária, estilo de vida, localização 

geográfica e aspectos culturais. 

No que diz respeito ao eixo comunicação, identificamos os contextos sociais 

priorizados, as principais mídias e meios de comunicar descritos nas pesquisas. Em relação ao 

eixo consumo, verificamos se ele estava relacionado a bens materiais, como produtos da 

moda, à mídia, como uma novela, ou a bens imateriais, como tecnologia. Também nos 

interessava entender quais eram os recursos discursivos sobre o consumo, como ele era 

articulado às práticas de recepção, se havia condenação do mesmo, etc. Além disso, 

identificamos quais os principais autores utilizados no estudo de cada eixo. Notamos que 

alguns dos autores são comuns para os eixos comunicação e consumo, e que estes mesmos 

autores, em alguns momentos, também abordam o tema juventude. 
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No que diz respeito à questão B, procuramos identificar as interfaces e 

articulações existentes entre os eixos consumo, comunicação e juventude e verificar se havia 

inter-relações significativas presentes nessas dissertações. 

Para a elaboração de nosso mapa de percurso, demos prioridade à questão C, já 

que ela fornecia informações importantes para a definição dos próximos caminhos da 

investigação. No que diz respeito a esta questão, identificamos a problemática das 

dissertações e verificamos quais delas se apropriavam dos conceitos comunicação, consumo e 

juventude, além de verificarmos quais elementos eram utilizados para construção desses 

conceitos. Analisamos as problemáticas apresentadas em cada dissertação e optamos por 

eliminar uma delas, pois o eixo juventude não era trabalhado conforme havia sido 

inicialmente sinalizado nos objetos do trabalho em questão, como explicaremos melhor 

posteriormente. 

No que tange à questão D, nosso objetivo era identificar os principais operadores 

conceituais e as ferramentas metodológicas utilizadas, como análise empírica, qualitativa, 

quantitativa etc. Ou seja, este tópico, em si, não constituiria um critério de corte, 

propriamente. 

 Para testarmos a pertinência da seleção de nosso corpus final, que possuía 13 

dissertações, foi necessário que aprofundássemos nossas análises sobre a problemática de 

cada uma destas 13 pesquisas, ponto fundamental para a escolha de manter ou não essas 

dissertações no corpus final. Aqui, apresentamos o resumo de cada uma das dissertações para 

facilitar a compreensão do corpus consolidado: 

  

1. Consumo e produção de sentido em comunidades ribeirinhas do interior do 

Amapá 

 

Esta dissertação trata dos sentidos produzidos, a partir do consumo dos conteúdos 

transmitidos pela mídia televisiva, por membros de uma comunidade ribeirinha do 

interior da Amazônia, mais especificamente do interior do Amapá. Para chegar a 

esses sentidos, buscou-se desenvolver uma prática de pesquisa aliando as 

perspectivas metodológicas da etnografia, na construção de um mapa do consumo 

televisivo local, à análise discursiva de tradição francesa, na busca do discurso dos 

ribeirinhos sobre a televisão e suas implicações ideológicas. Para isso, avaliou-se 

a produção discursiva de jovens estudantes de uma escola pública da comunidade 

ribeira de Vila Progresso, Arquipélago do Bailique – Macapá (AP), bem como os 

sentidos produzidos a partir do consumo dos conteúdos transmitidos pela 

televisão. Com efeito, as relações entre consumo, mídia, discurso e produção de 

sentido são articuladas por meio de construções simbólicas que atribuem à 

televisão o significado de veículo de pertencimento. Acessá-la representa existir 

no espaço de extensão planetária elaborado por ela. 
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PALAVRAS CHAVE: Televisão, Consumo, Discurso, Produção de Sentido, 

Amazônia. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade Federal Do Rio de Janeiro 

Ano: 2005 

Autor: Márcia Andréia da Silva Almeida 

Orientador: Prof. Dr. Milton José Pinto 

Co-orientador: Profa. Dra. Janice Caiafa 

  

2. Os jovens e a mídia: a formação crítica da Pastoral da Juventude 

 

Esta dissertação analisa, qualitativamente, a postura de parte específica da 

juventude contemporânea perante as mensagens da mídia. Para tal, foi realizada 

pesquisa junto aos jovens participantes da Pastoral da Juventude, ligada à Igreja 

Católica, localizando-os no contexto das múltiplas identidades da juventude 

contemporânea. Verificou-se como o processo de formação proposto por esta 

entidade influencia na relação destes com a mídia e, consequentemente, na sua 

visão de mundo e comportamento cotidiano. Foram realizadas entrevistas com 

lideranças, debates em grupo com participantes e pesquisa dos documentos e 

subsídios escritos da entidade, verificando-se que, embora os participantes e 

lideranças tenham um discurso comum, no qual afirmam a existência de uma 

manipulação promovida pelos meios de comunicação, a formação que recebem 

ainda não é suficiente para que compreendam todos aspectos da relação entre os 

jovens e a mídia. 

 

PALAVRAS CHAVE: Juventude, Mídia, Formação, Mediação. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Faculdade Cásper Líbero 

Ano: 2006 

Autor: Marcio Gomes Camacho 

Orientador: Prof. Dr. Claudio Novaes Pinto Coelho 

 

3. A marca na moda jovem: a relevância da experiência colateral na eficácia 

comunicativa da marca. 

 

A identidade de uma marca de Moda, em especial no universo jovem, é construída 

por diversas informações que estão além das roupas comercializadas. Para 

entender sua complexidade e assim chegar à compreensão maior do fenômeno, o 

objetivo deste estudo é analisar a relevância da Experiência Colateral - conceito 

teórico cunhado por Charles Sanders Peirce em sua Teoria Geral dos Signos – na 

construção da identidade da marca. Neste caso, a Experiência Colateral designa a 

intimidade prévia dos jovens, em especial na fase adolescente, com o arcabouço 

simbólico da marca, intimidade que se desenvolve por meio da influência que as 

diversas mídias de massa e outros sistemas midiáticos exerce sobre os jovens. A 

definição do corpus foi realizada principalmente a partir da análise de pesquisas 

recentes, como o Dossiê Universo Jovem 3 do canal MTV e o relatório Retratos 

da Juventude Brasileira, organizado por Helena Wendel Abramo, que apresentam 
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o panorama atual da juventude no Brasil. Para dar conta do tema proposto, a 

metodologia aplicada pautou-se na semiótica peirceana de base não racionalista. 

As etapas da pesquisa contemplam o levantamento bibliográfico dos principais 

temas, tendo como embasamento teórico os conceitos peirceanos na leitura de 

seus intérpretes, o estudo de teóricos da Moda, do Marketing e Mídia; análise das 

pesquisas recentes acima citadas, bem como outras pesquisas relacionadas e 

observação participativa. Dada a atenção crescente destinada aos estudos que 

envolvem as marcas, o presente trabalho apresenta relevância no campo da 

Comunicação e da Moda por levantar questões sobre o comportamento de 

consumo do público jovem nascido no final dos anos 80 e início dos anos 90, que 

cresceu em frente à TV e se conectou na internet desde seus primeiros anos de 

vida, demonstrando a grande relevância dos meios eletrônicos na aquisição de 

informações e conhecimento, inclusive no âmbito da Moda. 

 

PALAVRAS CHAVE: Marca, Moda, Juventude, Mídia, Semiótica. 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Pontifícia Universidade Católica (PUC) - SP 

Ano: 2007 

Autor: Mariane Tojeira Cara Almeida  

Orientador: Profa. Dra. Maria Lucia Santaella Braga 

 

4. Da contestação ao consumismo: a trajetória da cultura jovem nas páginas da 

revista Veja (1968-2006) 

 

Nesta tese, tencionamos pensar como a revista Veja trata a questão da juventude 

durante sua história. A partir de um registro historiográfico, nós queremos saber 

como os jovens são chamados nesta revista. Nós resgatamos a história da 

juventude em Veja. Com os textos selecionados para a análise, a tese toma a 

produção jornalística como uma referência para verificar como Veja se apropria 

da cultura jovem. O corpus da tese é formado por 99 textos, de outubro de 1968 a 

dezembro de 2006. Também analisamos as três edições especiais de Veja sobre a 

juventude brasileira. Este trabalho resulta de um estudo baseado em pesquisa 

histórica, que visa examinar e discutir criticamente como esta revista mediou a 

construção dos estilos de vida da juventude no Brasil. Concluímos que o jovem 

em Veja está moldado de acordo com o modelo de integração exigido pela 

sociedade de consumo. Neste modelo, eles são vistos como um grupo social que 

pode comprar e sustentar o visual que eles desejam, com nenhuma referência aos 

grupos do risco que os cercam. Entretanto, Veja fala também sobre os grupos da 

juventude de baixa renda, contrapondo-os ao seu ideal de sujeito: a juventude 

consumista da classe média. Suas páginas comemoram os estilos de vida da 

juventude que refletem a beleza, poder e riqueza. A moral torna-se um fenômeno 

de mercado. 

 

PALAVRAS CHAVE: Juventude, Consumismo, Estilos de Vida, Mídia. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Pontifícia Universidade Católica (PUC) - RS 

Ano: 2007 

Autor: Paulo Cirne de Caldas 
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Orientador: Prof. Dr. Francisco Ricardo Rüdger 

  

5. As práticas do fã: identidade, consumo e produção midiática? 

 

Com a expansão dos Estudos Culturais britânicos para o contexto acadêmico 

estadunidense, em meados da década de 70, a figura do fã deixou de ocupar um 

lugar marginal nas pesquisas sobre o universo da cultura de massa. O objetivo 

principal desta pesquisa é investigar em que medida o consumo de bens culturais e 

a admiração incondicional por determinado artista vinculado ao universo da 

música popular massiva (no caso específico, o líder da banda de rock brasiliense 

Legião Urbana, Renato Russo) se configura como um elemento importante no 

processo de construção identitária e sociabilização dos indivíduos, no contexto de 

uma contemporaneidade intensamente marcada pela presença desse imaginário 

midiático. Também pretendo verificar como se dá a incorporação de valores tais 

como autenticidade e atitude, presentes no discurso do líder da Legião Urbana, na 

vivência cotidiana do fã, seja na sua relação com os familiares e amigos, seja na 

produção de fanzines, sites e outros artigos que configuram a atividade do fã 

como um processo de recepção eminentemente ativo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Fãs, Renato Russo, Música Popular Massiva, Cultura da 

Mídia, Estudos Culturais. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Ano: 2007 

Autor: Tiago José Lemos Monteiro 

Orientador: Prof. Dr. João Freire Filho 

  

6. O contra-espetáculo da era neoliberal: estratégias artísticas e midiáticas da 

resistência jovem no Brasil. 

 

Em fins do breve século XX, o surgimento de um movimento coordenado de 

resistência ao neoliberalismo surpreende os defensores do “pensamento único” e 

do proclamado “fim da história”. O nascimento de uma revolta de caráter 

internacionalista resulta do reconhecimento da falência humana, social e 

ambiental do sistema capitalista. Dentre as novas resistências, destacam-se 

aquelas constituídas por jovens radicais, organizados de modo peculiar em 

“grupos autônomos” ou coletivos. Esta dissertação consiste em um estudo das 

resistências jovens que trazem novamente à tona um discurso crítico à sociedade 

do espetáculo e a busca por alternativas ao capitalismo. Por meio de bibliografia 

especializada, pesquisa em diversas mídias e entrevistas, procuro analisar como os 

“grupos autônomos”, no plano internacional, e os coletivos, no Brasil, utilizam 

estratégias artísticas e midiáticas para difundir as suas posições contrárias a 

valores fundadores da era neoliberal. 

 

PALAVRAS CHAVE: (não há palavras chaves) 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Ano: 2007 
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Autor: Ana Julia Cury 

Orientador: Prof. Dr. João Batista de Macedo Freire Filho 

 

7. Discurso publicitário como dispositivo disciplinar: os impactos da campanha 

“Real Universitário” na recepção do público jovem 

 

Esta dissertação de mestrado tem como objetivo a campanha publicitária “Real 

Universitário”, de 2006, do Banco Real, e seus impactos no discurso dos 

receptores sobre suas práticas de consumo de serviços bancários e de 

administração de suas finanças. Tem como objetivo principal analisar a 

publicidade como uma ferramenta disciplinar, um discurso que apóia e divulga 

formas de normalização de consumo e de conduta financeira dos jovens 

universitários, que são o público-alvo da referida campanha. Os objetivos 

secundários são identificar os aspectos disciplinares na publicidade bancária e 

analisar como a recepção interage com tais aspectos. Acreditamos que, pelo fato 

de estar inserida no universo das ciências humanas – mais especificamente, da 

comunicação -, a publicidade, assim como os demais saberes modernos, é um 

mecanismo de disciplinarização e normalização da sociedade. Como metodologia, 

realizamos, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica que permeia todas as 

etapas metodológicas deste estudo. O filósofo Michael Foucault é o principal 

embasamento teórico aqui desenvolvido. Realizamos também uma pesquisa 

documental exploratória, para a seleção do corpus. Para a análise desse material, 

combinamos as reflexões decorrentes da transição entre o primeiro e o segundo 

período dos estudos de Foucault – a arqueologia e a genealogia respectivamente, 

que serviram de apoio às considerações sobre a publicidade como um discurso da 

disciplina -, com os preceitos da Análise de Discurso de linha francesa. Na 

pesquisa empírica, empregamos a técnica de grupo focal, visto que a natureza dos 

dados necessários é qualitativa e, para análise dos resultados, utilizamos a 

disciplina como guia. 

 

PALAVRAS CHAVE: Publicidade, Consumo, Conduta Financeira, Instituições 

Disciplinares. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: ESPM 

Ano: 2008 

Autor: Natalia de Alcântara Vaz 

Orientador: Profa. Dra. Tânia Hoff 

 

8. Comunicação, recepção e consumo: suas inter-relações em Rebeldes - RBD 

 

O objeto de estudo desta dissertação são as inter-relações recepção/consumo na 

telenovela Rebelde e banda RBD investigando a influência deste produto da 

cultura da mídia (Rebelde-RBD) no processo de formação das identidades dos 

jovens. Destacam-se as questões relacionadas à produção de sentidos, 

apropriações e reapropriações, construção de representações sociais, as quais 

ocorrem no processo de recepção e interferem na constituição desses jovens 

enquanto sujeitos. Abordam-se as práticas de consumo que envolvem a interação 

entre as esferas materiais e simbólicas, destacando as singularidades que Rebelde-

RBD promove nessas práticas: percebe-se uma extensão, um certo 
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privilegiamento do pólo do simbólico relacionado ao material. A pesquisa buscou 

identificar quais as valorações que o público infanto-juvenil atribui ao consumo 

material atrelado ao simbólico e, sobretudo, quais os pontos que os jovens 

destacam como motivadores do imperativo que se percebe, no caso específico 

desse produto de mídia, existir com relação à aquisição dos objetos referentes à 

telenovela e à banda e qual o resultado concreto desse movimento de 

recepção/consumo na formação das identidades dos sujeitos. 

 

PALAVRAS CHAVE: Recepção, Consumo, Telenovela, Identidade, Jovens.  

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: ESPM 

Ano: 2008 

Autor: Fernanda Elouise Budag 

Orientador: Profa. Dra. Maria Aparecida Baccega 

 

9. Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da Veja e 

da Folha de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980 

 

Ao se estudar a cultura da juventude, devemos analisá-la dentro do contexto de 

uma sociedade de consumo. Por isso mesmo, ligada à música e à moda (não no 

seu sentido estrito). A cultura da juventude brasileira foi pautada principalmente 

pelas influências musicais internacionais, mas sempre dando uma “cara nova” aos 

movimentos juvenis que aqui se criavam, sendo o período entre as décadas de 

1970 e 1980, o de maior efervescência e criatividade musical. O objetivo desse 

trabalho é analisar esse tema com base na sua relação com a indústria cultural, 

apontando as especificidades da atuação do Mercado, tanto para a mercantilização 

de movimentos espontâneos da juventude, quanto para as estratégias envolvidas 

na criação de fenômenos ou “modismos”. Entender como esse processo se deu no 

nosso país é essencial para refletir os rumos da juventude atual e sua relação com 

o consumo. A indústria cultural é formada por vários sistemas, sendo a mídia um 

deles. Por isso, com base em dois meios de comunicação impressos – a revista 

Veja e o jornal Folha de São Paulo, tentou-se traçar a relação entre a abordagem 

midiática e a consolidação dos movimentos ou fenômenos musicais pelo mercado 

cultural. 

 

PALAVRAS CHAVE: Rock, Consumo, Telenovela, Identidade, Jovens. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade de São Paulo - EC/PPGCOM 

Ano: 2008 

Autor: Renato Souza do Nascimento 

Orientador: Prof. Dr. Waldenyr Caldas 

 

10. Reciclando o “Lixo Cultural”: uma análise sobre o consumo trash entre os 

jovens 

 

Este trabalho se propõe a analisar as práticas e as motivações sociais dos fãs de 

cultura trash (artefatos da indústria cultural que não atendem aos padrões morais 

e/ou às normas de qualidade técnica e artística dominantes). Com base no 
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exercício metodológico da netnografia e de entrevistas em profundidade, e com o 

apoio de conceitos e argumentações teóricas formuladas no âmbito dos Estudos 

Culturais, procuro apresentar o universo do “lixo cultural” como facilitador da 

inserção do fã no papel de produtor. Investigo, também, a busca por autenticidade 

e distinção social entre os consumidores de produtos identificados com o mais 

baixo estrato da cultura de massa. Assim, pretendo contribuir para a reflexão 

sobre as novas e complexas disposições das hierarquias do gosto e para as 

considerações sobre a criação de interessantes redes de sociabilidades juvenis 

mediadas pela tecnologia. 

 

PALAVRAS CHAVE: (não há palavras chaves) 

  

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Ano: 2009 

Autor: Mayka Juliana Castellano Reis 

Orientador: Prof. Dr. João Batista de Macedo Freire Filho 

 

11. Comunicação, política e juventude: marginais midiáticos do Hip Hop. 

 

Diante das transformações contemporâneas na produção capitalista e nas relações 

globais de poder, é necessário compreender que as novas formas de ativismo já 

não se limitam aos meios tradicionais de atuação política. É no âmbito da cultura 

que os grupos minoritários elaboram estratégias de inserção social por meio de 

suas expressões cultuais. Nesse contexto, o hip hop nasce nas periferias e favelas 

dos centros urbanos, firma-se a partir de um discurso político que permeia toda a 

sua produção artística e coloca em cena aqueles que se tornaram suas principais 

referências. São os “marginais midiáticos”, lideranças e porta-vozes legitimados 

por suas comunidades, que independente de suas pretensões se tornam reféns da 

lógica hegemônica de culto à celebridade. A análise de matérias, entrevistas e 

reportagens envolvendo MV Bill, Mano Brown e Ferréz, pretende enxergá-los a 

partir de suas contradições, polêmicas e concessões. A proposta é ressaltar a 

necessidade de compreender a cultura, os atores sociais e mesmo uma expressão 

cultural de cunho político como hip hop fora de perspectivas maniqueístas, mas a 

partir de processos de hibridização e constantes negociações. 

 

PALAVRAS CHAVE: Comunicação, Cultura Urbana, Hip Hop, Juventude, 

Política. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Ano: 2009 

Autor: Tatiana Verônica Bezerra Galvão 

Orientador: Prof. Dr. Micael Herschmann 

 

12. Paixão em estado bruto. Movimento hip-hop: palco e projeto de uma juventude 

 

O hip-hop surge no Brasil na década de 80, firmando-se como um conjunto de 

propostas estéticas e políticas construídas a partir da periferia. É marcado, desde 

sua origem, no final dos anos 60, nas ruas do Bronx, em Nova York, pelo desejo 
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de conciliar os momentos de diversão e alegria com a reflexão sobre a realidade 

de exclusão e desigualdade que há muito marca os bairros periféricos das grandes 

cidades, palco por excelência para a criação e fruição cultural do movimento 

cultural hip-hop. Como poucas manifestações culturais, o hip-hop expandiu suas 

fronteiras geográficas e de classe, ultrapassando os limites de sua origem nos 

bairros periféricos. É na dinâmica entre o centro e a periferia que esta 

manifestação sociocultural encontra uma forma para legitimar-se dentro de uma 

cultura global que absorveu sua estética e que tem contribuído para fortalecê-lo 

como um estilo de vida marcadamente juvenil e bastante influenciada por um 

volume essencialmente infinito de trocas possíveis. Estas trocas atuam de forma 

substantiva na produção de sentidos e no imaginário de uma juventude que vem 

adquirindo múltiplos matizes e identidades na periferia, e têm sido bastante 

facilitadas pela expansão e sofisticação dos meios de comunicação, fundamentais 

para uma indústria que não para de crescer, a da cultura, cuja espantosa 

capacidade de interferência no estilo de vida movimenta a cadeia produtiva da 

sociedade de consumo, que por sua vez tem o poder de “colocar cada um no seu 

lugar“. A indústria cultural tem provado que os lugares da cultura e da identidade 

são maleáveis, processuais e negociáveis, e o hip-hop tem mostrado que a 

dialética resistir e negociar é possível em função das brechas deixadas pela 

sociedade de consumo. Brechas que tornam-se funcionais para construção de um 

poder simbólico que culmina no pertencimento a grupos representativos na 

estrutura social. Contornando a insuficiência de políticas públicas que estimulem a 

prática cultural, jovens moradores da periferia se articulam com o objetivo de 

mostrar diferentes formas de expressão artística, de contestação, resistência e 

engajamento. Sua ideologia mudou de forma e o conteúdo não vem das grandes 

correntes de pensamento, mas do desabafo que se ouve nas ruelas das favelas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Hip-hop, Consumo, Indústria Cultura, Resistência, 

Identidade. 

 

INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade Federal Fluminense 

Ano: 2009 

Autor: Jacimar Silva Gomes 

Orientador: Profa. Dra. Ana Lucia Enne 

 

13. A Criança, o jovem e sua permanente busca de identidades. 

 

Este trabalho analisa a trajetória demarcada e ilustrada pelos termos cultura, 

comunicação e consumo, considerando suas sobreposições através dos tempos e 

as influências causadas sobre o comportamento da sociedade. Desde os 

primórdios da cultura e seus múltiplos significados, a passagem do manuscrito ao 

homem tipográfico, até chegarmos ao culto da efemeridade, do presenteísmo e da 

globalização características da pós modernidade, pretende-se verificar, do ponto 

de vista da fundamentação teórica, de que forma estes fenômenos contribuíram e 

contribuem para a formação da identidade na sociedade em geral e no público 

específico, circunscrito entre a infância e a adolescência.  

 

PALAVRAS CHAVE: Cultura, Comunicação, Consumo, Novos Meios, 

Identidade. 
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INFORMAÇÕES: 

Universidade: Universidade Federal de Goiás (FACOMB) 

Ano: 2009 

Autor: Luiz Alberto Serenini Prado 

Orientador: Prof. Dr. Goiamérico Felício Carneiro dos Santos 

 

Ao final dessa etapa, eliminamos a dissertação “As práticas do fã: identidade, 

consumo e produção midiática?”, por não ter como problemática principal a juventude, e sim, 

um estudo sobre a temática do fã. Assim, selecionamos 12 dissertações para nosso corpus 

final, o que representava um total de 2.313 páginas para análise. 

 Como parte de nossa cartografia, tínhamos um caminho a percorrer diante desse 

corpus. Iniciamos, portanto, nossas análises com base nas 12 dissertações escolhidas. 

Começamos pela análise de produção histórica das pesquisas e notamos uma presença maior 

dos eixos comunicação, consumo e juventude a partir de 2007, como mostra o gráfico abaixo: 

 
 
Gráfico 7 - Dissertações por período de 2005 a 2009 (corpus final - 12 dissertações) 

 

Confirmamos o crescimento dos debates sobre os eixos comunicação, consumo e 

juventude a partir de 2007, mas foi em 2009 que encontramos o maior número de 

dissertações, com um total de 4 produções acadêmicas. 

Abaixo, analisamos a produção das dissertações por região: 

 

DISSERTAÇÕES POR PERÍODO 

2005 2006 2007 2008 2009

03 pesquisas 

04 pesquisas 
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Gráfico 8 - Dissertações produzidas por região 

 

 Quando analisamos a produção das dissertações por região, a Sudeste apresentou 

um destaque, por concentrar mais de 84% (10) da produção acadêmica sobre os eixos 

juventude, comunicação e consumo. 

 Fizemos outra análise para identificar quais regiões do país foram objetos de 

investigação nas dissertações analisadas. 

 

Gráfico 9 - Regiões pesquisadas nas dissertações 
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 O levantamento de dados sobre regiões pesquisadas apontou forte concentração de 

produção para dissertações no Brasil, sem que houvesse uma cidade ou estado específico em 

destaque. Duas das dissertações tratavam da temática juventude e consumo sob a ótica 

histórica mundial, tendo por objeto dados de revistas e jornais. 

 Devido à concentração das produções na região Sudeste, as cidades de São Paulo 

e Rio de Janeiro foram as que ganharam maior destaque. Por outro lado, ressaltamos a 

existência de uma dissertação cuja pesquisa ocorreu em Recife e outra cuja pesquisa ocorreu 

no Interior do Amapá.  

 Seguimos mapeando as informações coletadas com a descrição da produção de 

dissertações por Programas PPGCOMs e principais orientadores. 

 

 

Gráfico 10 - Quantidade de dissertações por PPGCOM 

 

 Verificamos maior produção de dissertações na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), com 3 pesquisas, seguida pela ESPM, com 2 dissertações. Os demais 

PPGCOMs aparecem com apenas uma dissertação produzida. 
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Prof. Dr. João Batista de Macedo Freire Filho 02 

Prof. Dr. Goiamérico Felício Carneiro dos Santos 01 

Prof. Dr. Milton José Pinto 01 

Prof. Dra. Ana Lucia Enne 01 

Prof. Dr. Micael Herschmann 01 

Prof. Dra. Tânia Hoff 01 

Prof. Dr. Waldenyr Caldas 01 

Prof. Dra. Maria Aparecida Baccega 01 

Prof. Dr. Francisco Ricardo Rüdger 01 

Prof. Dr. Milton José Pinto 

Co-orientador: Prof. Dra. Janice Caiafa 
01 

Prof. Dra. Maria Lucia Santaella Braga 01 

Quadro 5 - Produção de dissertações por orientadores
6
 

 

Ao finalizar o Capítulo 1, tendo consolidado nosso corpus final, foi possível 

definir como desenvolveríamos as articulações dos eixos para cada um das dissertações nos 

capítulos seguintes. 

No próximo capítulo, abordaremos os eixos estruturantes do corpus, opções 

metodológicas de cada dissertação, referências bibliográficas e análise cruzada destes eixos. 

Dessa forma, nossa problemática é respondida parcialmente no Capítulo 3 e no Capítulo 4, 

uma vez que aplicamos a cada dissertação, separadamente, a mesma série de questões aqui 

utilizadas. 

 

  

                                                 

6
 O único destaque é o Prof. Dr. João Freire, com 2 dissertações orientadas. A dissertação orientada pelo Prof. 

Dr. Milton José Pinto possui como co-orientadora a Profa. Dra. Janice Caiafa. 
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3. INVESTIGAÇÃO TRANSVERSAL 

 

3.1 Eixos estruturantes: metodologias e opções bibliográficas assumidas nas dissertações 

 

 Para a elaboração do Capítulo 3, foi realizada uma investigação transversal 

através da adoção de um recorte analítico que nos levou a eleger eixos estruturantes para o 

tratamento do material coletado. Nosso quadro de referência foram as próprias informações 

contidas nas dissertações e o posterior tratamento destas informações. Assim, como marco 

inicial dessa etapa, elegemos as metodologias e procedimentos técnicos de pesquisa, bem 

como as opções teórico-bibliográficas identificadas em nosso corpus.  Os dados empíricos 

foram alocados em quadros de análise descritivos para, em seguida, realizarmos sua análise 

interpretativa. 

 Explicamos que os eixos estruturantes aqui assumidos – “metodologia” e “opções 

teórico-bibliográficas” – são considerados nucleares para a delimitação do objeto e a 

demarcação do problema de pesquisa das dissertações, além de ancorarem as diferentes fases 

de observação e nortearem as opções enfatizadas por cada autor, contextualizando-as. 

 Para cumprirmos esse percurso, desdobramos nosso caminho em quatro partes:  

 Tratamento dos dados, com revisão do corpus consolidado e detalhamento das 

metodologias de pesquisa e dos principais autores usados em cada dissertação; 

 Análise interpretativa das opções metodológicas; 

 Análise interpretativa das opções bibliográficas; 

 Análise cruzada das informações obtidas sobre opções metodológicas e opções 

bibliográficas. 

 

3.2 Revisão do corpus: ênfase analítica nos eixos método e aporte teórico-bibliográfico 

 

 Ao longo dessa nova etapa, revisamos a coleta de dados referentes às 

metodologias de pesquisa e aos principais autores usados em cada dissertação. A identificação 

dos autores mais utilizados e o uso da bibliometria permitiram a obtenção de indicadores 

parciais, além de uma aproximação do cerne da atividade cientifica envolvida nas dissertações 

analisadas.  

 Interessava-nos primeiramente averiguar se as metodologias e procedimentos 

técnicos privilegiados pelos mestrandos eram de ordem qualitativa ou quantitativa. Também 

nos motivava analisar a problematização do olhar reflexivo e das visões de mundo assumidas 
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acerca das relações entre juventude e culturas do consumo, identificando se elas porventura 

dialogavam com o campo da recepção e/ou da produção ou se, ainda, caracterizavam-se como 

estudos de base teórica, sem a adoção de ferramentas ou pesquisas de campo. 

 Também buscamos, como complementaridade, extrair os principais autores 

presentes em cada dissertação para uma análise transversal, o que nos auxiliou no 

mapeamento das opções bibliográficas adotadas nos debates temáticos comunicação, 

consumo e juventude, que são detalhados ao longo desse Capítulo.  

 As opções bibliográficas consideradas como dados relevantes a nossa pesquisa, 

foram as que se adequaram ao critério da relevância atinente a nossa investigação, ou seja, 

disseram respeito aos 3 eixos temáticos acima citados. Foram excluídos, portanto, os autores 

de temas específicos, como cinema, música, filme trash, moda etc.  Também buscamos 

informações sobre, por exemplo, a nacionalidade dos principais autores e a origem de suas 

escolas teóricas (norte-americanas, europeias, latinas ou exclusivamente brasileiras). 

 Apresentamos, a seguir, os principais resultados desta leitura transversal de cada 

uma das dissertações, vinculados, portanto, tanto aos eixos estruturantes quanto aos eixos 

temáticos: 

   

14. Consumo e Produção de Sentido em Comunidades Ribeirinhas do Interior do Amapá 

 

Universidade Federal Do Rio de Janeiro 

Orientador: Prof. Dr. Milton José Pinto 

Discente: Márcia Andréia da Silva Almeida 

Ano: 2005 

 

 Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- A autora utilizou um mapa de consumo televisivo local. 

- Realizou pesquisa de campo, com coleta de dados para análise etnográfica 

associada à análise discursiva. 

- Ela inicia sua dissertação apresentando aspectos históricos e teóricos sobre 

a origem da TV, perspectiva do meio e teoria da comunicação. 

- Na segunda parte da dissertação, dedica-se ao trabalho de campo, 

articulando as práticas etnográficas e de análise discursiva. Realiza a 
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 Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ANDRADE, R. M. B. 

BAKHTIN, M. 

BALOGH, A. M. 

BERMAN, M. S.; In: KELLNER, D 

BRITTOS, V. C. 

CAIAFA, J 

CANCLINI, N. G. 

CERTEAU, M.  

DE FLEUR, M.  

ECO, U. 

FEATHERSTONE, M.  

HALL, S. 

KELLNER, D. 

interpretação dos dados obtidos considerando o cotidiano dos caboclos da 

Vila Progresso, Arquipélago do Bailique – Macapá – AP. 

- Realizou e descreveu conversas tidas com pessoas do povoado, alunos e 

professores locais. 

- Descreveu sua jornada ao caminhar pelas ruas da Vila Progresso 

observando o consumo local.  

- Há, na dissertação, um capítulo especifico sobre etnografia, uma das 

técnicas usadas como opção metodológica. As informações sobre a 

metodologia são localizadas facilmente ao longo da dissertação. 

- Utilizou pesquisa exploratória, construindo o corpus para as análises a 

partir de entrevistas e observações praticadas nos meses de jan. a set de 

2004. A etnografia é usada na observação. 

 - O corpus da análise do discurso é composto por textos produzidos por 

alunos da Escola do Bosque, jovens entre 12 a 14 anos (tema televisão: suas 

preferências, prós e contras, importância na comunidade, cotidiano antes e 

depois da televisão). 
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LOPES, L. C. 

MARTÍN- BARBERO, J. BARBOSA, M. 

MATTELART, A. e M. 

MILLER, D. 

MONTOYA, M. 

MORLEY, D. 

PAIVA, R. 

PINTO, M. 

SLATER, D 

SODRE, M. 

SOUZA, M. W. 

WHIGHT, C.R. 

WILSON, E. 

WOLF, M. 

 

15. Os Jovens e a Mídia: A Formação Crítica da Pastoral da Juventude 

 

Faculdade Cásper Líbero 

Orientador: Prof. Dr. Claudio Novaes Pinto Coelho  

Discente: Marcio Gomes Camacho  

Ano: 2006 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- O autor utilizou a pesquisa de base empírica, com foco no jovem da 

Pastoral da Juventude. 

- Entrevistou três lideranças e assessores da Pastoral da Juventude que atuam 

no Estado de São Paulo, um deles da coordenação nacional da PJ e dois de 

coordenações locais, da Grande São Paulo. Um deles é assessor de imprensa, 

uma é publicitária e uma pedagoga. 

- Para verificar gostos e comportamentos cotidianos, realizou entrevistas e 

debates (grupos focais) com os próprios jovens participantes de grupos da 

Pastoral da Juventude da Grande São Paulo.  
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O grupo 1 possuía 11 membros, sendo apenas um do sexo feminino. Todos 

eram jovens, da classe baixa, da zona leste de São Paulo. 

No grupo 2 havia 8 jovens. Eles eram da zona central de São Paulo, bairro 

Bela Vista, de classe média baixa. 

O grupo 3 era o menor, com apenas 5 participantes, da zona Sul de São 

Paulo. 

- Os jovens dos três grupos tinham uma idade média entre 19 e 26 anos. 

- Os debates e entrevistas foram gravados e, posteriormente, transcritos.  

Portanto, o método escolhido foi de caráter exploratório, com análises 

qualitativas. 

- Não há capítulo especifico sobre metodologias de pesquisa usadas, mas  

essa informação é facilmente encontrada ao longo da dissertação. 

 

Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ABRAMO, H. W.  

ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. 

ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. 

BARROS, L. M. 

BARTHES, R. 

BAUDRILLARD, J. 

BOSI, E. 

CANCLINI, N. G. 

CARRANO, P. C. R. 

COELHO, C. N. P. 

GALLAND, O. 

HOBSBAWM, E. 

JAMESON, F. 

KELLNER, D. 

MARTÍN-BARBERO, J. 

NOVAES, R. 

OROZCO, G. G. 
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RIBEIRO, J. 

SOUSA, J. T. 

 

16. A marca na moda jovem: a relevância da experiência colateral na eficácia comunicativa 

da marca. 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Orientador: Prof. Dra. Maria Lucia Santaella Braga 

Discente: Mariane Tojeira Cara Almeida  

Ano: 2007 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- Pautou-se na semiótica peirceana de base não racionalista, privilegiando a 

construção da identidade de jovens de faixa etária entre 14 e 18 anos. 

- Utilizou-se o período denominado “adolescência” ou primeira juventude, 

com jovens de idades entre 14 e 18 anos, moradores das regiões urbanas e 

metropolitanas. 

- Realizou-se um corte do total da adolescência, enfocando as classes A e B, 

com jovens que cursavam o ensino médio e cursinho pré-vestibular, 

moradores dos grandes centros urbanos brasileiros. 

- As etapas da pesquisa contemplaram: levantamento bibliográfico dos 

principais temas, embasamento teórico dos conceitos peirceanos na leitura 

de seus intérpretes, estudo de teóricos da moda, do marketing e da mídia. 

- Não há capítulo especifico sobre a metodologia de pesquisa usada, mas a 

informação é facilmente encontrada ao longo da dissertação. 

- Utilizaram-se sites diversos para se observar informações, entre eles o 

Orkut e uma comunidade na internet da marca de moda Cavalera, dos quais 

foram retiradas algumas verbalizações.  

- Foram obtidos e analisados dados de pesquisas nacionais, como Dossiê 

Universo da MTV 3 (2005) e 4 (2006), para agrupar perfis que reúnem 

jovens com ideias comuns. 
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- Também foram analisadas as pesquisas:  

- Pesquisa Ibope sobre Programa Malhação 

- Perfil de leitoras da revista Atrevida 

- Relatório Global Juventude Brasileira e democracia - Coordenado 

por IBASE e POLIS (2005) 

  

Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

AAKER, D. 

ABRAMO, H. W.; BRANCO P. P. M 

ABRAMOVAY, M. C. 

ABREU, A.A. In: VIANNA 

BAUDRILLARD, J. In: CLARK, D. B; DOEL, M. A; HOUSIAUX, K. M. L. 

BAUMAN, Z. 

BENJAMIN, W.  

BOURDIEU, P 

CANEVACCI, M. 

CLARK, D. B.; DOEL, M. A.; HOUSIAUX, K. M. L. 

COSTA, J. F. 

COUPLANG, D. 

D’ÁVILA, O. 

DEBORD, G. 

DELEUZE, G.; GUATTARI, F. 

DO CARMO, P.S. 

FALK, P.  

FEATHERSTONE, M. 

FISKE, J. 

FOURNIER, S. 

GARCIA, C.; MIRANDA, A. 

GOMES, N. V. C. 

GOMES, S. H. 

GROPPO, L. A. 
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HALL, S. 

JAMESON, F. 

KEHL, M. R. In: NOVAES, R.; 

VANNUCHI, P, 

KLEIN, N. 

KOTLER, P.  

LIVINGSTONE, S. M. 

MAFFESOLI, M. 

MARGULIS, M.  

MC DOUGAL, J.; CHANTREY, D. 

MORIN, E.  

NOVAES, R; VANNUCHI, P, 

OSGERBY, B. 

PEIRCE, C. 

PERCY, L. 

RITCHIE, K. 

ROCHA, E. 

RODRIGUEZ, E. 

SANTAELLA, L. 

SARTI, C. A. In: NOVAES, R; VANNUCHI, P. 

SIMMEL, G. 

SINGER, P. 

TROIANO, J. 

VEBLIN, T. In: CLARK, D. B.; DOEL, M. A.; HOUSIAUX, K. M. L. 

VIANNA, H. 

WILLIS, P. 

 

17. Da contestação ao consumismo: a trajetória da cultura jovem nas páginas da Revista 

Veja (1968-2006). 

 

 Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

 Orientador: Prof. Dr. Francisco Ricardo Rüdger 

 Discente: Paulo Cirne de Caldas 

 Ano: 2007 
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Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO 

Metodologias 

de pesquisa 

 - O autor organiza sua dissertação em 4 blocos temáticos, que correspondem 

às hipóteses desenvolvidas a partir da análise de registros historiográficos. 

Em cada um destes blocos ele realiza uma discussão sobre o perfil da 

juventude brasileira. 

- O autor utiliza o método empírico e fundamenta as teorias a partir de uma 

pesquisa documental de registros historiográficos da revista Veja. 

- O corpus é formado por 99 textos sobre juventude publicados entre outubro 

de 1968 e 2006 na revista Veja.  

- O autor usou como referência para seu método de análise a tese de 

doutorado de Bueno Fischer, que adota a analise de discurso fundamentado 

em Michel Foucault.  

- Há capítulos sobre os métodos de pesquisa usados e essas informações são 

facilmente encontradas ao longo da dissertação. 

  

Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ABRAMO, H. 

BLOOM, A. 

BRANDÃO, A. 

CARMO, P. S. 

FISCHER, R. 

GROPPO, A. 

KEHL, M R; In: WEINBER, C. 

LACH, C. 

LIPOVETSKY, G. 

MARCONDES, C. 

MILES, S. 

MORIN, E. 
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PAIVA, C. 

RIESMAN, D. 

RÜDIGER, F. 

SARLO, B. 

SEVCENKO, N. 

SODRÉ, M. 

YUDICE, G. 

 

18. O contra espetáculo da era neoliberal: estratégias artísticas e midiáticas da resistência 

jovem no Brasil. 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Orientador: Prof. Dr. João Freire Filho 

Discente: Ana Julia Cury de Brito Cabral  

Ano: 2007 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- A pesquisadora utilizou pesquisa documental fundamentada num quadro 

teórico da Teoria Crítica e Estudos Culturais. 

- Os autores utilizados são da Escola de Frankfurt (teoria crítica) e Escola de 

Birmingham (estudos culturais), que visa desconstruir o conceito 

mercadológico de cultura juvenil. 

- A pesquisadora usou base empírica para a análise de propagandas de 

movimentos coletivos, transcrição das entrevistas, fotografias, outdoor do 

grupo denominado Bigodistas. Ela frequentou reuniões de grupos autônomos 

e coletivos, quando permitido. Fez análise qualitativa e apresentou um breve 

panorama sobre os coletivos brasileiros. 

- A autora abordou histórica e sociologicamente a complexa genealogia de 

algumas transformações da cultura juvenil. Pesquisou as identidades sociais 

desses jovens para compreender o sentido e as origens de suas práticas 

contra-hegemônicas.  
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- Não há capítulo especifico sobre as metodologias de pesquisa usadas, mas 

essa informação é facilmente encontrada ao longo da dissertação. 

- Compunham o corpus discursivo vinte e seis textos de jornais de grande 

circulação, como O Globo e Folha de S. Paulo e revistas, como Época, Isto 

É, Veja, entre outras. 

- A autora realizou entrevistas com participantes desses movimentos, usando 

entrevistas por telefone e/ou pessoalmente. Foram entrevistados alguns dos 

idealizadores desses grupos, como Upgrade do Macaco, Bigodistas, 

Sabotagem, Baderna, Coletivo de Mídia, CMI-Rio e ex-rebeldes dos anos 

60. 

  

 Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 
ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M In: LIMA, L. C. 

ALMEIDA, A. C. 

BAUDRILLARD, J. 

BAUMAN, Z. 

CANCLINI, N. G. 

CARDUCCI, V. 

CHOMSKY, N. 

DEBORD, G. 

DELEUSE, G. 

DERY, M. 

DOWNING, J. 

ESCOSTEGUY, A. C. 

FEATHERSTONE, M. 

FONTENELLE, I. A. 

FOCAUL, M. 

FREIRE FILHO, J. 

FREIRE FILHO, J. In: FREIRE FILHO, J.; HERSCHMANN, M. 

GOMES, W. 

HALL, S. 
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HARVEY, D. 

HOLT, D. 

JAMESON, F. 

KELLNER, D. 

KELLNER, D.; BRONNER, S. E. 

KLEIN, N. 

MAFFESSOLI, M. 

MATTELART, A. 

MATTELART, A. E. M. 

ORTIZ, R. 

POCHMANN, M. In: NOVAES, R.; VANNUCHI, P. 

QUESSADA, D. 

RIBEIRO, E.; LANES, P.; CARRANO, P. 

RITZER, G. 

ROSZAK, T. 

RUBIN, A. 

SLATER, D. 

SOUZA, J. 

VANEIGEM, R. 

 

19. Discurso publicitário como dispositivo disciplinar: os impactos da campanha “Real 

Universitário” na recepção do público jovem. 

 

 Escola Superior de Propaganda e Marketing 

 Orientador: Prof. Dra. Tânia Hoff 

 Discente: Natalia de Alcântara Vaz 

 Ano: 2008 

 

 Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- A autora percorreu três etapas metodológicas: a primeira foi a pesquisa 

exploratória teórica, com aproximação do objeto estudado. A segunda etapa 
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foi dedicada à seleção do corpus, constituído por quatro anúncios para 

veiculação em revista que faziam parte da campanha publicitária “Real 

Universitário” do Banco Real, de 2006. A terceira e última etapa foi a 

pesquisa metodológica aplicada com os receptores. 

- Inicialmente a autora usou como referencial um estudo do filosofo Michel 

Foucault, para sustentação teórica da pesquisa. 

- Realizou uma pesquisa bibliográfica que permeia cada etapa metodológica 

da dissertação, sendo Michel Foucault o principal autor usado para o 

embasamento teórico. 

- Fez uma pesquisa documental exploratória para a seleção do corpus, 

combinando reflexões decorrentes do primeiro e do segundo período dos 

estudos de Foucault (arqueologia e genealogia). Utilizou os preceitos da 

Analise de Discurso de linha francesa. 

- Na pesquisa empírica, usou a técnica qualitativa de grupo focal, com dados e 

análises que permitem um alcance mais profundo das discussões. Eram dois 

os grupos focais, formados por jovens universitários, classes sociais A e B, de 

18 a 25 anos. 

- Há informações claras sobre metodologias de pesquisa ao longo da 

dissertação, incluindo um subcapitulo com o tema. 

 

 Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

BACCEGA, M. A. 

BAKTHIN, M. 

BAUMAN, Z. 

BILLOUET, P. 

BORDIER, P. 

CAMARGO, F. C.; HOFF, T. M. 

FOUCAULT, M. 

GREGOLIN, M. R.; BARONAS, R. 

GREGOLIN, M. R. 

HALL, S. 
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HOFF, T. M.; In: BACCEGA, M. A. 

ILARI, R.; GERALDI, J. W. 

JAKS, N.; ESCOSTEGUY, A. C. 

KELLNER, D. 

LIPPMANN, W. 

LOPES, M. I. 

MALDONADO, E. 

MARTÍN-BARBERO, J. 

SILVERSTONE, R. 

ZAYAS, E. C. 

 

20. Comunicação, recepção e consumo: suas inter-relações em Rebeldes - RBD. 

 

Escola Superior de Propaganda e Marketing  

Orientador: Profa. Dra. Maria Aparecida Baccega 

Autor: Fernanda Elouise Budag  

Ano: 2008 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- A autora utilizou um capítulo para explicar os fundamentos teóricos e 

metodológicos. 

- Para fundamentar seu pensamento e a construção teórica usou Maria 

Immacolata V. Lopes, embasando a pesquisa em uma estratégia 

interdisciplinar e de multimétodos. 

- A pesquisa empírica consistiu em um estudo de recepção, que utilizava 

técnicas qualitativas e alguns procedimentos que se aproximam das técnicas 

quantitativas. 

- Dividiu sua pesquisa em três fases com métodos distintos: fase 1 - aplicação 

de questionário, fase 2 - realização de grupo focal e fase 3 - entrevistas em 

profundidade. 

- O estudo foi iniciado em dezembro de 2006 com escolas ou organizações do 
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Terceiro Setor. 

  

 Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ALMEIDA, H. B. 

APPADURAI, A. 

ASSIS, R. 

AUGÉ, M. 

BACCEGA, M. A. 

BAKHTIN, M. 

BAUMAN, Z. 

BENJAMIN, W. 

BHABHA, H. K. In: BHABHA, H. K. 

BOSI, E. 

BORDIER, P. 

BRANDÃO, E. 

CANCLINI, N. G. 

CERTEAU, M. 

CHARAUDEAU, P.; MAINGUENEAU, D. 

DOUGLAS, M.; ISHER, W. B. 

ESCOSTEGUY, A. C. 

FREIRE FILHO, J. 

FREIRE FILHO, J.; HERSHMAN, M.; PAIVA, R. 

HALL, S. In: LIV SOVIK 

HALL, S. In: SILVA, T. T. 

HALL, S. 

IANNI, O. 

JAKS, N.; ESCOSTEGUY, A. C. 

KELLNER, D. 

LIPMAN, W. In: STEINBERG, C. S. 

LOPES, M. I. 

LOPES, M. I.; BORELLI, S.; RESENDE, V. 
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LOZANO, J. C. 

MAINGUENEAU, D. 

MARTÍN-BARBERO, J.  

MATTELART, A.; MATTELART, M.  

MATTELART, A.; NEVEU, É. 

MORIN, E.  

ORLANDI, E. P.  

OROFINO, M. I. 

OROZCO GÓMEZ, G. 

ORTIZ, R. 

ROCHA, E. 

ROCHA, R. L. M. 

RONSINI, V. 

SARLO, B. 

SIBILIA, P. 

SILVERSTONE, R. 

 

21. Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da Veja e da 

Folha de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. 

 

Universidade de São Paulo 

Orientador: Prof. Dr. Waldenyr Caldas 

Discente: Renato Souza do Nascimento 

Ano: 2008 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- O autor utilizou um capítulo para explicar os fundamentos teóricos e 

metodológicos de seu trabalho. 

- Realizou uma revisão bibliográfica, explicando que os autores são das áreas 

da comunicação, sociologia, consumo e cultura jovem. 

- O autor justificou a escolha dos meios escritos para comporem seu corpus 
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pela facilidade de análise. Ele escolheu para sua pesquisa as revistas que 

possuíam cadernos especiais sobre os temas que estudava (cultura jovem, 

rebeldia e consumo). Os títulos escolhidos foram Revista Veja e jornal Folha 

de São Paulo, com coleta de dados da revista feita com base em todas as 

edições desde a tropicália até o final da década de 80. Em relação à Folha de 

São Paulo, a pesquisa foi direcionada pelas palavras-chave que interessavam 

ao trabalho. 

- O autor justificou a escolha dos títulos também pela relevante importância 

que os dois meios tinham no período da pesquisa. 

- Os dados foram analisados com base nos autores estudados nos capítulos 

teóricos e no contexto histórico do período. 

- O autor enfatizou que as analises de dados foram feitas com fatos 

importantes relacionados com a indústria cultural através de reportagens feitas 

sobre as manifestações da Veja e Folha. Concomitantemente os movimentos 

eram consolidados pela indústria cultural. 

  

 Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ABRAMO, H. 

ADORNO, T. In: COHN, G. 

BAKHTIN, M. 

BAUDRILLARD, J. 

BENJAMIN, W. In: COSTA LIMA, L. 

BORELLI, S. 

BOSCATO, L. A. 

BOURDIEU, P. 

CALADO, C. 

CALDAS, W. 

CARMO, P. S. 

CORREIA, T. G. 

FEATHERSTONE, M. 

FIGUEIRA NETO, A. O. 
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GOLÇAVES, P. V. 

GROPPO, L. A.  

GUERREIRO, A. S. 

KEMP, K. 

LANDOWSKI, E; FIORIN, J. L. 

LEVI, G.; SCMITT, J. C. 

MAFFESSOLI, M. 

MARTÍN-BARBERO, J. 

MEDEIROS, P. T. 

MOLES, A. 

MOREIRA, R. S. 

ORTIZ, R. 

PACHECO, E. D. 

SANTARELLI, C. P. 

SOUSA, M. W. In: PACHECO, E. D. 

SWINGEWOOD, A. 

WOLF, M. 

 

22. Reciclando o “Lixo Cultural”: uma análise sobre o consumo trash entre os jovens. 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Orientador: Prof. Dr. João Freire Filho 

Discente: Mayka Juliana Castellano Reis 

Ano: 2009 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- Não há capítulo especifico sobre metodologias de pesquisa usadas, mas essa 

informação é facilmente encontrada na introdução da dissertação. 

- Primeiramente, a autora fez uma leitura da bibliografia pertinente, que inclui 

fundamentos da crítica da cultura de massa, teorias da cultura de consumo, 

sociologia do gosto, estudos sobre fãs e trabalhos publicados, principalmente 
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nos Estados Unidos e na Inglaterra, sobre o cinema de horror e trash. 

- Para entender o consumo de produtos trash, utilizou dois caminhos: a 

internet para analisar a comunidade que está atrelada aos mecanismos da rede 

e entrevistas em profundidade.  

- Também fez uma observação participativa no Phobus (considerado o único 

cineclube brasileiro dedicado exclusivamente a filmes trash), onde assistiu a 

dois filmes, como meio de se aproximar da comunidade. 

- Priorizou o meio virtual para articular a comunidade, utilizando a 

netnografia. A rede Orkut (a maior no Brasil na época) aparece ao longo de 

toda a dissertação, como fonte de depoimentos. A autora justificou o uso 

desse site de relacionamentos pela facilidade de se obter perfis individuais de 

cada participante. 

- A autora tornou-se membro da comunidade sobre o tema no final de 2006. 

Ela enviou “cerca de 60 questionários” (colocado dessa forma pela autora) 

com perguntas básicas sobre o apego ao trash e solicitação de um breve perfil 

social, por e-mail, para outros participantes da comunidade.  

- Escolheu 28 indivíduos que, segundo a autora, estavam mais predispostos a 

colaborar, para a entrevista em profundidade. Essas entrevistas seguiram um 

roteiro previamente preparado, mas que sofreu modificações de acordo com 

as respostas fornecidas. Os meios usados para essas entrevistas foram: MSN, 

gtalk, telefone, Skype, Orkut (scraps, depoimentos e mensagens). 

- Não fica claro se a autora entrevistou 28 ou 12 pessoas, conforme 

informação contida na página 18 da dissertação.  

- A faixa etária média dos entrevistados era de 14 a 31 anos.  

- A pesquisadora conseguiu apenas quatro contatos para entrevista pessoal. 

- Também utilizou outros tipos de websites como fonte de consulta e coleta de 

dados secundários. 

- Assistiu ao Seminário de Cultura Digital em dezembro de 2006. 

- Através da dissertação, buscou obter um inventário do consumo de produtos 

trash. 

  

 Quais os principais autores usados? 
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EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ANDERSSON, M.; JANSSON, A. 

BAKHTIN, M. 

BOURDIE, P. 

CAMPBELL, C. 

CANCLINI, N. G. 

DOHERTY, T. 

ECO, U. 

FONTANELLA, F. 

FREIRE FILHO, J. 

FREIRE FILHO, J.; FERNANDES, F. M. 

FREIRE FILHO, J.; HERSCHMANN, M. 

GIDDENS, A. 

HALL, S. 

HILLS, M. 

HUYSSEN, A. In: HOLLANDA, H. B. 

JAMESON, F. 

JENKINS, H. 

KELLNER, D. 

MONTEIRO, T. 

O’SULLIVAN, T. 

PIGNATARI, D. 

RECUERO, R. 

SLATER, D. 

SODRÉ, M; PAIVA, R. 

SONTAG, S. 

VEBLEN, T. 

 

23. Comunicação, Política e Juventude: marginais midiáticos do Hip Hop. 

 

Universidade Federal do Rio de Janeiro  

Orientador: Prof. Micael Herschmann  

Autor: Tatiana Verônica Bezerra Galvão 

Ano: 2009 
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Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa  

- Não há capítulo especifico sobre metodologias de pesquisa usadas. Na 

introdução e conclusão há a descrição de como foi feito o estudo. 

- A autora utilizou dados retirados de artigos, matérias de sites, entrevistas 

publicadas em mídia impressa e eletrônica, com base em hemerografia. 

- Realizou uma entrevista pessoalmente em 23/09/2008 com MV Ferréz um 

dos maiores lideres do Hip Hop nacional. 

- Utilizou bibliografia para “inspiração” e viés interpretativo. 

- Não conseguiu fazer entrevistas pessoais com MV Bill e Mano Brown, e 

recorreu a dois vídeos com entrevistas existentes, incluindo material 

produzido e publicado dentro do círculo Hip Hop. 

  

 Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ABAD, M.; In: FREITAS, M. V.; PAPA, F. 

ARAÚJO, M.; COUTINHO, E.; In: BORELLI, S.; FREIRE FILHO, J. 

BAKHTIN, M. 

BANGO, J.; In: FREITAS, M. V.; PAPA, F. 

BARBOSA, L.; CAMPBELL, C. 

BAUMAN, Z. 

BHABHA, H. K. 

BOURDIEU, P. 

CAIAFA, J. 

CANCLINI, N. G. 

DIOGENES, G. 

DOWNING, J. 

FOUCAULT, Michel 

FREIRE FILHO, J. 

FREIRE FILHO, J.; CABRAL, A. J. In: COUTINHO, E. G. 
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FREIRE FILHO, J.; HERSCHAMNN, M. 

FREIRE FILHO, J.; VAZ, P. 

GATTARI, F.; ROLNIK, S. 

HALL, S. 

HARVEY, D. 

HERSCHMANN, M.; In: BORELLI, S., FREIRE FILHO, J. 

HERSCHMANN, M.; In: FREITAS M. V.; PAPA, F. 

HERSCHMANN, M.; In: GLAVÃO, T. 

HERSCHMANN, M.; BENTES, I. 

HERSCHMANN, M.; PEREIRA. 

HUYSSEN, A. In: HOLLANDA, H. B. 

JANNOTI, J. J.; In: PAIVA, R.; BARBALHO, A. 

KUASÑOSKY, S.; SZULIK, D.; In: ARIOVICH, L.;  

MARGULIS, M.; URRESTI, M.; In: ARIOVICH, L.; MARGULIS, M. 

MARTÍN-BARBERO, J. In: MORAES, D. 

ORTIZ, R. 

PAIVA, R. 

SLATER, D. 

SUNKEL, G. 

 

24. Paixão em estado bruto. Movimento hip-hop: palco e projeto de uma juventude. 

 

Universidade Federal Fluminense 

Orientador: Prof. Dra. Ana Lucia Enne 

Autor: Jacimar Silva Gomes 

Ano: 2009 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- Não há capítulo especifico sobre metodologia de pesquisa usada, mas a 

informação pode ser aferida ao longo da dissertação. 

- A introdução é focada na vida pessoal e profissional da autora, que conta seu 
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percurso com o jovem no Hip Hop. Ela utilizou sua experiência como gestora 

cultural no SESC Rio como embrião da pesquisa de campo (2002). Retratou 

os principais elementos que motivaram o trabalho, mas não deixou clara a 

divisão de tempo sobre os dados coletados antes do mestrado e durante o 

mestrado.  

Um exemplo: fez uma visita a Recife em 2005 para conhecer Sergio, o 

Sociólogo da Favela, que militava no Hip Hop há mais de 15 anos. Restou 

mais uma dúvida: foram os dados sobre a percepção de um individuo 

especializado em Hip Hop e de Recife inseridos no percurso da dissertação? 

A informação pode estar presente ao longo da obra, mas não foi encontrada. 

- Fez visitas a tradicionais e importantes redutos de Hip Hoppers, como 

FEBARJ, na Lapa, Viaduto Madureira e Teatro Odisseia. 

- Realizou bate-papos em grupos com seis artistas do movimento, que 

representavam a velha e a nova escola do Hip Hop. 

- Fez observação in loco, visitando o CEMASI (Centro Municipal de 

Assistência Social Integrada) em Andaraí, Rio de Janeiro, em outubro de 

2008. 

- Realizou pesquisas qualitativas, por meio de aplicação de questionários com 

perguntas abertas. As entrevistas foram individuais. Elas visavam entender de 

que forma os jovens compreendem e aplicam sua ação política, como 

enxergam o Hip Hop, as significações e o contexto do seu discurso, falas e 

motivações, e a forma como constroem sua identidade. 

- Também entrevistou três jovens simpatizantes do movimento que tentam 

uma associação muito próxima aos ícones, consumindo os mesmo produtos 

culturais.  

- Realizou duas entrevistas com profissionais da comunicação que vêm dando 

espaço à cultura Hip Hop.  

- Usou também, para análise, elementos textuais, como letras de Rap e 

grafites. 

- Para entender a dinâmica da interação social do publico jovem – usou, na 

bibliografia, o interacionismo simbólico de Goffman como referência do 

estudo empírico. 

 

 Quais os principais autores usados? 
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EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ABRAMO, H. 

BAKHTIN, M. 

BARBOSA, L. 

BERGSON, H. 

BOURDIEU, P. 

CANCLINI, N. G. 

CARMO, P. S. 

CASTEL, R. 

DAYRELL, J. 

DELEUZE, G. 

ENNE, A. 

FOUCAULT, M. 

GOFFMAN, E. 

GROPPO, L. A. 

HALL, S. 

KELLNER, D. 

KLEIN, N. 

LIPOVETSKY, G. 

LÖVY, M. 

MAFFSOLI, M. 

MARTÍN-BARBERO, J. 

MARX, K. 

MATTA, R. 

MORAES, D. 

MORIN, E. 

PINTO, M. 

POCHMANN, M.; In: FAVERO, O.; CARRANO, P.; RUMMERT, S. M. 

RICOEUR, P. 

SPOSITO, M. 

SARLO, B.; In: MORAES, D. 

SPONVILLE, A. 
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THOMPSON, J. B.  

 

25. A criança, o jovem e sua permanente busca de identidades. 

 

Universidade Federal de Goiás 

Orientador: Prof. Dr. Goiamérico Felício Carneiro dos Santos 

Autor: Luiz Alberto Serenini Prado 

Ano: 2009 

 

Quais as metodologias de pesquisa utilizadas? 

 

EXTRAÇÃO  

Metodologias 

de pesquisa 

- Não há capítulo especifico sobre a metodologia de pesquisa usada, mas a 

informação pode ser aferida pela leitura do trabalho. 

- Foi utilizada a revisão bibliográfica para fundamentar toda a dissertação. 

 

 Quais os principais autores usados? 

 

EXTRAÇÃO  

Principais 

autores 

ABRAMO, H.; BRANCO, P. P. 

ADORNO, T. W.; HORKHEIMER, M. 

BARBOSA, L. 

BAUDRILLARD, J. 

BAUMAN, Z. 

CANEVACCI, M. 

CARDOSO DE MELLO, J.; NOVAIS, F. In: SCHWARCZ, L. M. 

CASTELLS, M. 

CONNOR, S. 

EAGLETON, T. 

EVERS, T. 

FEATHERSTONE, M. 

GUATTARI, F.; ROLNIK, S. 

HALL, S. 
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HARVEY, D. 

JAMESON, F. 

KELLNER, D. 

LEMERT, C. 

LEMOS, A. 

LEVY, P. 

LIPOVETSKY, G. 

MCLUHAN, M. 

MAFFSOLI, M. 

NEGROPONTE, N. 

RONSINI, V. 

SANTAELLA, L. 

SILVERSTONE, R. 

SINGER, P.; In: ABRAMO, H. W.; BRANCO, P. P. M. 

THOMPSON, J. B. 

 

 Durante a coleta de dados, percebemos que as informações sobre as metodologias 

de pesquisa nem sempre eram evidentes, e foi necessária uma segunda busca de informações 

sobre cada dissertação.  

 Para a identificação dos principais autores utilizados, primeiramente, recorremos à 

bibliografia e, posteriormente, a citações presentes em cada dissertação, em capítulos 

específicos. Utilizamos o recurso da bibliometria, como explicado anteriormente. Em seguida, 

com os dados coletados, registramos a presença das referências bibliográficas e das citações 

em planilhas do Microsoft Excel.  

 As opções bibliográficas feitas pelos pesquisadores das dissertações permitem 

uma análise de tendências e da preferência por determinados autores, que muitas vezes está 

ligada às correntes teóricas e ênfases metodológico-analíticas adotadas pelos orientadores da 

dissertação e/ou suas instituições. 
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3.3 Opções metodológicas  

 

Chegamos à etapa de coleta e tratamento dos dados referentes às opções 

metodológicas das 12 dissertações que compõem nosso corpus.  

Esse processo teve que ser revisado muitas vezes, pois a maioria das dissertações 

não continha um capítulo especifico sobre as metodologias de pesquisa usadas. Por vezes, 

essas informações estavam distribuídas ao longo da dissertação ou eram apenas mencionadas 

de forma sucinta e pouco detalhada, sem aprofundar mais detidamente o caminho percorrido 

durante a elaboração da pesquisa. 

Das 12 dissertações, apenas quatro apresentavam um capítulo especifico sobre 

metodologias de pesquisa. Das oito restantes, quatro traziam essa informação no capítulo 

introdutório, o que facilitou um pouco mais a coleta dos dados. No entanto, tivemos muita 

dificuldade para encontrar as informações sobre a metodologia em outras quatro dissertações. 

Por esse motivo, fizemos uma busca cuidadosa, alicerçada na leitura de cada uma, utilizando 

os procedimentos de observação citados no Capítulo 2, item 2.1. 

A escolha das metodologias de pesquisa “diz respeito à seleção dentro de uma 

multiplicidade de métodos de análise na pesquisa”, como afirma Lopes (2005), e ficou 

evidente, durante a coleta de dados, que os autores mesclaram várias modalidades de 

pesquisas, mas utilizaram principalmente o método empírico, com ênfase qualitativa.  

A maioria dos autores utilizou, de acordo com os objetivos de suas dissertações, a 

pesquisa exploratória como, por exemplo: etnografia, entrevista individual e grupo focal, 

demonstrado em números na figura abaixo. Mas alguns desses autores adotaram a pesquisa 

bibliográfica e documental para realizar sua dissertação, utilizando inclusive procedimentos 

experimentais. 

No que diz respeito à abordagem dos problemas de pesquisa, notamos que os 

autores deram preferência à pesquisa qualitativa, que permite a análise de processos, a 

interpretação de fenômenos e de seus significados. 

 

 

 

Dissertações que usaram pesquisa exploratória e descritiva com jovens e 

pessoas relacionadas a eles 
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Figura 6 - Dissertações que usaram pesquisa exploratória e descritiva com jovens e pessoas relacionadas a 

eles 

 

Procedimentos de pesquisa utilizados nas dissertações 

 

Figura 7 - Procedimentos de pesquisa utilizados nas dissertações 

 

Verificamos em apenas duas dissertações o uso de metodologias de pesquisa 

quantitativas e, mesmo assim, não conseguimos acessar todos os dados na íntegra. Alguns 

03 • Pesquisas 
Etnográficas 

07 • Entrevistas 
Individuais 

03 • Grupos 
Focais 

06 DISSERTAÇÕES - LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

O6 DISSERTAÇÕES - LEVANTAMENTO DOCUMENTAL  

03 DISSERTAÇÕES - GRUPOS FOCAIS 

02 DISSERTAÇÕES - NETNOGRÁFICAS 

02 DISSERTAÇÕES -  ETNOGRÁFICAS 

02 DISSERTAÇÕES - REGISTROS HISTORIOGRÁFICOS 
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pesquisadores utilizaram técnicas mistas de pesquisa qualitativa, como entrevistas individuais 

e grupo focal. 

Duas pesquisas se sobressaíram no momento da análise das opções 

metodológicas: a da autora Márcia Andréia da Silva Almeida, “Consumo e produção de 

sentido em comunidades ribeirinhas do interior do Amapá”, de 2005, da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, e “Reciclando o “Lixo Cultural”: uma análise sobre o consumo trash entre 

os jovens”, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, defendida em 2009 pela autora Mayka 

Juliana Castellano Reis.  

Essas autoras conciliaram a coleta de dados, em visitas in loco, com a etnografia, 

para entenderem o consumo dos jovens das comunidades pesquisadas. Dessa forma, 

valorizaram suas argumentações, facilitando o entendimento do leitor e aproximando-se 

profundamente da prática exercida pelos jovens no consumo.  

O uso de dados provenientes de outras pesquisas, realizadas pelo mercado de 

comunicação e outros estudiosos, também está presente nas 12 dissertações. A dissertação “A 

marca na moda jovem: a relevância da experiência colateral na eficácia comunicativa da 

marca” utiliza os Dossiês do Universo Jovem 3 e 4, da MTV (Music Television), assim como 

o Relatório Global Juventude Brasileira e Democracia, do IBASE (Instituto Brasileiro de 

Análises Sociais e Econômicas) e POLIS (Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em 

Políticas Sociais é uma Organização). É importante mencionar que as pesquisas realizadas 

pela MTV tinham um cunho especifico, direcionado ao mercado de anunciantes, o que pode 

limitar a construção de uma análise crítica e mais reflexiva sobre jovem e consumo. 

Para estudar o jovem e o consumo sob o olhar do eixo comunicação, duas 

dissertações utilizaram a Revista Veja. 

A primeira delas (de maior abrangência histórica), “Da contestação ao 

consumismo: a trajetória da cultura jovem nas páginas da revista Veja (1968-2006)”, foi 

defendida em 2007, na Pontifícia Universidade Católica (PUC-RS), pelo autor Paulo Cirne de 

Caldas. Ele realizou pesquisa documental em registros historiográficos e, assim, examinou e 

discutiu criticamente como a revista Veja mediou a construção dos estilos de vida da 

juventude no Brasil.  

A segunda dissertação, “Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e 

consumo nas páginas da Veja e da Folha de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980”, foi 

defendida em 2008, na Universidade de São Paulo, por Renato Souza do Nascimento. O autor 

utilizou como procedimento de pesquisa a análise de textos escritos, como reportagens, de 

dois meios de comunicação impressos – a revista Veja e o jornal Folha de S. Paulo –, e 
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relacionou a abordagem midiática com a consolidação dos movimentos presentes no mercado 

cultural. 

Ao final do percurso de análise das opções metodológicas, ressaltamos o amplo 

uso da internet como fonte de dados de diversas pesquisas, incluindo duas dissertações que 

usam netnografia como procedimento para coleta de dados sobre o comportamento e as 

representações sobre e dos jovens. 

Portanto, entendemos que os critérios de escolha de procedimentos metodológicos 

não se esgotam na proposta interdisciplinar e multimétodos e estão sempre condicionados 

pelo paradigma escolhido pelo pesquisador, reiterando o que propõe Lopes (2005). 

 

3.4 Opções bibliográficas  

Para avaliarmos quais as opções bibliográficas e os principais autores utilizados 

nas dissertações, elaboramos quatro formas de tratamento de dados, considerando a presença 

dos autores nas bibliografias, os principais autores utilizados em cada eixo de pesquisa, os 

principais autores usados em cada dissertação e os principais autores utilizados em cada 

universidade.  

Esclarecemos que muitos dos autores dialogam com os três eixos de pesquisa, e 

que hesitamos em fazer uma análise rigorosa de distinção por temáticas.  

Em relação aos critérios adotados para nosso mapeamento, cabe explicarmos que: 

1) escolhemos os eixos mais próximos, de acordo com as obras citadas por autor; 2) 

consideramos a sobreposição de autores, que às vezes apareciam em eixos distintos; 3) foram 

priorizados aos autores relacionados aos três eixos, comunicação, consumo e juventude, e 

excluídos os autores de temas específicos, como novela, cinema, arte, cultura, música e moda. 

Dada a enorme quantidade de material bibliográfico presente nas 12 dissertações, 

optamos por excluir a maioria dos artigos, textos, dissertações de outros pesquisadores e 

revistas. No entanto, sentimos a necessidade de manter alguns dos autores citados em artigos 

de revistas, anuários e dissertações, pois se tratava de uma importante parte da bibliografia de 

determinadas dissertações. 

Para elaborarmos o ranking de citação de autores, consideramos a quantidade de 

vezes que cada autor foi citado individualmente, em obras conjuntas com outros autores e em 

autocitações; e a quantidade de vezes em que as citações dos autores estavam relacionadas 

com cada um dos eixos temáticos (comunicação, consumo e juventude). 
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Não foi possível aprofundarmo-nos em relação a cada autor citado, portanto, ao 

classificarmos os autores pelos eixos comunicação, consumo e juventude, utilizamos nosso 

aporte de conhecimento bibliográfico.  

Detectamos distintos modos de referenciar as opções bibliográficas nas 

dissertações, alguns deles em desacordo com as normas da ABNT, o que por vezes dificultou 

nossa análise bibliométrica. 

Iniciamos nosso mapeamento com o ranking geral dos principais autores citados:  

 

Autor 

Indicadores Presença Bibliográfica 

Número de 

dissertações em que 

são citados Percentual 

FREIRE FILHO, João 10 83% 

BAKHTIN, Mikhail 8 67% 

CANCLINI, Nestor Garcia 8 67% 

HALL, Stuart 8 67% 

KELLNER, Douglas 8 67% 

ABRAMO, Helena 7 58% 

BOURDIEU, Pierre 7 58% 

BAUMAN, Zygmunt 6 50% 

HERSCHMANN, Micael 6 50% 

MARTÍN-BARBERO, Jesús 6 50% 

BAUDRILLARD, Jean 5 42% 

MAFFESSOLI, Michel 5 42% 

SLATER, Don 5 42% 

ADORNO, Theodor W 4 33% 

FEATHERSTONE, Mike 4 33% 

FOUCAULT, Michel 4 33% 

GROPPO, Luis A. 4 33% 

JAMESON, Fredric 4 33% 

MORIN, Edgar 4 33% 

SODRÉ, Muniz 4 33% 
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BARBOSA, Lívia 3 25% 

CAMPBELL, Colin 3 25% 

CARMO, Paulo Sergio 3 25% 

CERTEAU, Michel 3 25% 

DELEUZE, Gilles 3 25% 

ECO, Umberto 3 25% 

ESCOSTEGUY, Ana Carolina 3 25% 

FREIRE FILHO, João; 

HERSCHMANN, Micael 3 25% 

HARVEY, David 3 25% 

HORKHEIMER, Max 3 25% 

KLEIN, Naomi 3 25% 

LIPOVETSKY, Gilles 3 25% 

LOPES, Maria Immacolata 3 25% 

MATTELART, Armand 3 25% 

ORTIZ, Renato 3 25% 

PAIVA, Raquel 3 25% 

SILVERSTONE, Roger 3 25% 

Tabela 2 - Ranking dos principais autores  

 

Do total de autores citados nas dissertações analisadas, consideramos como 

principais autores 36, os quais aparecem mais de três vezes na bibliografia das 12 

dissertações. Considerando que alguns desses estão relacionados com dois ou três eixos 

temáticos, temos aproximadamente 347 citações destes autores. Também consideramos como 

principais, os autores que escreveram em coautoria e foram referenciados mais de três vezes 

na bibliografia das dissertações, como Freire Filho e Herschmann. 

Constatamos que ao fazer a análise das citações bibliográficas, esse número se 

amplia para 424 principais autores, uma vez que podem existir mais de duas obras por autor, 

autocitações e obras conjuntas. 

Considerando os três eixos temáticos, destaca-se, no ranking geral, o autor 

brasileiro João Freire Filho, citado em 83% das dissertações, seguido de Bakhtin, Canclini, 

Hall e Kellner, presentes em oito dissertações (67%).  



91 

 

 

 Outro aspecto relevante é a presença de onze autores brasileiros no ranking geral. 

Constatamos que essa presença se deve principalmente às obras relacionadas à juventude. 

Se excluirmos os autores brasileiros, aparecem nas citações três autores latino-

americanos, entre os quais incluímos Martín-Barbero
7
. 

No entanto, a maior parte dos autores citados é da Europa, são eles 18 autores. 

Temos, assim: 

 

 18 autores europeus 

 15 autores latino-americanos 

 02 autores americanos 

 01 autora canadense 

 

Esses dados permitem inferir que deve existir, por parte dos PPGCOMs aqui 

analisados, uma possível vinculação aos estudos culturais da vertente europeia, e uma 

presença, em número um pouco menor, dos latino-americanos, como Martín-Barbero e 

Canclini. 

 A tabela 3 lista os autores relacionados ao eixo comunicação e apresenta a 

número de dissertações em que cada autor foi citado: 

Autores relacionados à Comunicação 

Indicadores Presença Bibliográfica 

Número de dissertações em que 

são citados Percentual 

KELLNER, Douglas 7 58% 

BAKHTIN, Mikhail 6 50% 

HALL, Stuart 6 50% 

MARTÍN-BARBERO, Jesús 6 50% 

ESCOSTEGUY, Ana Carolina 4 33% 

MATTELART, Armand 4 33% 

KLEIN, Naomi 3 25% 

LOPES, Maria Immacolata 3 25% 

SILVERSTONE, Roger 3 25% 

Tabela 3 - Ranking dos principais autores no eixo Comunicação 

                                                 

7
 Embora espanhol de nascimento, radicado na Colômbia desde 1963. 
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No eixo comunicação, Kellner aparece em sete dissertações, seguido de Hall, 

Bakhtin e Martín-Barbero, presentes em seis dissertações (50%). Assim, temos entre os mais 

citados quatro autores latino-americanos, dois europeus, um canadense e um norte-americano. 

Com exceção da canadense Naomi Klein, todos os autores são clássicos e importantes 

referências para a área da Comunicação. 

O autor norte-americano é justamente Douglas Kellner, que aparece em primeiro 

lugar nesse eixo. Ele ressalta, em seus artigos e livros, a importância de estudos mais 

minuciosos a respeito dos efeitos sociais dos meios de comunicação de massa sobre os 

indivíduos.  

Em um artigo do E-Compós, “Reflexões sobre comunicação e sociedade: as 

contribuições de Douglas Kellner”, o Prof. Dr. Sidney Ferreira Leite nos auxilia a reiterar a 

importância do autor nos estudos de comunicação:  

 
Assim, a necessidade de promover o diálogo entre as diversas teorias de 

comunicação não é uma premissa fundamentada em diletantismo, afinidades ou 

meras filiações teóricas. Mas, condicionada pelas especificidades do mundo 

contemporâneo. Porém, como realizar tarefa tão densa e complexa? A tentativa de 

responder o desafio proposto é realizada pelo próprio Kellner, em seus trabalhos 

sobre a cultura da mídia. Esses apontam conscientemente para a urgência em 

desencadear um diálogo mais intenso entre as duas mais importantes tradições de 

pensamento no campo da comunicação, isto é, a Escola de Frankfurt e os Estudos 

Culturais Britânicos. (LEITE, 2004, p.03) 

 

Neste segundo recorte de análise das opções bibliográficas feitas pelos autores das 

dissertações, encontramos, no eixo consumo, muitos autores que versam sobre filosofia e 

comunicação, entre outras disciplinas, o que demonstra a presença da interdisciplinaridade. 

Assim, fez-se necessário situar o autor e sua obra no eixo mais proeminente da opção 

bibliográfica, ainda que nem todos eles tratem unicamente de um tema, como o consumo. 

A análise das opções bibliográficas feitas pelos pesquisadores indicou quinze 

autores prioritários para o eixo consumo: 

 

Autores relacionados a Consumo 

Indicadores Presença Bibliográfica 

Número de dissertações em que 

são citados Percentual 

CANCLINI, Nestor Garcia  7 58% 

BAUDRILLARD, Jean  5 42% 
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BAUMAN, Zygmunt  5 42% 

BOURDIEU, Pierre 4 33% 

FEATHERSTONE, Mike  4 33% 

FOUCAULT, Michel  4 33% 

SLATER, Don  4 33% 

BARBOSA, Lívia  3 25% 

BENJAMIN, Walter  3 25% 

CAMPBELL, Colin  3 25% 

DELEUZE, Gilles  3 25% 

ADORNO, Theodor  3 25% 

Tabela 4 - Ranking dos principais autores no eixo Consumo 

  

No que diz respeito ao eixo consumo, Canclini está presente em sete dissertações, 

seguido do filosofo polonês Bauman e do francês Baudrillard, presentes em cinco 

dissertações. Também verificamos que a antropóloga Lívia Barbosa é a única autora brasileira 

relacionada ao eixo consumo. Ela é citada nas bibliografias de três dissertações. 

Ao analisarmos o ranking, percebemos que 12 autores estão presentes em mais de 

três dissertações. Canclini, com sua obra “Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais 

da globalização”, é adotado por sete pesquisadores, provavelmente por ser um dos mais 

influentes pesquisadores da comunidade latino-americana e estudar a comunicação, a cultura 

e a sociologia nessa região e por ser um dos primeiros a debater com seriedade e regularidade 

a temática do consumo. Esse aporte é fundamental para o eixo comunicação, pois oferece 

uma leitura crítica e reflexiva sobre o consumo cultural na América Latina. 

 Canclini detecta a importância da temática de consumo num momento em que a 

preocupação dos estudos de comunicação na América Latina estava voltada primordialmente 

para análises das mensagens nos meios massivos. (SUNKEL, 2002) 

 Em seu artigo “Una mirada otra. La cultura desde el consumo”, Guillermo Sunkel 

argumenta que os estudos de Canclini, com base em distintos modelos que existem para 

explicar o consumo, explicam partes dos aspectos do consumo, mas nenhum deles é 

autossuficiente. Assim, contribui e convida para uma inflexão teórico-metodológica desde a 

mensagem como estrutura ideológica até os processos do ato de consumir (SUNKEL, 2002). 

Portanto, é coerente e necessário que os PPGCOMs e seus mestrandos adotem 

Canclini como um dos principais autores relacionados ao eixo temático consumo. 
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Ressaltamos, também, a presença de pelo menos três autores com trajetória 

intelectual influenciada pela visão marxista: Adorno, Bourdieu e Baudrillard. 

Assim, predominam os autores que criticam aberta e incisivamente o consumo; 

com o relevante contraponto reflexivo de Canclini, sobre o tema. Barbosa, Slater e Campbell 

filiam-se a esta outra tradição, promovendo leituras não deterministas do fenômeno. 

  

Autores relacionados à 

Juventude 

Indicadores Presença Bibliográfica 

Número de dissertações em que 

são citados Percentual 

FREIRE FILHO, João 9 75% 

ABRAMO, Helena 7 58% 

HERSCHMANN, Micael 6 50% 

GROPPO, Luis A. 4 33% 

CARMO, Paulo Sergio 4 33% 

MAFFESSOLI, Michel 3 25% 

Tabela 5 - Ranking dos principais autores no eixo Juventude 

 

Finalmente, em relação ao eixo juventude, temos nove dissertações que utilizaram 

João Freire Filho, seguido de Abramo, presente em sete dissertações. Esse eixo é o que 

apresenta maior número de autores brasileiros. 

Destacamos a presença de dois orientadores das dissertações: João Freire Filho, 

presente em nove dissertações, sendo duas orientadas por ele. Herschmann foi citado em seis 

dissertações. Ele também orientou uma das dissertações do nosso corpus.  

Também constatamos que há duas dissertações sobre Hip Hop nas quais 

Herschmann é citado mais de uma vez. Ele é autor dos “O funk e o hip-hop invadem a cena” e 

“Abalando os anos 90: funk e hip hop, globalização, violência e estilo cultural.”, obras que 

tratam o tema funk e hip-hop. 

Para analisarmos as opções bibliográficas de cada PPGCOM, levamos em 

consideração os Programas que tiveram mais de uma dissertação eleita para nosso corpus, 

uma vez que os autores presentes em cada dissertação já foram analisados anteriormente. 

Embora não tenha sido possível realizar uma análise de maior fôlego, foi possível entender 

quais indicadores bibliográficos foram privilegiados pelos programas.  
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Assim, temos dois Programas de Pós-Graduação em Comunicação em que foram 

defendidas mais de uma dissertação, o da ESPM, com duas dissertações, e o da UFRJ, com 

três dissertações, como demonstrado nas tabelas a seguir: 

 

Autores por PPGCOM - ESPM 

Indicadores de 

presença bibliográfica 

Quantidade 

ESCOSTEGUY, Ana Carolina 3 

LOPES, Maria Immacolata 3 

Tabela 6 - Autores por PPGCOM - ESPM 

 

As duas dissertações da ESPM registraram com destaque em suas opções 

bibliográficas as autoras brasileiras Escosteguy e Lopes. 

 

Autores por PPGCOM - UFRJ 

Indicadores de 

presença bibliográfica 

Quantidade 

FREIRE FILHO, João 8 

CANCLINI, Nestor Garcia 5 

HERSCHMANN, Micael 5 

SLATER, Don 5 

BAKHTIN, Mikhail 4 

CAMPBELL, Colin 3 

ECO, Umberto 3 

HALL, Stuart 3 

KELLNER, Douglas 3 

Tabela 7 - Autores por PPGCOM – UFRJ 

 

Nas três dissertações da UFRJ há uma maior quantidade de autores presentes mais 

de três vezes. No entanto, destacamos a forte presença de Freire Filho e Herschmann, ambos 

orientadores de dissertações desse PPGCOM, como vimos anteriormente.  
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Diante do tratamento desses dados, inferimos que vários dos autores presentes nas 

dissertações aproximam-se tanto da teoria crítica quanto da linhagem proveniente dos estudos 

culturais. Nesta última ênfase, destacamos a importância da perspectiva latino-americana de 

análise cultural, indicada pela presença de autores como Martín-Barbero e Canclini, que 

foram prioritariamente utilizados para retratar a interface entre as culturas juvenis e as 

culturas de consumo no campo da comunicação. 

 

3.5 Análise cruzada das opções metodológicas e bibliográficas 

 

Para finalizar o Capítulo 3, realizamos uma analise cruzada a partir das operações 

relacionadas aos componentes sintagmáticos, conforme proposto no modelo de Lopes (2005). 

Nessa análise incluímos as opções bibliográficas - presentes no quadro teórico de referência e 

na bibliografia final de cada dissertação – e as metodologias de investigação, cujos dados 

foram coletados na fase inicial da pesquisa.  

Ao formularmos nossas análises sobre o quadro teórico de referência, a 

bibliografia e as metodologias de pesquisa presentes nas dissertações, verificamos algumas 

recorrências, convergências e divergências. Destacamos nesse item os pontos que nos 

pareceram mais relevantes para responder a nossa problemática. 

Há uma lógica no padrão de recorrências e convergências das opções 

bibliográficas, tanto no ranking geral de autores quanto no relacionado aos eixos temáticos 

comunicação, consumo e juventude, como vimos na coleta e tratamento de dados dos tópicos 

anteriores. Assim, não repetimos os mesmos dados tratados no ranking de autores, eixos e 

opções metodológicas; apenas reiteramos os principais dados que complementam a trajetória 

de nosso mapeamento.  

 Ressaltamos como padrões de convergência, as metodologias de pesquisa, uma 

vez que grande parte dos autores utilizou basicamente entrevistas individuais e levantamento 

bibliográfico e documental. Três dissertações utilizaram grupos focais como técnica de 

pesquisa, sendo duas delas da mesma instituição: 

 “Os jovens e a mídia: a formação crítica da pastoral da juventude”, da Faculdade 

Cásper Líbero;  

 “Comunicação, recepção e consumo: suas inter-relações em rebeldes - RBD”, da 

Escola Superior de Propaganda e Marketing; 
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 “Discurso publicitário como dispositivo disciplinar: os impactos da campanha “Real 

Universitário” na recepção do público jovem”, da Escola Superior de Propaganda e 

Marketing.  

 Na interface entre os eixos temáticos, abordamos os autores mais influentes entre 

os citados nas dissertações que compõem nosso corpus. Os destaques de recorrência são: 

Kellner, relacionado ao eixo comunicação, Canclini, ao eixo consumo, e Freire Filho, 

relacionado ao eixo juventude. Freire Filho possui tal penetração não apenas pela enorme 

quantidade de obras relacionadas ao eixo juventude, mas também por ter sido orientador de 

duas dissertações, com suas principais obras presentes nos quadros de referencia teórico e na 

bibliografia de ambas. Duas obras de Freire se destacam: Reinvenções da resistência juvenil e 

Culturas juvenis no século XXI, da qual é um dos organizadores, juntamente com Borelli, 

outra importante autora para eixo temático juventude. 

 Explorando as recorrências de autores, encontramos duas pesquisas que utilizam 

Michel Foucault como autor para o quadro teórico de referencia. Foucault, um dos maiores 

pensadores francês do século XX, com obras de grande impacto nas ciências sociais, filosofia 

e psicologia, foi influenciado inicialmente pelo estruturalismo francês. Tornou-se 

posteriormente um crítico da Modernidade, um questionador do desenvolvimento das ciências 

da linguagem (MARCONDES, 2010). 

 Uma das dissertações que utiliza Foucault é “Discurso publicitário como 

dispositivo disciplinar: os impactos da campanha “Real Universitário” na recepção do público 

jovem”, da ESPM; a outra pesquisa é “Da contestação ao consumismo: a trajetória da cultura 

jovem nas páginas da Revista Veja (1968-2006)”, da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul. Nesse último caso, o autor da pesquisa utiliza como fundamento teórico a tese 

de doutorado de Bueno Fischer, que usa a analise de discurso fundamentado em Michel 

Foucault, mas esclarece que não utiliza como método a análise de discurso, uma vez que sua 

dissertação possui caráter histórico.  

 Outra recorrência é o uso da Revista Veja, usada como fonte de dados por duas 

dissertações, “Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da Veja 

e da Folha de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980”, da Universidade de São Paulo, e “Da 

contestação ao consumismo: a trajetória da cultura jovem nas páginas da Revista Veja (1968-

2006)”, da PUC-RS. Apesar das dissertações retratarem períodos diferentes e de uma delas 

utilizar mais de um veículo de comunicação como fonte de dados, ambas desenvolvem uma 

pesquisa documental bastante extensa. Elas também utilizam alguns autores em comum, 

relacionados ao eixo juventude, como Groppo e Abramo. 
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 Como vimos anteriormente, o tema Hip Hop esta presente em duas dissertações: 

“Comunicação, política e juventude: marginais midiáticos do Hip Hop”, da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, que tem como orientador Micael Herschmann; e “Paixão em estado 

bruto. Movimento Hip Hop: palco e projeto de uma juventude”, da Universidade Federal 

Fluminense, orientada por Ana Lucia Enne. 

 Ambas as dissertações foram defendidas em 2009, no Rio de Janeiro. As duas não 

apresentam um capítulo especifico sobre metodologia e utilizam técnicas de pesquisa 

diferentes. A da UFRJ realiza coleta de dados em artigos, sites, entrevistas publicadas em 

mídia impressa e eletrônica. A da Universidade Fluminense colocou-nos maior desafio de 

interpretação, pela complexidade da pesquisa realizada e pelo fato de as informações sobre a 

metodologia estarem diluídas ao longo da dissertação, com a utilização de diversas técnicas 

de pesquisa, como aplicação de questionários, entrevistas individuais e visitas in loco. 

 Encontramos nas dissertações sobre o Hip Hop, uma coincidência de parte das 

referencias bibliográficas, sendo que nove autores aparecem nas duas dissertações. Entre eles 

estão Bakhtin, Barbosa, Bourdieu, Canclini, Hall, Harvey e Martín-Barbero.  

 Por outro lado, é precária a informação sobre escolas teóricas e estudos culturais 

adotados nos quadros de referencias das dissertações. Somente três delas formalizam e 

clarificam sua associação a uma fonte, corrente teórica e/ou metodológica. São elas:  

 

 “O contra espetáculo da era neoliberal: estratégias artísticas e midiáticas da resistência 

jovem no Brasil”, orientada por Freire Filho. A dissertação fundamenta-se na Teoria 

Crítica e em Estudos Culturais. Os autores são da Escola de Frankfurt (teoria crítica) e 

da Escola de Birmingham (que desconstroem o conceito mercadológico de cultura 

juvenil); 

 

 “Discurso publicitário como dispositivo disciplinar: os impactos da campanha “Real 

Universitário” na recepção do público jovem”, orientada por Tania Hoff. A autora 

combinou reflexões decorrentes do primeiro e do segundo período dos estudos de 

Foucault (arqueologia e genealogia), utilizando os preceitos da Analise de Discurso de 

linha francesa; 

 

 “A marca na moda jovem: a relevância da experiência colateral na eficácia 

comunicativa da marca”, orientada por Maria Lucia Santaella. O autor pautou-se na 

semiótica peirceana de base não racionalista. 
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 Destacamos essa última como uma dissertação que diverge das demais no que 

tange ao quadro de referencia teórico. A dissertação “A marca na moda jovem: a relevância 

da experiência colateral na eficácia comunicativa da marca” utiliza conceitos peirceanos na 

leitura de seus interpretes, de teóricos da moda, do marketing e da mídia. A autora do estudo 

teve como orientadora uma das maiores semioticistas do Brasil, Maria Lucia Santaella, o que 

justifica o uso de Peirce como principal autor em seu quadro de referencia teórico. 

 O filosofo norte-americano Charles Sanders Peirce foi o fundador do 

pragmatismo, que ele define como uma metodologia crítica para a interpretação e solução de 

problemas filosóficos, segundo explica Marcondes (2010). O autor dá à semiótica uma grande 

contribuição com sua teoria geral dos signos.  

Uma relevante recorrência no que diz respeito aos autores relacionados ao eixo 

consumo concerne à formação ou ao trajeto intelectual desses autores. Do total de doze 

principais autores relacionados a este eixo, dois são antropólogos, Canclini e Barbosa.  

Apesar da importante presença de antropólogos, são os filósofos que aparecem 

predominantemente entre os autores citados nas dissertações que analisamos. Ao todo, são 

citados sete filósofos, que ao discorrerem sobre o tema, convergem com contundentes críticas 

aos efeitos do consumo sobre as pessoas. 

Uma autora, presente na bibliografia de três dissertações, que diverge dos demais, 

por ser jornalista, escritora e ativista, é a canadense Naomi Klein. Ela é autora do livro “Sem 

logo: a tirania das marcas em um planeta vendido”, que critica a cultura de consumo e os 

efeitos negativos que causam o consumismo e as fortes pressões sobre os trabalhadores. 

Grandes marcas globalizadas, principalmente Nike e McDonald’s, são atacadas neste livro, 

que apresenta uma postura antiglobalização.  

 Uma dissertação que se mostrou divergente das demais, em parte por sua opção 

metodológica e em parte pela escolha de um norteador teórico, foi “Paixão em estado bruto. 

Movimento Hip Hop: palco e projeto de uma juventude”, que utilizou o interacionismo 

simbólico de Goffman para entender a interação social do publico jovem. 

 No artigo “Goffman, discípulo de Mead?”, da revista InterMeios (Revista do 

Programa de Pós-Graduação em Educação), da Universidade Federal Mato Grosso do Sul, 

Paulo Silva elucida a abordagem de Goffman:  

  

O foco de análise é dirigido para a interação face a face, e o autor utilizou-se de 

metáforas sobre a representação teatral para descrever tais interações. A tese central 

é, portanto, que os indivíduos em situação de interação “representam” de forma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ativismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sem_Logo_-_A_Tirania_das_Marcas_em_Um_Planeta_Vendido&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Sem_Logo_-_A_Tirania_das_Marcas_em_Um_Planeta_Vendido&action=edit&redlink=1
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similar ao realizado pelos atores em uma peça teatral. O trabalho de descrição destas 

representações lança mão de outros conceitos relacionados ao teatro, com os de 

“desempenho”, “cenário”, “expressão” e “plateia”. (SILVA, 2007, p. 91) 

 

A dissertação “Paixão em estado bruto. Movimento Hip Hop: palco e projeto de 

uma juventude” retrata o Hip Hop e busca entender seus impactos na juventude, seja o jovem 

seu consumidor-receptor, seja ele seu produtor social.  

Essa mesma dissertação também diverge dos demais estudos de nosso corpus no 

que diz respeito à estruturação do texto. A autora inicia sua dissertação com foco na sua vida 

pessoal e profissional, relatando seu percurso com os jovens no Hip Hop. Dessa forma, utiliza 

sua experiência de Gestora Cultural, do SESC-RJ, como embrião da pesquisa de campo, 

realizada em 2002. A autora também retratou os principais elementos que motivaram seu 

trabalho, mas não deixou claro se os dados foram coletados antes ou durante o mestrado.  

Um terceiro e último aspecto em que essa dissertação diverge das demais é o uso 

de elementos textuais como letras de Rap e grafites para análise do tema Hip Hop. Das 12 

dissertações de nosso corpus, essa foi a única a utilizar componentes de expressão artística e 

popular como base de investigação.  

Com o final do Capítulo 3, concluímos um dos percursos de nosso mapeamento e 

respondemos a parte de nossa problemática de pesquisa, ao identificarmos os principais 

autores e opções metodológicas utilizadas nas dissertações. 

Destacamos que as opções bibliográficas e o referencial teórico esclareceram 

apenas parte do itinerário intelectual dos autores. Constatamos, aliás, que há um número 

muito grande de autores, muitas vezes, com baixa relevância para a construção teórica do 

estudo.  

Esta etapa de nossa pesquisa também foi complexa, pois nem todas as 

informações buscadas estavam explicitas. Investimos muitas horas para identificarmos as 

operações envolvidas nos componentes sintagmáticos objetivados nesse capítulo e, portanto, 

existem algumas brechas a serem corrigidas, principalmente no que se refere aos modelos de 

produção de dissertações.  

Nesse itinerário de investigação, compreendemos a proposta de Martín-Barbero 

sobre o desafio de um olhar antropológico no ofício de cartografar. O estudo da comunicação 

não pode ser fragmentado, pois, enquanto processo, deve ter todos seus elementos analisados 

ao mesmo tempo: emissor, mensagem, receptor, canais; pois eles são interdependentes. Os 

mapas são os caminhos a serem percorridos, mas é necessário entender as profundas 

transformações (cada vez mais rápidas) da cultura, as quais nos “confrontam com uma 
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acelerada desterritorialização das demarcações culturais e com desconcertantes hibridizações 

nas identidades” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 209). 

 A pluralidade de conceitos utilizados e a saudável e, de todo modo, esperada 

ausência de uma terminologia comum aos nossos eixos temáticos sinalizam a amplitude e a 

complexidade do campo, que representaram um desafio à proposta de sistematização 

assumida em nosso estudo. De todo modo, é exatamente isto que se espera de uma 

cartografia: mapear as variações, os fluxos de sentido, as diferentes visões de mundo e do 

próprio saber científico.  

Por outro lado, esse momento possibilitou um grande avanço em nossa jornada. 

Assim, fizemos uma observação mais crítica e detalhada para a preparação do Capítulo 4, no 

qual identificaremos os eixos transversais e o debate sobre comunicação, consumo e 

juventude presente nas dissertações. 
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4. FRONTEIRAS DA INVESTIGAÇÃO  

 

4.1 Eixos transversais: o debate sobre comunicação, consumo e juventude 

 

 Para percorrermos essa via e mapearmos os debates sobre nossos eixos temáticos, 

elegemos duas trilhas: 

 

 Identificação dos operadores conceituais; 

 Análise cruzada dos eixos comunicação, consumo e juventude e verificação das 

interfaces entre as fronteiras das temáticas. 

 

 Assim, exploramos os eixos comunicação, consumo e juventude percorrendo 

trilhas e trajetórias com lentes transversais, para obtermos o máximo de respostas para nossa 

problemática. Das inter-relações entre dissertações e modos de investigar de diferentes 

pesquisadores surgiram ressignificações de processos de investigação, o que tornou possível o 

início desta etapa do itinerário. Nosso caminho adquiriu norteadores formados por fragmentos 

do mapa, e para prosseguirmos, precisávamos fundamentar nosso quadro de referência, com 

autores de relevância acadêmica para os eixos temáticos comunicação, consumo e juventude. 

  Parece-nos fundamental, para prosseguirmos em nossa argumentação, localizar as 

bases teóricas com as quais dialoga mais diretamente nossa própria dissertação, de modo que 

se apresente ao leitor o lugar de fala que assumimos, nós mesmos, ao lidarmos com as 

problemáticas aferidas junto a nosso corpus. Falaremos, inicialmente, dos autores que 

utilizamos ao trabalhar o eixo juventude, os quais selecionamos priorizando aqueles que 

também dialogassem com o eixo consumo. Por sua relevância para o campo da comunicação e 

do consumo e pela já larga militância na construção da juventude como objeto relevante à 

investigação desta interface tem os estudos sobre setores juvenis de Rose de Melo Rocha
8
. 

Rocha trouxe grande contribuição a esse campo de estudos, publicando diversos artigos em 

revistas acadêmicas do Brasil e da América Latina, com temas pertinentes a nossa 

investigação, tais como estudos sobre juventude e comunicação e consumo. A autora também 

                                                 

8
 Rosamaria Luiza (Rose) de Melo Rocha, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 

Práticas de Consumo da ESPM. 
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participa do Grupo de Trabalho CLACSO “Juventud y nuevas prácticas políticas en América 

Latina” (2011-2013). Entre suas diversas atividades no campo acadêmico, a pesquisadora se 

dedica à investigação das relações entre consumo e cena midiática, sob dois enfoques: as 

culturas juvenis brasileiras e as políticas de visibilidade contemporâneas. 

 Em um de seus artigos, Rocha alicerça o tema ao elaborar a questão “o que 

devemos pensar sobre o consumo?”: 

  

O consumo, de modo muito especial nos setores juvenis, afirma-se como referente 

fundamental para a conformação de narrativas, de representações imagéticas e de 

universos imaginários repletos de significação, das mais aterradoras às mais 

inspiradoras. (ROCHA, 2007, p.5) 

 

 Nesse mesmo artigo, a autora convida à investigação das práticas de consumo, 

materiais e simbólicas, do jovem. Ela também defende que não se trata apenas de um 

consumo focado em produtos e serviços, e insere em sua discussão a concepção da imagética 

do consumo. A dinâmica, o contexto, o cenário onde esse consumo e seus atores estão 

possibilita uma análise mais profunda sobre o ato de consumir. 

 

Desenvolvendo esta proposta, encontra-se que a lógica de produção, percepção e 

atribuição de sentidos e afetos característica de dinâmicas e processos de consumo 

pode ser percebida a partir dos rastros imaginários e de toda uma imagerie localizada 

na limiaridade entre a comunicação estetizada e a própria estetização do cotidiano... 

(ROCHA, 2007, p. 5). 

 

 Para Rocha, pensar no consumo e o consumo implicam na investigação das 

possibilidades estéticas e éticas por ele engendradas. (ROCHA, 2008). Em seu artigo 

“Políticas de visibilidade, juventude e culturas do consumo: um caso (de imagem) nacional”, 

Rocha esclarece que o “consumo (e o consumo da comunicação) é fundamental para localizar 

a análise proposta em um campo de ação no qual a produção imaginária dá-se em interação 

com toda uma rede de materialidades” (ROCHA, 2008, p. 985). 

Nesse sentido, ao analisar a juventude, a autora observa que: 

 

 O universo do consumo em suas interfaces com o campo midiático se apresentam e 

circulam conteúdos e formas culturais que efetivamente compõem a vida cotidiana 

de diferentes juventudes, interferindo diretamente na produção de narrativas de si e 

na percepção das alteridades. (ROCHA, 2008, p. 985). 

 

 

O arcabouço de Rocha, em seus estudos sobre representações da juventude, nos 

auxilia a compreender como objetos de consumo material (peças de vestuário, produtos 
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alimentícios etc.) e bens simbólicos (livros, filmes, programas televisivos, músicas) são 

incorporados aos hábitos e práticas cotidianas de segmentos juvenis brasileiros, “tramando 

novas práticas de recepção cultural e de representação e percepção de si” (ROCHA, 2009, p. 

3). 

A autora propõe que, ao estudarmos movimentos culturais juvenis, é possível 

extrairmos as mais relevantes referências ao universo do consumo e, como numa cartografia, 

mapearmos diferentes coletivos juvenis (ROCHA, 2009).  

 Complementamos a bibliografia sobre juventude com outros três relevantes 

autores: Everardo Rocha, Silvia Borelli e João Freire Filho. Everardo Rocha foi o primeiro 

pesquisador a estudar o tema comunicação e consumo no Brasil. Professor Associado do 

Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio e Coordenador Adjunto do Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação da PUC-Rio, atua na área de Comunicação, com ênfase no 

estudo da Narrativa Publicitária e das relações entre Cultura e Consumo. Os temas que mais 

nos interessam de sua produção científica são: comunicação e práticas de consumo, narrativa 

publicitária, antropologia do consumo, comunicação e cultura. 

 Ressaltamos uma contribuição importante de sua obra escrita em parceria com 

Cláudia Pereira, “Juventude e consumo: um estudo sobre a comunicação na cultura 

contemporânea”, que utilizamos em nossa investigação. Nessa obra os autores dialogam com 

múltiplas perspectivas, demonstrando a interação entre os jovens e os bens de consumo, 

principalmente os novos bens materiais, tais como celulares e outros gadgets tecnológicos. 

 O estudo de Rocha (2009) colabora com nossa pesquisa sobre a noção de 

juventude justamente por evidenciar o fenômeno social em que “adolescência e juventude [...] 

se estendem a todos aqueles que vivenciam a experiência de estar em algum lugar entre a 

infância e a vida adulta” (ROCHA, 2009, p. 21). 

 

Podemos considerar que há, pelo menos, duas formas de compreender a noção de 

juventude. A primeira, parte da diversidade que a constitui e se expressa através dos 

movimentos culturais e sociais que ocupam um importante espaço no cenário da 

vida social moderno-contemporânea. A segunda noção é diferente. Nela, a juventude 

é um fenômeno social tanto reflexo quanto produto do imaginário coletivo, e que se 

constitui a partir de um conjunto de valores, influenciando a maneira com que 

indivíduos de todas as idades consomem produtos e ideias. (ROCHA, 2009, p. 60) 

  

 Silvia Borelli, antropóloga, desenvolveu diversas pesquisas e publicou artigos e 

livros sobre juventude. Professora do Departamento de Antropologia e Coordenadora do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Ciências Sociais, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP) e coordenadora do grupo CLACSO “Juventud y nuevas 
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prácticas políticas en América Latina”, de 2010 a 2013, Silvia Borelli se dedica a pesquisas 

nas áreas de antropologia, comunicação e culturas contemporâneas (culturas urbanas e 

juvenis, produção e recepção midiáticas, televisão e telenovelas etc.). 

 Destacamos, dessa autora, duas obras que permearam nossa pesquisa: “Jovens na 

cena metropolitana: percepções, narrativas e modos de comunicação” (2009), a qual Borelli 

organiza conjuntamente com Rocha e Oliveira , e “Culturas juvenis no século XXI” (2008), a 

qual organiza em conjunto com Freire.  

 Na primeira obra supracitada, Borelli (2009) organiza, com os demais autores, um 

mapeamento das dinâmicas do jovem urbano que vive nas grandes cidades e demonstra como 

a cultura contemporânea está atrelada à “produção massiva e ao consumo cultural mediados 

tecnologicamente, com as redes de comunicação ocupando papel de destaque no processo” 

(BORELLI, 2009 p. 99). A autora afirma que as escolhas de marcas e produtos por parte dos 

jovens identificam um consumo simbólico muito mais proeminente na juventude: 

 

Os jovens, de forma ainda mais marcante, constroem e expressam suas 

identidades com base nas complexas escolhas de consumo simbólico que 

estão a sua disposição, como num excitante hipermercado de imagens, 

símbolos, territórios, ideologias, referências, modas, objetos, bebidas, 

comidas, filmes, sites, livros etc. Essas identidades são, assim, narrativas que 

se articulam por meio do consumo e da produção culturais. (BORELLI, 2009, 

p. 98). 

 

Em “Culturas juvenis no século XXI”, são apresentados 16 ensaios de diferentes 

pesquisadores sobre o tema da juventude, com análises sistemáticas de diversos aspectos do 

circuito de produção e apropriação cultural juvenil, fundamentais para nossa pesquisa. São 

debatidos temas como hip hop, música eletrônica, rock, grafite, moda, filmes trash, entre 

outros
9
.  

 E um dos capítulos de sua obra, Borelli (2009) reforça a tendência à 

universalidade do eixo juventude: 

 

As matrizes culturais universais invadem as fronteiras, rompem com as 

territorialidade e dialogam em variados registros e em todas as línguas! 

(BORELLI, 2009, p. 71) 

 

 Nosso principal interesse em João Freire Filho deve-se a sua sólida contribuição 

aos estudos sobre juventude, ao assumir, claramente, a inserção destes no campo da 

                                                 

9
 Torna-se ainda mais importante a leitura dessa obra pelo fato de as temáticas hip hop e trash estarem presentes 

em dissertações de nosso corpus; e pelo fato de dois dos autores que participam deste livro serem orientadores 

de dissertações que compõem nosso corpus de pesquisa.  
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Comunicação. Suas publicações sobre discursos e representações midiáticas e suas pesquisas 

sobre juventude, assim como a grande quantidade de dissertações orientadas por ele sobre o 

tema o tornam referencia imprescindível. João Freire é Mestre e Doutor em Literatura 

Brasileira pela PUC-Rio e foi coordenador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 

e Cultura da ECO/UFRJ. 

 Sua abordagem é um convite a ponderações de caráter tanto metodológico quanto 

teórico para a elaboração de pesquisas sobre juventude. O autor busca brechas e propõe novas 

agendas de pesquisa, novos terrenos de investigação, para uma produção acadêmica crítica e 

profunda sobre a complexidade da temática sobre o jovem (FREIRE FILHO, 2007). 

 

Desencorajada (ou impedida) de gerar e circular amplamente representações 

alternativas e menos previsíveis de suas “identidades” e seus “melhores interesses”, 

a juventude tende a ser construída pelos discursos políticos, acadêmicos, midiáticos 

e corporativos como uma fonte renovável de espetáculos e escândalos, temores e 

prazeres para audiências massivas, compostas não só de adolescentes, mas também 

de “pessoas maduras”- ansiosas para corroborar seus argumentos sobre o final dos 

tempos, sentir um arrepio diante dos “rebeldes sem causa” ou, simplesmente, 

atualizar o vocabulário e o vestuário... (FREIRE FILHO, 2007, p. 164). 

 

 Segundo o autor, é preciso ter atenção à “participação da mídia na construção das 

formas e das normas da adolescência e da juventude” (FREIRE FILHO, 2008, p. 37). A 

questão fundamental sobre o impacto da mídia sobre o jovem e o que o jovem faz com a 

mídia nos orienta com a seguinte abordagem: 

 

Encarados, amiúde, como fenômenos biológicos universais, a adolescência e a 

juventude devem ser compreendidas, ao contrário, como artefatos de 

governamentalidade, construídos e operacionalizados na intersecção de discursos 

políticos, acadêmicos e mercadológicos que estabelecem ser aceitáveis, desejáveis 

ou temerárias determinadas características, configurações, associações e atitudes das 

populações denominadas jovens. (FREIRE FILHO, 2008) 

 

 Ainda em relação ao eixo juventude, recorremos a Morin (2009) para 

compreendermos o fenômeno da “juvenilização” na cultura de massas. Segundo o autor, essa 

tendência se criou através da transformação da adolescência em ideal social estetizado para 

todos os grupos etários, produzindo um novo modelo de comportamento no século XX 

(MORIN, 2009). Essa juvenilidade torna-se um importante referencial na vida cotidiana para 

homens e mulheres, mais velhos ou mais jovens: 

 Segundo Rocha, nessa vertente, os jovens respondem por um padrão de 

identificação capaz de torná-los visíveis em qualquer parte do mundo e a “juvenilidade”- 
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“sejam belos, sejam amorosos, sejam jovens” – configura-se como um expressivo elemento 

de composição das “mitologias modernas”. (ROCHA, 2009, p. 38). 

 Passaremos agora aos autores que serviram de base ao estudo do eixo consumo. 

Primeiramente, era necessário um aporte teórico para podermos entender qual consumo era 

refletido sob os olhos dos autores das dissertações que analisávamos. Consideramos os 

autores Jean Baudrillard, Zygmunt Bauman, Néstor Garcia Canclini e Colin Campbell, para 

os quais a temática do consumo tem lugar central em algumas de suas obras. A seguir, 

apresentamos a forma com que cada um deles contribui com nossa pesquisa. 

 Iniciamos com a obra “A ética romântica e o espírito do consumo moderno”, de 

Colin Campbell, que apresenta os vínculos existentes entre os valores românticos e o 

consumo moderno e propõe uma teoria que seria mais adequada à compreensão do consumo 

moderno. Para Campbell (2001) as teorias atuais não tratam a questão mais central sobre 

como as pessoas regularmente necessitam de bens e serviços. Teoriza ele que há uma conduta 

hedonista moderna, recente na experiência humana, e uma ligação com o impulso para tudo 

que é novo. Assim caracteriza-se esse hedonismo, contrapondo-se ao que é percebido como 

tradicional:  

 

...é comparativamente fácil (pelo menos para o homem moderno) usar a imaginação 

para evocar imagens realistas de situações ou acontecimentos que produzem uma 

emoção no imaginador: uma emoção que, se controlada, pode por si mesma suprir 

todos os estímulo necessário a uma experiência agradável. É esta uma aptidão que é 

fácil demais de se ter como certa, esquecendo-se de que é um acréscimo 

comparativamente recente ao repertório de experiências da humanidade. 

(CAMPBELL, 2001, p. 112)  

 

 Por outro lado, Bauman (2007) analisa a transformação das pessoas em 

mercadorias e uma perenização do ato de consumir através da não satisfação dos indivíduos. 

Em seu discurso sobre a liquidez do mundo contemporâneo, constata que nossa vida é 

organizada ao redor do consumo: 

 

A sociedade de consumo prospera enquanto consegue tornar perpétua a não-

satisfação de seus membros e assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles. O 

método explícito de atingir tal efeito é depreciar e desvalorizar os produtos de 

consumo logo depois de terem sido promovidos no universo dos desejos dos 

consumidores. (BAUMAN, 2007, p. 64) 

 

 No que diz respeito ao eixo consumo, dois elementos do pensamento de 

Baudrillard nos interessavam: 1) o consumo e a busca permanente da felicidade e 2) a sedução 

dos objetos (o ato de seduzir e ser seduzido). Para o autor, o consumo tem referências numa 
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riqueza que não se baseia mais nos bens consumidos, mas na permuta concreta entre as 

pessoas de forma desigual e desequilibrada: 

 

Todo o discurso, profano ou científico, acerca do consumo se articula na sequência 

mitológica de um conto: um Homem, <<dotado>> de necessidades que o 

<<impelem>> para objetos, <<fontes>> da sua satisfação. Mas, como o homem 

nunca se sente satisfeito (aliás, é censurado por isso), a história recomeça sempre 

indefinidamente, com a evidência defunta das velhas fábulas. (BAUDRILLARD, 

2008, p.78) 

 

 Por um lado, tínhamos as visões de um consumo hedonista, exagerado e 

insatisfatório, por outro, um consumo simbolicamente importante para a referência juvenil. 

Para entendermos o pensamento sobre o consumo na América Latina, estabelecemos uma 

articulação entre o consumo e o pensar o consumo, através de Néstor Garcia Canclini (2008). 

 Para o autor, o consumo é um conjunto de processos socioculturais em que se 

realizam apropriações e usos dos produtos. Ou seja, Canclini (2008) afirma que qualquer tipo 

de consumo serve para pensar e que no consumo se constrói parte da racionalidade integrativa 

e comunicativa de uma sociedade. 

 Em sua mais clássica obra, Canclini cita os autores Mary Douglas e Baron 

Isherwood, que enxergam o consumo como uma função primária que dá sentido ao fluxo dos 

acontecimentos. Para eles, comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa acaba 

assinalando um lugar de ordem, além de atribuir funções na comunicação com os outros – são 

recursos para se pensar o próprio corpo e as interações incertas com os demais. Segundo 

Douglas e Isherwood, (1990, apud CANCLINI, 2008, p. 82), consumir é “tornar inteligível 

um mundo onde o sólido se evapora”. As mercadorias além de serem úteis para a expansão do 

mercado, para a reprodução da força de trabalho e para nos distinguirmos dos demais e nos 

comunicarmos com eles, servem para nos fazer pensar. E é nesse jogo entre desejos e 

estruturas que as mercadorias e o consumo servem também para ordenar politicamente cada 

sociedade. O consumo é um processo em que os desejos se transformam em demandas e em 

atos socialmente regulados (CANCLINI, 2008). 

 Em relação ao último eixo, comunicação, destacamos as obras de Stuart Hall e 

Martín-Barbero. Em “A identidade cultural na pós-modernidade”, Stuart Hall (2006) retrata a 

possibilidade de se pesquisar gamas identitárias diferentes, uma vez que estas são impactadas 

pelas múltiplas mediações comunicacionais. Como a vida social se tornou cada vez mais 

mediada pelo mercado global, houve um incremento de deslocamentos pessoais e simbólicos 
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de cada indivíduo, mas as identidades se tornaram menos vinculadas a tradições, histórias e 

lugares. (HALL, 2006). 

 Esses deslocamentos espaço-temporais, impulsionados pelas novas tecnologias, 

afrouxaram os laços entre a cultura e o local, gerando uma comunicação mais dispersa e 

híbrida. Com base nestas observações, podíamos analisar a comunicação sob diversos 

ângulos, inclusive como construção e reconstrução de sentidos juvenis. 

 Outros importantes direcionamentos teóricos de nossa pesquisa, fundamentais 

para o seu desenvolvimento, foram retirados das obras de Martín-Barbero (2006, 2004 e 

1998). O primeiro direcionador vem da afirmação de que os sujeitos sociais são fundamentais 

para o entendimento da comunicação massiva e não depositários passivos de sentidos que lhes 

antecedem (MARTÍN-BARBERO, 2006). Ou seja, as inter-relações tecem emissores e 

receptores e fatores intervenientes nessa relação, bem como nas formas de apropriação e 

ressignificação de sentidos que frequentam a pluralidade dos discursos. (MARTÍN-

BARBERO, 2004)  

 O segundo direcionador vem da afirmação de que, nas culturas regionais, 

“dialetos” locais e distintas mestiçagens urbanas de indivíduos, há uma memória – narrativa 

gestual, auditiva – e também imaginários atuais, que podem alimentar o sujeito social. O 

acesso a esses “modos de usos” passa por um “ver com as pessoas”, que permite explicar e 

confrontar as diversas modalidades ativadas por estes indivíduos e pelas narrativas – histórias 

de vida – que deles nos contam e dão conta. (MARTÍN-BARBERO, 2004) 

O terceiro direcionador vem de sua obra “Oficio de Cartógrafo”, na qual o autor 

propõe brechas para as análises dos modelos de comunicação. Ele ressalta que os novos 

modos de simbolização e ritualização dos laços sociais se acham cada vez mais entrelaçados 

às redes comunicacionais e aos fluxos informacionais. (MARTÍN-BARBERO, 2004). 

 Nestes novos itinerários, há mudanças que desordenam e descentram o campo da 

comunicação: 

 

E os novos cenários dos jovens, constituídos ao mesmo tempo pela homogeneidade 

inevitável da roupa, da comida, da música, e por uma profunda necessidade de 

diferenciação que se expressa nos signos com os quais tecem suas grupalidades: do 

“buraco” funk ao punk, do ritmo suburbano à balada, do concerto-ritual tecnológico 

e coreográfico ao rock artesanal, em que se dizem as novas sensibilidades, as 

estéticas do descartável, as novas sonoridades, sons, ruídos e ritmos da cidade, a 

experiência das pandilhas ante a cotidiana presença da morte nas ruas, a exasperação 

da agressividade, a solidão hostil, a inquietude moral, o desenraizamento. 

(MARGULLIS, 1994 apud MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 255).  
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 Assim, para prosseguirmos as trilhas e trajetórias mediamos as múltiplas lentes 

dos diversos autores supracitados, com a transversalidade do nosso processo autoral e as inter-

relações entre dissertações e modos de investigar de diferentes pesquisadores. Dessa 

pluralidade de observações e mediações partimos para a identificação dos operadores 

conceituais detectados em nosso corpus. 

 

4.2 Identificação dos operadores conceituais  

 

Nessa primeira trilha identificamos os operadores conceituais através das 

definições e conceituações dos eixos comunicação, consumo e juventude. Observamos que 

nem sempre há uma clara definição dos eixos, e por vezes, aparece não uma conceituação de 

cada eixo, mas sim uma delimitação ou explicação sobre o que era considerado consumo, 

comunicação ou juventude. No entanto, definimos que é esse olhar que interessa ao nosso 

corpus, o olhar autoral de cada pesquisador para que possamos responder parte de nossa 

problemática. Prosseguimos novamente com a desconstrução das 12 dissertações que 

identifica os eixos conceituais. 

 

1. Consumo e produção de sentido em comunidades ribeirinha do interior do Amapá 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

O consumo é 

produzido a partir do 

consumo dos 

conteúdos 

transmitidos pela 

mídia televisiva. 

O consumo é 

midiático. 

Televisão é a mídia. Ela 

causa impacto no 

público, produzindo 

construções simbólicas 

que atribuem à televisão 

o significado de veículo 

de pertencimento. 

Há presença estruturante 

da mídia televisiva nas 

Jovens estudantes de uma 

escola pública da 

comunidade ribeira de 

Vila Progresso - 

Arquipélago de Bailique 

- Interior do Amapá. 

A juventude é a receptora 

das informações, no 

entanto, não é apenas 
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sociedades 

contemporâneas. 

destinatária, é 

coprodutora de sentidos. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

A dissertação trata dos sentidos que são produzidos a partir do consumo de 

conteúdos transmitidos pela televisão.  

Problematiza se a TV pode interferir naquela cultura e de que forma o 

consumo pode ser alterado e recebido. 

Pressupõe, por meio da fundamentação em Certeau, que os indivíduos 

podem dialogar com a mídia, reelaborar seus conteúdos e negociar seus 

sentidos. A cultura é um poderoso filtro do que a mídia transmite. 

Sobre a juventude local, há interesse do autor em saber como este 

individuo-receptor foi tratado ao longo da pesquisa. 

Problematiza que a “TV é o principal veiculo formador do mais recente 

contrato de comunicação” para essa juventude. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE  

Articulação 

entre 

categorias 

O consumo se dá 

através das 

articulações entre 

meios. A TV é um 

importante “meio 

para o local”. 

A comunicação 

através da televisão 

significa para essa 

comunidade um 

veículo de 

pertencimento. A 

Novos valores são 

produzidos, através da 

telenovela e, por 

exemplo, da série 

Malhação, gerando certo 

“conflito” com as 

tradições locais. 

O consumo de mídia 

pelos jovens é uma 

estratégia de 

pertencimento. 

O jovem pesquisado tem 

entre 11 e 14 anos. 

A novela Kubanacã é 

vista como o movimento 

que faltava à juventude 

local. 

A autora detecta que 

moda é um valor para a 
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autora afirma que as 

relações entre 

consumo, mídia, 

discurso e produção 

dos sentidos são 

articuladas por meio 

das construções 

simbólicas. Acessar o 

veículo de 

comunicação 

representa existir 

num espaço 

elaborado por eles. 

 

juventude dos 

ribeirinhos. Exemplifica 

com o “desfile” de tênis, 

muito similar aos usados 

nos centros urbanos: 

Nike, Adidas, Reebok - 

em versão pirata/ 

imitação. 

Os jovens também 

utilizam roupas ao estilo 

surfista.  

Ir à escola é o momento 

para se arrumar bem e 

mostrar esses bens e 

usos. A pauta de valor 

dessa juventude: estar na 

moda. 

 

Os aspectos mais relevantes da dissertação são:  

 

 A pesquisadora encontra elementos importantes sobre o impacto do consumo na 

vida social local. Estes elementos estão presentes nas expressões, gestos e na 

linguagem usada pelos jovens durante os relatos. No entanto, eles não são meros 

receptores, há um sentido só deles, por exemplo, no consumo da moda; 

 A televisão tem grande importância na vida das pessoas, representando a 

sobrevivência local e o modo de entrar em contato com o que se passa no mundo; 

 Ao ser impactado pela mídia, esse jovem percebe o consumo como estratégia de 

pertencimento ao mundo distante dele, ainda que seja apenas geograficamente; 

 As diferenças sociais manifestam-se, por vezes, através da moda. Os jovens são 

diferentes onde há maior concentração de recursos; 
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 Ao dialogar com os jovens locais, a autora detectou que beijar e vestir-se de 

acordo com os padrões midiáticos é tão importante quanto aprender a fazer o 

autoexame de câncer ou reaproveitar alimentos. Portanto, existe um diálogo entre 

individuo e mídia; seu conteúdo é reelaborado e os sentidos negociados. 

 

2. Os jovens e a mídia: a formação crítica da Pastoral da Juventude 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

O autor questiona se 

a mídia influencia o 

comportamento de 

consumo dos jovens. 

Ao final da pesquisa 

elucida sobre o 

destaque dado à 

palavra consumismo.  

A comunicação impacta e 

influencia a juventude. A 

comunicação é 

manipuladora e 

promovida pelos meios 

de comunicação. 

O caderno de estudo da 

JP número 76 trata da 

tendência pós-moderna 

ao individualismo e alerta 

sobre os aspectos 

negativos dos meios de 

comunicação. Funciona 

como instrumento de 

manipulação política e 

econômica. 

 

Define a juventude 

segundo três diferentes 

instituições: de 15 a 24 

anos, segundo é 

designado pela UNICEF; 

entre 10 e 19 anos, 

segundo é definido pela 

Organização Mundial da 

Saúde; e entre os 15 e os 

24 anos, conforme 

definição do IPEA. 

Uma juventude 

contemporânea formada 

por jovens participantes 

da Pastoral da Juventude 

- Ligada à Igreja Católica 

- é o foco do estudo, uma 

vez que o autor considera 

que esses jovens recebem 

uma orientação 

diferenciada. 
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O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

O pesquisador, primeiramente, justifica o estudo pela necessidade e a 

pertinência de se investigar como se dá a formação da consciência crítica 

dos jovens da PJ em relação à mídia e aos valores da cultura de consumo 

difundidos pelos meios de comunicação. 

A comunicação através da mídia contribui para que a juventude atual seja o 

que é, com seus gostos, atitudes e comportamentos, manifestações e visões 

do mundo. A PJ tem se preocupado com a influência da mídia no 

comportamento do jovem. É importante ressaltar que a Pastoral da 

Juventude é um dos principais trabalhos que a Igreja Católica desenvolve 

com os jovens no Brasil. 

O pesquisador quer compreender como a mídia influencia o cotidiano dos 

jovens da Pastoral da Juventude, em confronto com o processo de 

formação crítica realizado pela PJ. Assim, busca descobrir se os jovens 

passam a ter uma postura de resistência aos atores hegemônicos da cultura 

de consumo da mídia ou se reproduzem, nos hábitos cotidianos e nas 

próprias ideias, os valores propagados Pastoral da Juventude. 

Seria essa uma problemática da Igreja Católica? - nota da autora. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

O consumo é 

influenciado pela 

mídia. 

A indústria cultural 

provoca uma 

padronização das 

necessidades das 

pessoas e trabalha 

A mídia influencia a 

identidade do jovem e a 

JP tem demonstrado 

preocupação com relação 

à problemática do 

advento das novas 

tecnologias de 

comunicação para o 

Um jovem que recebe 

uma formação especial 

da Igreja Católica e 

participa da Pastoral da 

Juventude é diferente, 

pois pode ser mais 

crítico. 

O autor contextualiza a 
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sempre com a 

frustração. 

comportamento do 

jovem. 

relação dos jovens com a 

mídia, afirmando que a 

Indústria Cultural 

transforma os 

espectadores em 

consumidores do seu 

produto. 

Alguns jovens admitem 

que são influenciados 

pelos padrões de 

consumo projetado pela 

mídia. 

O autor também conclui 

que a PJ ainda não 

entende esse jovem 

profundamente para 

saber como se dá a 

interface entre consumo e 

comunicação. 

 

Os aspectos mais relevantes da dissertação são: 

 

 Notamos certa divergência entre a problemática e as considerações finais, uma 

vez que não encontramos a resposta para sua problemática. Ao contrario, há a 

afirmação do pesquisador de que a não compreensão dessa juventude com, sua 

maneira particular de ver e viver no mundo atual, “pode tornar estéreis as 

propostas de formação que pretendem lhes indicar um caminho de autonomia e 

posicionamento crítico” (CAMACHO, 2006); 

 Ao longo da dissertação, percebemos a presença de tautismo nos conceitos, com 

autorreferencialidade à Igreja e certa confusão entre emissor e receptor; 

 Existe a ideologia de ser “pejoteiro” - termo cunhado pelo pesquisador para o 

jovem que participa da comunidade. Ser da comunidade o faz mais crítico diante 

da mídia e da sociedade capitalista; 
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 O pesquisador elucida que o maior destaque na fala dessa juventude pesquisada é 

a palavra “consumismo”, deixando claro que o consumo é exagerado; 

 A dissertação conclui que os jovens que participaram dos grupos focais não estão 

isentos de influencias da comunicação, mas também não são totalmente alienados 

quanto a sua utilização; 

 O consumo é apresentado através de marcas de roupas, shampoos, cervejas, 

bronzeadores, todos midiatizados pela comunicação. 

 O pesquisador enfatiza a necessidade de entender como se articulam todas as 

mediações entre comunicação, formação PJ e o ambiente onde esse jovem vive. 

Assim seria possível compreender quais as formas de resistência à manipulação e 

à dependência da cultura midiática que eles tem experimentado. 

 

3. A marca na moda jovem: a relevância da experiência colateral na eficácia comunicativa da 

marca. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

 Há um consumo 

simbólico e 

classificatório na 

juventude. 

Ele é ostentado pelo 

jovem para 

demonstrar renda ou 

algum tipo de poder e 

para manter ou obter 

um status social. 

 

  

Investiga o papel da 

experiência colateral na 

eficácia da comunicação 

para a marca de moda 

jovem. 

A identidade das marcas 

de moda para a juventude 

é construída por uma 

diversidade de 

informações que 

extrapolam a própria 

roupa. 

A comunicação através 

das diversas mídias de 

O autor enfoca o jovem 

adolescente, por ser esse 

período o de construção 

da identidade. Assim, 

considera para o estudo a 

faixa etária de 14 a 18 

anos. Afirma que a 

juventude atual, retratada 

no estudo, não é muito 

fácil de ser denominada. 

Considera para o estudo 

um jovem da classe AB, 

que cursa ensino médio e 

cursinhos pré-
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massa, complementada 

por outros sistemas 

midiáticos, exerce 

influencia sobre os 

jovens, criando um 

sistema simbólico de 

marca. 

vestibulares. 

Não se atém a 

conceituações 

reducionistas e propõem 

um olhar que respeita a 

multiplicidade e 

diversidade da condição 

do jovem. Há um 

território mutável com 

constantes 

transformações, muitos 

atores sociais que 

diferem em 

comportamento. Utiliza 

como embasamento 

teórico a obra de Edgar 

Morin.  

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

Estabelece o problema da marca de moda jovem, mais especificamente, da 

familiaridade com seus elementos, como uma situação semiótica 

incrementada pelas mídias e o ciberespaço, redes sociais etc. 

Assim, investiga a relevância da experiência colateral da eficácia da 

comunicação da marca de moda para o jovem. 

Coloca a questão da mídia e da cibercultura na relação moda-marca-

adolescente. Propõe uma percepção diferenciada, passível de ser revista 

pela abordagem acadêmica e cria uma agenda que discute a complexa 

relação pelo caminho triádico peirceano. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 
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EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

 O consumo da moda 

torna-se um conjunto 

de expressões e 

atributos que 

facilitam o acesso aos 

grupos. 

O consumo converge 

através das mídias, 

ciberespaços 

ambientes lúdicos -

shoppings com uma 

nova práxis 

experiencial e 

perceptual. 

 

A marca de moda para o 

jovem está além do 

consumo da roupa. 

Entretanto, os meios de 

comunicação e pontos de 

contato fazem a produção 

imagética do mundo 

adolescente. 

Assim, a pesquisadora 

afirma que esse jovem 

adolescente absorve um 

grande número de 

informações por diversos 

canais de comunicação 

que consome, como TV, 

revista, rádio, celular, 

blogs etc. 

Utiliza o universo 

simbólico da moda 

jovem-adolescente. O 

consumo da moda por 

essa juventude se dá pelo 

relacionamento urbano 

com as marcas de moda. 

A moda identifica e 

oferece o pertencimento 

desse jovem a um grupo. 

Não há possibilidade de 

pensar juventude 

separando-a das mídias. 

E o consumo fundamenta 

essa articulação. A autora 

utiliza Martín-Barbero 

para discorrer sobre o 

jovem do sec. XXI. 

 

Os aspectos mais relevantes da dissertação são: 

 

 A dissertação diferencia-se das demais ao escolher como mais importante 

operador conceitual a experiência colateral de Peirce, algo que está fora do signo, 

em relação ao objeto, nesse caso produto da moda. Assim, a experiência colateral 

atua como apoio, segurança, limite, controle da diversidade entre signo e objeto. 

A proposta é feita com o intuito de apresentar uma teoria sígnica do conhecimento 

sobre a complexa rede de conexões e determinações do processo de pensamento; 

 Como universo simbólico, a pesquisadora entende que uma marca não se resume 

ao ato de nomear. O nome é o elemento verbal que inicia o processo de 

representação, conjuntamente, existe a programação visual, logotipia, cores que 



119 

 

 

predominam e outros elementos sígnicos, imagéticos, que podem aumentar a 

eficiência simbólica da marca. 

 A autora afirma que se deve pensar a juventude conjuntamente com mídia e 

consumo, um jovem que convive em não lugares midiáticos, habitante de um 

novo território espacial. É esse o desafio para tentar encontrar pistas do 

relacionamento dos adolescentes com o mundo.  

 O conceito de belonging e de adesão, de Bauman, é citado como evidente para a 

nossa juventude, já que esses jovens tem uma historia coletiva de construção da 

identidade. 

 O consumo de Moda é definido como conspícuo, principalmente para essa 

juventude (adolescentes), porque ele “interpreta” os sinais representados pelas 

roupas de seus colegas, mais do que outras faixas etárias. A moda - ou a roupa - 

tem um papel muito importante, pois é uma ferramenta social simbólica para o 

dia-a-dia do jovem. Esse tipo de consumo pode libertar o jovem da preocupação 

com escolhas próprias e até com a autoafirmação. Dessa forma, o ato de consumir 

é uma espécie de escape que acoberta a insegurança e a imprevisibilidade do 

jovem em relação ao futuro. 

 A autora conclui que os argumentos da Experiência Colateral de Charles Peirce 

são decisivos para os estudos da moda e, portanto, há um significativo campo de 

estudo comportamental que envolve marketing, psicologia e neurologia. 

 É a familiaridade composta pelo arcabouço cultural, armazenado na memória do 

jovem, juntamente com um excesso de intervenções instantâneas e ininterruptas, 

nos meios de comunicação, que impeliria o jovem ao consumo de uma marca de 

moda. O jovem seria, assim, influenciado por todo um contexto que gera códigos 

de vestimenta.  

 

4. Da contestação ao consumismo: a trajetória da cultura jovem nas páginas da Revista Veja 

(1968-2006). 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude? 
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EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

Afirma que há a 

juventude como 

signo - a 

“juvenilidade” como 

signo consumido. 

O consumo é 

consumismo, pois o 

jovem se identifica 

com esses signos. 

Reflete um ethos de 

juventude midiatizada. 

A comunicação se dá 

através da tecnologia, da 

música, da mídia massiva 

e da cibercultura. 

A juventude na revista 

Veja aparece associada às 

questões de consumo, 

drogas, violência, política 

e educação. 

Esse jovem tende a se 

identificar com o 

consumismo. 

Em cada capítulo, o autor 

apresenta conclusões 

sobre o jovem retratado 

na revista Veja. 

Conceitua a juventude 

através de Edgar Morin e 

Nicolau Sevcenko. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática? 

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

O objetivo da dissertação consiste em analisar como o jovem é apresentado 

pela Revista Veja e como ela intervém no processo de elaboração das 

representações da juventude do final do ano de 1960 até o início do século 

XXI. 

O autor questiona se existe uma idealização da juventude em torno do 

consumismo e como o jovem em Veja passa de um ponto em que está 

repercutindo valores do campo político até configurar-se como modelo de 

integração a esse consumismo. 

Também problematiza as pesquisas em comunicação, quando o foco da 

análise está sobre a mídia em relação com a juventude. 

Algumas questões emergem para pensar o objeto de estudo: 

 Como aparecem na revista os movimentos culturais da juventude 

no país? 
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 Como é a questão das drogas para essa juventude? 

 Como a juventude é visualizada no campo da educação? 

 Como o jovem é projetado em relação à política e ao consumismo? 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

Discute o consumo 

em quatro blocos 

temáticos, que 

correspondem às 

quatro hipóteses: 

“Da era hippie à das 

Techno tribos”, “Da 

política ao 

consumismo,” Da 

maconha ao ecstasy” 

e “Da educação à 

corrosão do caráter” 

A articulação do 

consumo desse jovem 

ocorre através da 

midiatização, ao longo 

dos anos.  

A busca de autonomia 

por parte da juventude 

passa a ser reaproveitada 

pela mídia massiva, para 

ressoar no mundo do 

consumo, nesse período. 

Mídia e consumo se 

articulam em proveito da 

projeção do jovem como 

expressão de um estilo de 

vida.  

A revista Veja tende a 

idealizar uma juventude 

em separado do mundo 

místico com estilo de 

vida hippie e depois o 

mundo dos jovens da 

periferia. 

Em síntese, as hipóteses 

repercutem uma 

juventude idealizada em 

torno do consumismo e 

das novas tecnologias. 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 

 O autor seleciona o material de sua pesquisa na primeira leitura, enuncia algumas 

hipóteses e busca responder todas elas ao longo da pesquisa. Em cada um dos 

blocos temáticos, o autor elabora uma conclusão para responder às suas hipóteses; 

 O período de 1968 a 2006 apresenta grande expansão do mercado de bens de 

consumo e o jovem reflete um ethos midiatizado e incrementa esse mercado em 

crescimento. Dessa forma, mídia e consumo se articulariam para a projeção do 

jovem como uma expressão de estilo de vida, como vimos anteriormente; 
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 Um dos maiores símbolos da cultura jovem emergente nesse período seria o 

rock’n roll. O poder desse jovem, agenciado pela mídia e o consumo, retrata como 

a juventude representa um estilo de vida identificado ao bem viver do consumista. 

Há um modelo de individualização, demonstrado num consumo hedonista e 

lúdico através da tecnologia que emerge; 

 A revista Veja mostra um jovem da “geração saúde”, como separado do mundo 

das drogas, política, movimentos culturais, como black power e punk. Assim, ele 

converge com os valores da sociedade de consumo, sendo idealizado como fora 

dos grupos de risco. Esse jovem tem o lazer e o tempo livre como entorno 

idealizado. Ser jovem passa a ser um estilo de vida identificado ao “bem viver 

consumista”. Ele é integrado ao consumismo, servindo como modelo de 

reprodução de status social e modernidade. 

 Há também um tipo de articulação para com o jovem da periferia, que reforça a 

idealização de uma juventude consumista, que, a partir dos anos 90, revela-se 

pronta para viver nesse capitalismo em expansão. Se nos anos 60 e 70 o jovem se 

opunha ao consumo, a juventude contemporânea opta por shopping centers, mas 

sem serem facilmente controlados pela mídia. 

 O autor conclui que a revista Veja, com seu conteúdo de base histórica mediou a 

construção de estilos de vida da juventude brasileira e que o jovem em Veja está 

moldado de acordo com o padrão de integração exigido pela sociedade de 

consumo (CALDAS, 2007). 

 

5. O contra-espetáculo da era neoliberal: estratégias artísticas e midiáticas da resistência 

jovem no Brasil. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

O consumo é 

conceituado com 

base no novo estágio 

A comunicação acontece 

através dos jovens que 

buscam estratégias 

A juventude nessa 

dissertação consiste em 

jovens radicais do final 



123 

 

 

do capitalismo: 

mercantilização da 

vida em todas as suas 

esferas e de forma 

exacerbada. 

artísticas e midiáticas 

para difundir suas 

posições contrárias aos 

valores fundadores da era 

neoliberal. 

Novas tecnologias 

comunicacionais surgem 

e crescem rapidamente 

no contexto da 

globalização neoliberal 

capitalista. 

Existe um grupo de 

Coletivos de Arte e Mídia 

que representa a 

resistência ao 

neoliberalismo. 

Há oportunidades de se 

pensar o mundo 

contemporâneo através 

de uma reflexão sobre a 

Comunicação e a 

Política.  

do século XX, que 

trazem à tona um 

discurso crítico à 

“sociedade do 

espetáculo”, buscando 

novas alternativas ao 

capitalismo. Esses atores 

sociais são divididos em 

dois grupos: autônomos e 

coletivos. 

Resgata o conceito de 

Juventude dos anos 60: 

como um constructo 

sociocultural. 

Usa a faixa etária 

estendida, dos 15 aos 34 

anos - tempo de 

formação de uma nova 

geração. 

Esses jovens são, em sua 

maioria, da classe média 

– parte de uma geração 

cujo futuro se resume à 

escassez de recursos 

financeiros, humanos e 

ambientais.  

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

A dissertação propõe observar quais os caminhos que os jovens de 

diversas resistências podem construir como alternativa ao capitalismo e 

ao projeto neoliberal. 
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Busca identificar e compreender os movimentos desses processos de 

contestação juvenil contemporânea. 

Procura compreender como funcionam os “grupos autônomos” de 

resistência à globalização neoliberal no Brasil e quais suas 

especificidades e semelhanças com o contexto internacional. 

Apresenta novas questões no decorrer da dissertação, quando toma 

conhecimento dos diferentes grupos de coletivos que têm como 

referencias prioritárias o situacionismo, o anarquismo e o marxismo. 

Questiona, por exemplo, qual tipo de resistência é oferecido por esses 

jovens que se reúnem em coletivos? De que modo essas pessoas 

formulam uma crítica ao sistema (qual o seu discurso)? De que 

instrumentos midiáticos elas se servem e quando se servem para 

expressar sua rebeldia? 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

 Ressalta-se no 

estudo o movimento 

antibranding de 

Naomi Klein. 

Há uma frente 

antimarketing 

contraposta ao 

marketing que se 

apropria da própria 

culture jamming. 

Afirma-se que o 

consumo pode estar 

sofrendo uma espécie 

de ressaca causada 

pelo excesso de 

comunicação, o que 

As novas tecnologias de 

comunicação são 

fundamentais para esses 

grupos se organizarem 

em seus Movimentos e 

para exercerem suas 

atividades. Novas e 

velhas mídias são usadas, 

mas a internet é a peça-

chave. 

A dissertação utiliza um 

quadro teórico baseado 

nos conceitos de indústria 

cultural (Escola de 

Frankfurt) e Teorias da 

Comunicação para 

O militante desse 

movimento encontra seus 

pares e combinam 

manifestações e 

estratégias através da 

internet. 

Essa juventude é 

comparada com os 

movimentos dos anos 

1960, quando os jovens 

ganharam um destaque 

muito grande. 

O autor dedica um 

subcapitulo a essa 

juventude, relatando o 

histórico dos anos 60. 
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denomina como 

espetáculo, com base 

em Debord. 

 

 

entender o fenômeno 

desses movimentos. 

Graças à internet é 

possível que movimentos 

culturais como culture 

jamming+Adbuster 

Media Foundation,que 

propõe o Buy nothing 

day, ganhem espaços e 

formas alternativas. 

Afirma que o jovem da 

atualidade aparece como 

importante ator social no 

contexto dos movimentos 

contra a globalização 

neoliberal. Também 

explica que as razões de 

sua contestação, assim 

como grande parte das 

reivindicações que 

fazem, possuem 

continuidades e 

descontinuidades com as 

dos movimentos de 

contracultura dos anos 

60. 

Essa nova geração tem 

domínio absoluto das 

novas tecnologias e cada 

vez mais acesso. 

Há por parte desses 

jovens o desejo de mudar 

o mundo, pois não 

suportam o domínio do 

pensamento único dos 

tempos neoliberais. 

 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 

 

 Há uma coincidência no uso dos aportes teóricos articulados a linhagens de 

pensamento anticonsumista com outras dissertações de nosso corpus. No entanto, 

a proposta desse autor é demonstrar que há uma juventude radical inovadora que 
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faz um movimento antiglobalização e anticapitalista, que busca construção de um 

outro modelo para o mundo; 

 Por meio de instrumentos tecnológicos, os ativistas podem decidir com rapidez e 

sem hierarquias rígidas o local em que ocorrerá uma manifestação e, ao mesmo 

tempo, garantir certa clandestinidade. Assim, demonstra que o mundo virtual 

desempenha um papel importante nas ações dos grupos autônomos. A internet é o 

palco e a vitrine de performances e intervenções realizadas nas ruas, com registros 

de fotos e vídeos; 

 O autor da dissertação não sugere que a juventude contemporânea seja a nova 

vanguarda revolucionária, mas propõe uma revisão do debate sobre a luta de 

classes e sua relação com a questão da alternativa ao sistema;  

 Notamos que parte da problemática é respondida ao longo da pesquisa, mas nas 

considerações finais entram novas questões. O autor considera que há um 

interesse comum – nesse caso movimentos antiglobalização – que reúne grupos e 

indivíduos muito diferentes. Essa causa comum, mudar o mundo sem tomar o 

poder e construir uma nova comunidade sem precisar sair do contexto das grandes 

metrópoles do mundo capitalista, é o que conecta os coletivos de arte e 

intervenções urbanas, os anarquistas dos Black Blocks, os ativistas do Indymedia e 

os ambientalistas do Reclaim The Streets; 

 Dessa forma, o autor identifica uma contra-hegemonia produzida por uma parcela 

dos jovens da era neoliberal. Esses jovens, do Brasil e de outros países, buscam 

uma organização e uma expressão coerentes para exporem seus sentimentos 

anticapitalistas. 

 

6. Discurso publicitário como dispositivo disciplinar: os impactos da campanha “Real 

Universitário” na recepção do público jovem. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do O produto bancário - Considera no estudo A juventude, para essa 
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conceito dentro do contexto da 

administração 

financeira - é uma 

instituição atrelada ao 

consumo, uma vez 

que faz parte da 

sociedade capitalista. 

como comunicação as 

mensagens publicitárias 

de banco. 

A publicidade aqui é 

tratada como um 

dispositivo disciplinar da 

sociedade 

contemporânea. 

A comunicação está 

dentro do grande campo 

das ciências humanas e a 

publicidade dentro do 

saber da comunicação. 

Porém, a criação 

publicitária esta 

intrinsecamente ligada 

aos preceitos de 

marketing. 

dissertação, é o público-

alvo da campanha 

publicitária “Real 

Universitário”, veiculada 

em 2006 pelo Banco 

Real. 

O banco direciona este 

serviço ao publico de 

classe social A e B, de 

idade entre 18 e 25 anos, 

que possui uma condição 

financeira que garanta o 

pagamento do banco. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da Dissertação 

A dissertação tem como principal problemática analisar de que maneira a 

publicidade influencia as práticas de finanças dos receptores, no caso, o 

jovem. Busca compreender os impactos da comunicação na forma de 

viver deste jovem. 

Assim, a dissertação analisa a publicidade da campanha “Real 

Universitário” de 2006, como uma ferramenta disciplinar e verifica sua 

eficácia na manutenção (ou sustentação) de um tipo de poder, de um tipo 

de discurso e de um tipo de conduta.  

O estudo procura entender como é a recepção dessa campanha publicitária 

pelo jovem, quais os discursos de seus receptores sobre suas respectivas 

condutas financeiras, e de que maneira a disciplina dessa conduta se 
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concretiza na vida dos jovens. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

 A sociedade é 

marcada pelo 

consumo e permite à 

mídia (comunicação) 

um espaço 

privilegiado.  

A comunicação faz parte 

da cultura de uma 

sociedade, na medida em 

que a constitui. Este é o 

ponto de conexão onde 

práticas culturais 

circulam e há troca de 

valores (consumo). 

Assim, a cultura é 

influenciada pela 

comunicação e existem 

valores que circulam 

nessas mensagens 

midiáticas. 

O jovem dialoga com as 

representações e verdades 

apresentadas pela 

publicidade bancária. A 

comunicação faz parte da 

vida cotidiana de grande 

parte das pessoas, 

portanto, também está na 

vida do jovem. 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 

 

 Ao utilizar Foucault, não se restringe às evidências de superfície e procura 

entender os acontecimentos em profundidade; 

 A ação de consumo proposta pelo banco através de sua publicidade é negada pela 

maioria dos jovens, mas as representações publicitárias estão em consonância com 

o discurso desse jovem. Portanto, a negação é parcial e está atrelada somente aos 

produtos ofertados; 

 Assim, há convergência de ideias entre a publicidade e os jovens receptores, um 

provável indício de que a comunicação é um dispositivo disciplinar eficiente para 

o jovem. A autora, fundamentada em Foucault, afirma que as relações entre 
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publicidade e público vão além do ato da compra, uma vez que existem diversas 

mediações. 

 

7. Comunicação, recepção e consumo: suas inter-relações em Rebeldes - RBD. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

As práticas de 

consumo envolvem a 

interação entre as 

esferas materiais e 

simbólicas. 

A comunicação é 

mediada através de 

Rebelde - RBD 

(telenovela e banda 

musical). 

Considera como jovem a 

faixa etária mais próxima 

da adolescência que se 

identifica com RBD. 

Também há uma 

caracterização de um 

jovem, principalmente do 

sexo feminino, que, 

segundo a pesquisadora, 

pode ser reflexo da 

valoração da telenovela 

junto a este público. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

A dissertação procura entender qual a importância de um produto da 

cultura da mídia, a telenovela e banda RBD (Rebelde), na construção das 

identidades juvenis, fundamentada no dialogo com as práticas de 

consumo simbólico e material. 

Busca compreender a cultura jovem em seu processo de recepção e 

consumo – que mistura realismo e fantasia através da Rebelde - RBD. 

  

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 
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EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

 O consumo é parte 

integrante da 

identidade.  

Portanto, a autora 

afirma que se os 

produtos são 

mercadorias 

carregadas de 

simbolismo, estética 

e características 

culturais, 

consumimos para 

comunicar algo 

sobre nossas 

identidades. 

Considera que tanto a 

mídia quanto o consumo 

são agentes que 

influenciam na 

construção e 

desconstrução das 

identidades do público 

jovem. 

As práticas de consumo 

envolvem os jovens e suas 

identidades, que são 

construídas socialmente. 

Assim, o consumo impacta 

na construção identitária 

desse jovem. 

Constrói a articulação 

entre consumo e perfil de 

classes A, B e C. 

Assim, tem no consumidor 

da classe A um 

consumidor dispendioso, 

que tende a consumir 

produtos de utilidade e 

entretenimento. 

Já o jovem de classe B é 

um consumidor mediano, 

que tende a consumir mais 

produtos de coleção e, em 

menor grau, produtos de 

entretenimento. 

Por fim, o jovem de classe 

C é o consumidor mais 

intenso, que tende a 

consumir em maior grau 

produtos colecionáveis, 

também: produtos  de 

utilidade, de 

entretenimento,vestimentas 

e acessórios. 
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Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 

 

 A articulação entre consumo e perfil identitário desses jovens é explicitada de 

forma clara, demonstrando que os jovens de “nível socioeconômico mais elevado 

procuram no consumo um meio para a diferenciação e, dessa forma, mesmo 

recorrendo a produtos massificados, tendem a ser mais seletivos”, como afirma 

Budag; 

 Os representantes de níveis socioeconômicos mais baixos (segundo a escala da 

pesquisa) tendem a aderir ao consumo como aspiracional e, assim, a buscarem 

uma aproximação, na aparência, com os jovens que se situam numa escala 

socioeconômica acima. Sem um critério rigoroso de seleção, o jovem de classe C 

consome uma maior quantidade de produtos.  

 O jovem, por meio de acessórios, DVDs, CDs, moda, tem vontade de comprar os 

produtos vinculados a Rebelde – RBD, como uma forma simbólica de materializar 

a lembrança de um momento bom de suas vidas. 

 

8. Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da Veja e da Folha 

de São Paulo nas décadas de 1970 e 1980. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

A moda é um tipo de 

consumo e de 

rebeldia para os 

movimentos juvenis. 

Apresentam-se como 

produtos culturais de 

consumo. A moda, 

nesse contexto, é 

comportamento, 

A comunicação ocorre de 

diversas formas, com 

seus próprios meios de 

comunicar, produzir e 

disseminar. 

Define os movimentos 

juvenis relacionando-os a 

comportamentos ligados 

diretamente à cultura e ao 

prazer. Considera, no 

estudo, a moda, a música 

e o surgimento do rock 

and roll, como elementos 

de identificação juvenil. 
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atitude, indo além das 

vestimentas e 

adereços. 

Assim, a cultura de 

juventude pressupõe a 

existência de uma cultura 

de consumo. Esse 

assunto é estudado, com 

base em um recorte 

histórico que vai de 1970 

a 1980, a partir das 

publicações da Revista 

Veja e do Jornal Folha de 

S. Paulo. 

Pressupõe-se que o 

jovem precise consumir 

para alcançar o 

pertencimento a um 

grupo social e se realizar 

como ser humano. 

Portanto, só é possível 

pensar em cultura de 

juventude dentro da 

perspectiva de uma 

sociedade de massa. 

Esse jovem 

contemporâneo é 

formado por um mix de 

estilos subculturais e 

tribos unidas, 

prioritariamente, pelo elo 

da comunicação de massa 

com o cultivo de uma 

representação (imagem 

exterior). 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  
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EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

A indústria engloba a produção cultural, sua distribuição e os meios de 

comunicação. O autor busca identificar qual o papel da comunicação 

midiática da revista Veja e do Jornal Folha de S. Paulo na formação das 

culturas de juventude nas décadas de 1970 e 1980. 

A cultura da juventude teria sido sempre marcada pela dicotomia: rebeldia 

versus consumo. E o pesquisador discute se um movimento cultural de 

juventude pode viver sem essa indústria cultural. 

Também busca entender quanto essa juventude é influenciada diretamente 

pela mercantilização desses movimentos culturais, assim como refletir 

sobre os rumos desses jovens e sua relação com o consumo. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

 Ocorre uma 

mercantilização das 

manifestações 

culturais e um meio 

para sua propagação 

é a comunicação. 

A cultura da 

juventude está 

atrelada aos meios de 

comunicação, que 

disseminam produtos 

da indústria cultural 

para o consumo. 

A indústria cultural e o 

consumo podem ser 

estruturantes para a 

sociedade atual. 

A mercantilização das 

manifestações culturais 

juvenis ocorre de forma 

espontânea, mas também 

são criados ídolos, 

discos, musicas, de forma 

simbiótica, gerando 

consumo material. 

 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 

 

 A dissertação apresenta os movimentos culturais da juventude que marcaram o 

período estudado: contracultura através do tropicalismo, do grupo Mutantes e do 
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cantor Raul Seixas, através da disco music, com o filme Embalos de sábado à 

noite e das Frenéticas, e através de ídolos internacionais, como Michael Jackson e 

Madona, e do movimento punk brasileiro e internacional; 

 Há um movimento da indústria para mercantilizar o gosto do jovem e legitimar os 

movimentos culturais, criando laços de identidade, fortalecendo características e 

se contrapondo a outras manifestações; 

 Portanto, o ato de compra de um disco e de uma calça jeans rasgada não é apenas 

um ato de consumo, mas representa o acionamento de um código do universo que 

esse bem cultural representa para a juventude; 

 A dissertação aborda a formação dos fenômenos juvenis criados pelo mercado 

fonográfico com efemeridade e fugacidade, mas afirma que a mercantilização de 

movimentos juvenis não é necessariamente negativa para a cultura de juventude; 

 Conclui que a abordagem da Revista Veja e da Folha de S. Paulo teve relação 

direta com a mercantilização dos movimentos, mas ressalta que a proposta da 

dissertação era verificar a interface e a abordagem de tais meios de comunicação, 

para que pudesse ilustrar o processo de consumo e não fechar a questão sobre seus 

possíveis impactos. 

 

9. Reciclando o “lixo cultural”: uma análise sobre o consumo trash entre os jovens. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

O consumo está 

associado à 

consciência da má 

qualidade, 

construindo um estilo 

de vida e signos de 

diferenciação, a partir 

dos quais o filme 

A internet se configura 

como elo importante de 

articulação da 

comunidade que consome 

o filme trash, já que 

existem websites 

exclusivamente 

dedicados ao assunto. 

Os jovens aqui estudados 

são fãs de filmes de 

horror e seus diversos 

subgêneros. Esse jovem 

tem entre 14 e 30 anos, é 

de classe média, 

basicamente do sexo 

masculino, morador dos 
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trash é o bem 

usufruído. 

Os meios de 

comunicação são as redes 

sociais, como MSN, 

Orkut e Skype. 

Os eventos são meios de 

interação e mediação 

para troca de vídeos e 

compartilhamento de 

informações. Assim, o 

rearranjo na forma de 

comunicar entre os fãs se 

dá através da internet, 

onde eles mantêm uma 

ativa rede de 

sociabilidade, mediada 

por computadores. 

grandes centros urbanos. 

São jovens que 

demonstram muita 

intimidade com as novas 

tecnologias da 

comunicação. 

Durante a pesquisa 

encontrou-se um jovem 

que, mesmo mais velho, 

apresenta um estilo de 

vida associado à 

juventude. Normalmente 

este “jovem” estuda, não 

trabalha em período 

integral e mora com os 

pais. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

A dissertação discute a possibilidade de esse “lixo cultural” distinguir 

seus fãs do restante do público, através do consumo de itens considerados 

de baixa qualidade técnica e artística, e ser um item fundamental da 

construção de suas identidades. 

A dissertação busca esclarecer por que uma parcela jovem da população 

de classe média, com acesso a diversos tipos de bens culturais, se dedica à 

fruição e à celebração do que é rotulado como o que há de pior na cultura 

de massa.  

Também busca verificar a utilização de uma sensibilidade estética 

associada à ideia de camp, nesse processo. 

Busca, além disso, entender como o público pode ser o produtor de filmes 

além de seu receptor. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 
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EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

 O consumo do filme 

trash é uma cultura e 

uma subcultura. O 

objeto de consumo, 

de tão 

ruim/péssimo/tosco, 

torna-se um elemento 

de culto para uma 

minoria devota. 

A pesquisadora 

estuda a apropriação 

desse objeto e não 

propriamente o 

objeto. 

 

 

 

O jovem tem a difusão da 

tecnologia da 

comunicação como seu 

aliado para deixar de ser 

receptor e passar a ser 

também produtor de 

filmes trash. 

Através dessa disputa de 

gosto, pautada em 

hábitos de consumo, o 

entretenimento é um 

locus privilegiado para o 

desenvolvimento de uma 

série de modificações no 

campo da comunicação. 

Por vezes, ocorre o 

estímulo de diversas 

práticas culturais, 

atreladas à manutenção 

da sociabilidade, 

principalmente entre as 

gerações mais jovens. 

 

O consumo de produtos 

de baixa qualidade tem 

algo de meritório e 

constrói certo estilo de 

vida e desenvolve signos 

de diferenciação, para o 

jovem. 

Ele não é apenas um fã, é 

o gerador de uma 

demanda específica de 

cinema, além de ser, 

algumas vezes, produtor 

de seus próprios filmes. 

Assim, esse jovem deixa 

sua condição de receptor 

de produtos de mídia, 

para se tornar produtor 

cultural. 

Esses jovens procuram, 

por vezes, distinguir-se e, 

assim, apresentam um 

discurso altamente 

classificador, elitista e 

preconceituoso; um 

contraponto para sua 

“compreensiva” 

hierarquia de gostos. 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 
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 A autora engendra uma discussão fundamental para o consumo a respeito do 

trash, analisando a valorização do “mau gosto” como forma de distinção social, 

fundamentando-se na perspectiva teórica de Pierre Bourdieu; 

 A ideia da pesquisadora de selecionar esse objeto advém da autora Susan Sontag – 

que estuda a sensibilidade “camp
10

”. Assim, o estilo camp é adotado na mediação 

do consumo, mesmo que intuitivamente. Existe uma sensibilidade distinta, através 

da qual um filme ruim pode ser visto. A autora identifica em sua pesquisa com 

esses fãs o fato de que a “alma do negócio é não levar muito a sério a fruição do 

trash e rir da própria decodificação”; 

 A internet e os avanços da mídia digital são grandes responsáveis pelo 

desenvolvimento dessa comunidade de fãs, justamente pela acessibilidade; 

 O consumo é retratado através de uma subcultura, que ganha status no ambiente 

virtual e se transforma em bem mercantilizado. Dessa forma, a maneira como a 

cultura trash se configura expõe claramente algumas características do momento 

atravessado pela nossa cultura, como um todo;  

 É na convergência de papéis do jovem, hora produtor, hora receptor de produtos 

trash, que esse entretenimento interfere diretamente no consumo cultural de uma 

parte da juventude e se enquadra no modelo ideal de consumidor. Ele pertence à 

classe média e tem mais tempo e dinheiro para consumir esse tipo de lazer; 

 O consumo, portanto, não se divide entre bom e ruim, em si mesmo, apenas há 

sutilezas do processo de reciclagem cultural, demonstrando que o lixo 

devidamente processado pode se transformar em um valioso capital. 

 

10. Comunicação, política e juventude: marginais midiáticos do Hip Hop. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

 

                                                 

10
 Sensibilidade diferenciada, onde a estetização, o estilo, o exagero e o artifício são supervalorizados, em um 

“hedonismo audacioso que sucede ao bom gosto” (Sontag, 1987; Freire Filho, 2003 apud Maika, 2009) 
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EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

O Hip Hop é o 

produto consumido, 

assim como os seus 

subprodutos, como 

forma de expressão 

cultural. 

 

O Hip Hop é visto como 

expressão política e a 

música é o meio de 

comunicação que 

midiatiza o jovem e o 

ambiente. 

O Hip Hop consegue 

sair das favelas e guetos 

para ser tema de livros e 

teses. Consegue tornar-

se um mediador de 

novos discursos, que 

tem suas propostas, 

reivindica 

reconhecimento e 

inclusão social. 

O Hip Hop é consumido 

pela juventude da periferia 

que utiliza essa expressão 

como uma nova proposta 

de crítica social. 

Trata-se de um jovem que 

consegue sair das favelas 

e guetos para ser tema de 

livros e teses, nesse caso é 

também produtor. 

Esse jovem usa a 

linguagem do Hip Hop 

para se comunicar. Esses 

jovens, chamados de 

“marginais midiáticos”, 

são lideres e porta vozes 

legitimados por suas 

comunidades, nas quais 

ocupam papel de ator 

social. 

No entanto, a pesquisa 

retrata também um jovem 

que não é da periferia, que 

vai além das fronteiras 

sociais e geográficas. Um 

consumidor que usufrui os 

produtos do Hip Hop e 

tem contato com uma 

nova proposta de crítica 

social. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  
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EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

A autora demonstra que lideranças marginais ocupam de forma 

estratégica os espaços midiáticos, para darem visibilidade a suas 

propostas. No entanto, há uma tensão entre usar e ser usado pela mídia, 

pois esses atores são incorporados a uma lógica de culto à celebridade e 

alimentam essa dinâmica. 

A pesquisadora busca entender a existência simultânea de aspectos 

hegemônicos e contra-hegemônicos. 

O jovem é também um possível produtor da cultura, e a dissertação 

problematiza seu papel sociopolítico. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

 Existe um consumo 

midiático híbrido, e a 

cultura se torna um 

produto a ser 

consumido. As 

diversas 

manifestações 

culturais consumidas 

se articulam e 

emprestam elementos 

umas às outras, 

trazendo à tona novas 

formas de 

desigualdade, que, 

embora dispersas 

geograficamente, 

passam a fazer parte 

de uma sociedade 

global de consumo. 

A dissertação confirma a 

articulação de um 

processo de hibridização 

e de constantes 

negociações, através do 

Hip Hop como uma 

expressão cultural de 

cunho político. 

A comunicação e a 

cultura estruturam a vida 

contemporânea, dando 

uma nova forma de 

sensibilidade. Isso ocorre, 

também, por que há 

maior fluxo de 

informação e trocas entre 

as sociedades. 

 

O Hip Hop é uma 

expressão cultural 

juvenil, que nasceu nas 

periferias e favelas dos 

centros urbanos. Por 

meio dessa arte, os 

jovens elaboram suas 

críticas, reivindicam e 

buscam o debate político 

que é muitas vezes 

evitado. Ao usarem o 

direito à diferença como 

lema, reivindicam seus 

direitos como cidadãos. 

Portanto, são difusores de 

estilos de vida centrados 

no consumo de produtos 

que se identificam com a 

cultura juvenil. 
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Assim, o consumo 

pode dar 

oportunidades a um 

jovem, que pode ser 

cidadão e também 

evidenciar as 

possíveis diferenças 

sociais. 

A juventude excluída 

consegue visibilidade 

utilizando a violência 

como estratégia, através 

da expressão do Hip Hop. 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 

 

 Há uma relação ambígua, marcada por estigmas e ambivalências, entre o Hip Hop 

e a mídia. Mesmo assim, o consumo do Hip Hop pelos jovens gera uma 

visibilidade suficiente para disseminar seu discurso a outras classes sociais; 

 A autora observa que o paternalismo dos anos 60/70 foi substituído pela 

autonomia da periferia, que não apenas legitima, mas que atualmente escolhe seus 

porta-vozes; 

 Através da violência, e/ou associados a ela, esses grupos minoritários de jovens do 

Hip Hop ganham relevância na mídia. Isso contribui também para a difusão dos 

preconceitos e estigmas;  

 O consumo ocorre através dessas manifestações culturais do Hip Hop, de seus 

atores sociais - uma juventude que busca um espaço através de seus porta-vozes. 

Entretanto, a expressão de contestação do Hip Hop é heterogênea e pode 

comportar diferentes interesses; 

 Esse processo de embates, contradições e conflitos pode ser visto como parte da 

necessidade histórica de negociação e da estratégia de aquisição de poder desses 

grupos. 

 

11. Paixão em estado bruto. Movimento hip-hop: palco e projeto de uma juventude. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  
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EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

O Hip Hop é um 

estilo de música e 

também um 

movimento social 

urbano que expõe as 

questões do mundo 

contemporâneo. Ele 

dá poder midiático a 

artistas e jovens que 

escolhem incorpora-

lo para serem 

distinguidos. O 

consumo do Hip Hop 

atrai não apenas o 

negro, mas também 

os brancos jovens. 

A produção cultural e os 

meios de comunicação 

alternativos são 

poderosos agentes de 

transformação social, 

aliados ao Hip Hop. 

Os diversos tipos de 

mídia e as novas 

tecnologias devem ser 

vistos como uma das 

mais significativas 

formas de 

reconhecimento e 

respeito para a 

diversidade cultural. 

No entanto, os meios de 

comunicação são 

mediadores do sujeito, 

com seu ethos, não 

exclusivo, responsável 

pela construção da 

identidade da juventude.  

A dissertação não 

privilegia a conceituação 

de um modelo de jovem; 

mas considera o hip 

hopper como o praticante 

do movimento e define-o 

como essencialmente 

jovem, negro, pobre e 

morador da periferia. 

No entanto, há jovens 

simpatizantes do 

movimento, que 

consomem os mesmos 

produtos culturais, pesar 

de serem brancos e 

moradores de grandes 

centros urbanos. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

A autora levanta a hipótese de o movimento Hip Hop encontrar na mídia 

o que faltava para afirmar e representar seus interesses. A manifestação 

cultural é formada essencialmente por jovens negros, pobres e moradores 

da periferia, mas, posteriormente, atinge brancos de grandes centros 

urbanos. Dessa forma, os praticantes buscam por elementos que permitem 

adquirir seu capital simbólico, colocando em prática uma forma singular 
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de fazer um debate político através da arte. 

A estratégia comunicacional e a cultura de mídia contribuem para que o 

movimento Hip Hop sobreviva à ausência de organização de seus 

militantes e à rejeição das camadas médias. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

categorias 

O consumo oferece 

novos contornos à 

estruturação social, 

que, na interação 

social, permite o 

surgimento de novas 

e múltiplas 

construções 

identitárias da 

juventude Hip Hop. 

A sociedade de 

consumo oficializa a 

existência de uma 

estética juvenil do 

Hip Hop e contribui 

para a difusão do seu 

estilo. Assim, estilo e 

estética tornam-se 

formas poderosas de 

mediação entre o 

jovem e a sociedade. 

A comunicação tem 

função decisiva para a 

propagação do Hip Hop 

como arte, que serve ao 

projeto de resistência do 

movimento. 

Sua transformação em 

um produto cultural 

interessa cada vez mais 

aos meios de 

comunicação, que 

vendem seus produtos. 

Considera o Hip Hop um 

projeto do jovem. A 

importância da arte na 

reconfiguração do papel 

político-ideológico que o 

jovem exerce, tanto 

coletivamente, na 

sociedade, quanto 

individualmente, sobre 

outros jovens. 

O grupo de hip hoppers 

midiáticos tem uma boa 

imagem junto à 

juventude, que adota o 

Hip Hop como parte de 

sua construção 

identitária. 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 
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 Não trabalha o Hip Hop como subcultura, pois entende que este atributo é 

hierarquizante e qualificador; 

 Fundamentada em Goffman, como vimos no capitulo 3.3, a autora ressalta que, ao 

considerar-se a sociedade interativa, a ação de cada ator social pode modificar o 

quadro de representação dos demais. Assim, essa interação é prioritária para a 

compreensão dos fenômenos comunicacionais; 

 A subjetividade é humana e social e as escolhas de cada pessoa não são feitas 

apenas pela influência da comunicação; 

 No entanto, o consumo tem um papel de destaque nesse processo, pois oferece 

novos contornos à estruturação social, matizando a condição de classe que permite 

ao jovem novas formas de construção identitária (GOMES, 2009). 

 

12. A criança, o jovem e sua permanente busca de identidades. 

 

Como essas dissertações conceituam as categorias consumo, comunicação e 

juventude?  

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

Definição do 

conceito 

O autor fundamenta o 

conceito de consumo 

com base em 

diversos autores. 

Ele teoriza que há 

uma dialética entre o 

que o mundo oferta 

para consumir e os 

fatores que impedem 

de consumir além de 

alguns limites, 

sempre menores do 

que os pretendidos. 

Sua reflexão 

No que diz respeito à 

comunicação, o autor dá 

destaque para a internet e 

a revolução tecnológica 

(cibercultura). Estes 

novos meios 

comunicacionais 

afetariam, de forma 

diferente, o 

comportamento e suas 

demandas. A 

comunicação e seus 

meios são os 

potencializadores destas 

Considera como jovem o 

indivíduo que tem de 8 a 

14 anos. Ao longo da 

dissertação, justifica a 

escolha etária com base 

em um estudo da Swedish 

Consumer Agency sobre 

os efeitos da propaganda 

de TV na formação das 

crianças. 

Assim, ela é tratada como 

consumidora. 
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converge com esses 

autores ao afirmar 

que é natural estes 

autores, ao tratarem o 

consumo, seja de 

produtos, seja de 

informações, 

estabelecerem uma 

relação entre o pós-

modernismo e a 

cultura do consumo, 

sempre vinculado ao 

efêmero e fugaz. 

demandas. 

 

O que cada uma dessas dissertações define como problemática?  

 

EXTRAÇÃO  

Problematização 

da dissertação 

 O autor problematiza o poder de transformação dos comportamentos do 

público jovem, entre a infância e a adolescência, exercido pelos veículos 

de comunicação através de novos meios de comunicação, como internet e 

suas diversas possibilidades de interação. 

Busca responder como o público-foco da pesquisa se insere dentro de 

conceitos como o da formação de tribos, defendido por Maffesoli, e a 

produção de kits de perfis padrão, descrita por Suely Rolnik. 

Também questiona se os novos meios midiáticos se enquadram nos 

conceitos de cultura, a partir do entendimento de que ela é uma forma 

normativa de imaginar uma sociedade. 

 

Como essas dissertações articulam os eixos consumo, comunicação e juventude? 

 

EXTRAÇÃO CONSUMO COMUNICAÇÃO JUVENTUDE 

 Articulação 

entre 

 As crianças são 

tratadas como 

Através do advento da 

internet e suas múltiplas 

Há muitos elementos 

formadores de 
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categorias consumidoras e como 

influenciadoras dos 

adultos na definição 

da compra de bens. 

Há vulnerabilidade 

diante das mensagens 

transmitidas e 

possibilidade de 

interação, com 

tomada de decisões, 

apesar da pouca 

idade. 

Os menores são 

“adultizados” e os 

maiores 

infantilizados pelas 

novas configurações 

de comunicação e 

consumo. 

formas de interação, as 

empresas e instituições 

mantêm seus elos de 

comunicação com o 

publico da faixa etária 

entre 8 e 14 anos. 

Mais uma vez, o autor 

usa o conceito, de Rolnik, 

de “kits de perfis-padrão” 

que são ofertados como 

“droga” pelos meios de 

comunicação e que 

também são 

disponibilizados com 

fácil acesso, através de 

idas a shoppings, espaços 

virtuais, cibernéticos e 

também físicos, “templos 

de contemplação e 

compra” (PRADO, 

2009). 

imaginários para as 

crianças e adolescentes, e 

todos foram 

transmutados e 

homogeneizados pelos 

canais de mídia, que 

tratam todos como 

consumidores. 

Há uma simbiose de 

gerações que não deixam 

margem para fases 

distintas. 

As novas tecnologias 

midiáticas atenuam as 

diferenças estéticas entre 

crianças, adolescentes e 

adultos. 

 

Os aspectos mais relevantes dessa dissertação são: 

 

 A dissertação não demarca rigidamente os possíveis limites e diferenciações entre 

a problematização focada em crianças, jovens ou adolescentes, apresentando 

ambiguidades ao discorrer sobre esse publico; 

 Um exemplo dessa ambiguidade está na página 93, quando constata a relação 

entre o publico jovem e a mídia e cita movimentos como Tropicalismo, Jovem 

Guarda e MTV. Nesse momento, não conseguimos identificar qual era o publico 

analisado: se o jovem ou o adolescente. E em sua conclusão cita “[...] o target 
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preferencial deste trabalho - o publico infanto-juvenil - dentro do que autores 

como Mafessoli e André Lemos definem como tribos”; 

 Os conceitos de cultura, comunicação e consumo, engendrados na dissertação, são 

vistos pelo autor como refletidos num território descentralizado, com afastamento 

social provocado pelas novas tecnologias, com constante apelo ao individualismo. 

 Os meios de comunicação impõem a cultura e ao mesmo tempo democratizam o 

acesso, levando todos a uma associação com um consumo desenfreado. Para ser é 

necessário ter. 

 

 Através da desconstrução das doze dissertações de nosso corpus, concluímos a 

identificação dos principais operadores conceituais de cada estudo, assim como as 

conceituações e articulações entre os eixos comunicação, consumo e juventude. Também 

identificamos os aspectos mais relevantes, convergentes e divergentes de cada uma destas 

dissertações. 

 Considerando este percurso mapeado, faremos, no próximo item, uma análise 

cruzada das doze dissertações, com o objetivo de respondermos algumas questões finais de 

nossa problemática. 

 

4.3 Análise cruzada dos eixos comunicação, consumo e juventude 

 

 Damos início à análise cruzada dos eixos comunicação, consumo e juventude, 

partindo dos aspectos mais relevantes abordados nas dissertações. Assim, mais do que coletar 

os conceitos e suas articulações, construímos um caminho para analisar as dinâmicas, 

processos e lógicas comunicacionais caracterizadas nessas interfaces e responder parte de 

nossa problemática. 

 É necessário ressaltar que algumas informações do item anterior são reiteradas 

nesse momento. Uma vez que desconstruímos as doze dissertações com um olhar transversal, 

encontramos muitas possibilidades relevantes de cruzamento dos nossos eixos temáticos, 

justificando, portanto, a presença dessas informações. 

 O maior esforço empreendido nessa etapa da pesquisa foi expressar as evidências 

de como o consumo, a comunicação e a juventude foram retratadas nas dissertações pelos 

pesquisadores, buscando a total imparcialidade de nossas opiniões. 
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 Analisamos qual juventude e qual prática de consumo ganham visibilidade nas 

dissertações acadêmicas que compõem nosso corpus e o que revelam da ênfase 

comunicacional. 

 Portanto, exploramos algumas recorrências, convergências e divergências, 

dividindo-as, por temas – com foco no consumo da juventude –,em cinco grupos: a) 

recorrência do consumo como bem material ou cultural; b) convergências do consumo como 

forma de expressão; c) convergências do consumo e o jovem como coprodutor; d) o consumo 

retratado em temáticas iguais; e) o consumo e as dissertações que mais divergem. 

 Ressaltamos que consideramos como consumo os bens materiais e culturais, 

ambos com suas cargas de significância simbólica. Portanto, todo bem material ou cultural 

pode representar uma forma de expressão individual ou coletiva para a juventude e assim tem 

lugar para diferenciar e distinguir grupos. 

  

 

 

Figura 8 - Tipos de consumo de bens materiais e culturais recorrentes nas dissertações 

 

Consideramos a instituição bancária como um bem material (obtenção de conta no 

banco através de suas campanhas para o publico jovem) que possibilita a compra de outros 

bens. A instituição bancária aparece superficialmente e em poucas dissertações, por isso 

alocamo-la como um tipo de consumo apenas na dissertação em que ela é objeto do estudo. 

Consumo 
da Moda 

• 07 dissertações  

Consumo 
da Arte 

e Música 

• 07 dissertações 

Consumo 
da 

Instituição 
Bancária 

• 01 dissertação 

RECORRÊNCIA DO 

CONSUMO COMO 

BEM MATERIAL 

OU CULTURAL 
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Nesse itinerário encontramos o consumo de moda, arte e música em quatorze 

dissertações. Discorremos abaixo essas descobertas:  

 

A) Consumo da Moda  

 

Encontramos elementos que demonstram o impacto do consumo da moda como 

estratégia de pertencimento da juventude e também de distinção entre eles. Assim, as 

diferenças sociais manifestam-se principalmente para os jovens com maior recurso financeiro.  

Analisando as dissertações “Consumo e produção de sentido em comunidades 

ribeirinhas do interior do Amapá” e “A marca na moda jovem: a relevância da experiência 

colateral na eficácia comunicativa da marca”, verificamos que ambas concluem que a moda é 

um conjunto de expressões e atributos que facilitam o acesso aos grupos desejados e que, 

mesmo a 12 horas de distância de uma grande cidade, a pauta da juventude na pequena região 

ribeirinha de Bailique é “estar na moda”. 

Em “Comunicação, recepção e consumo: suas inter-relações em Rebeldes - 

RBD”, o consumo é “aspiracional” e os jovens consumidores também buscam uma 

aproximação, na aparência, com os jovens que se situam numa escala socioeconômica 

superior, consumindo uma maior quantidade de bens, como pulseiras, brincos e anéis, sempre 

atrelados à marca Rebelde - RBD. No entanto, esse consumo também é uma forma simbólica 

de materializar a lembrança de um momento bom de suas vidas, prolongando a felicidade. 

A moda também aparece em “Os jovens e a mídia: a formação crítica da Pastoral 

da Juventude”. Nesta dissertação, o autor conclui que os jovens da Pastoral da Juventude não 

estão isentos da influencia da comunicação de marcas de roupas, shampoos, bronzeadores, 

mas também não são totalmente alienados quanto a sua utilização. 

Ao transitarmos com maior profundidade na dissertação “Cultura lúdica da 

juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da Veja e da Folha de São Paulo nas 

décadas de 1970 e 1980”, vimos que a moda aparece como o consumo de uma juventude dita 

rebelde, através de ícones como “jeans rasgados”, o que analisaremos a seguir, nas 

convergências do consumo como forma de expressão. O mesmo ocorre nas dissertações sobre 

Hip Hop, nas quais a moda pode significar para os jovens hip hoppers da periferia uma 

manifestação para a inclusão e, para os jovens das classes de renda mais alta, moradores de 

grandes centros urbanos, uma forma de demonstrar que são simpatizantes do estilo e, assim, 

aproximarem-se desse grupo.  
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B) Consumo de Arte e Música 

 

O rock’n roll, assim como outros movimentos culturais, como black power e 

punk, são retratados na dissertação “Da contestação ao consumismo: a trajetória da cultura 

jovem nas páginas da Revista Veja (1968-2006)”, em que se constata que a indústria da 

música tem um papel importante enquanto articuladora de ideias. 

Na dissertação “Comunicação, recepção e consumo: suas inter-relações em 

Rebeldes - RBD”, têm a música vinculada à banda como um consumo simbólico e idealizado, 

através de seus ídolos (Rebelde – RBD). Assim, os jovens compram DVDs, CDs (vistos como 

não produtos pelo fã) e também seus shows, que transmitem a esse jovem representações 

imagéticas e um conjunto de processos sociológicos e psicológicos. 

Nas décadas de 1970 e 1980, tínhamos uma juventude retratada como rebelde, 

consumindo desde o tropicalismo, passando por Mutantes e Raul Seixas, até a disco music, de 

Embalos de sábado à noite e das Frenéticas. Também fazem parte dessa miríade de músicas e 

filmes ídolos internacionais, como Michael Jackson e Madona, além do movimento punk. Na 

dissertação “Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da Veja e 

da Folha de São Paulo nas Décadas de 1970 e 1980”, a música e a arte fazem parte da 

formação dos fenômenos juvenis desse período. 

O consumo da arte em “O contra-espetáculo da era neoliberal: estratégias 

artísticas e midiáticas da resistência jovem no Brasil” é o meio para o movimento 

anticonsumo. Segundo o autor, o consumo pode estar sofrendo uma espécie de ressaca, 

causada pela excessiva disputa da atenção pelos muitos meios de comunicação. O jovem, 

cansado desse “espetáculo”, busca novas referencias e, através de movimentos 

antiglobalização, a construção de outro modelo para o mundo. São consumidas as 

informações dos movimentos culturais, como o culture jamming, coletivos de arte, 

anarquistas dos Black Blocks, ativistas do Indymedia, ambientalistas, além das mais diversas 

formas de representação de arte, com intervenções urbanas realizadas nas ruas, registros de 

fotos e vídeos. 

E qual é a arte consumida em “Reciclando o “lixo cultural”: uma análise sobre o 

consumo trash entre os jovens”? Aqui, o consumo ganha uma nova faceta, retratado através 

de uma subcultura de diferentes tipos de “lixo”, como: filmes tipo B, tosqueira, pornografia, 

terrir e shockumentary, entre outros. Como guru e ídolo do trash, temos uma grande 

personalidade brasileira no gênero: José Mojica Marins, o Zé do Caixão, pioneiro em 

transformar ideias bizarras e recursos escassos em bens materiais que atraem espectadores e 
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geram fãs. Esse tipo de bem tem presença no ambiente virtual, onde ganha status e se 

transforma em mercantilização. Assim, o consumo de filmes trash representa a distinção 

através da estética do “mau gosto”, como propõe a autora do estudo. 

Por fim, temos o consumo da música e da arte, presente como objeto de estudo 

nas dissertações: “Comunicação, política e juventude: marginais midiáticos do Hip Hop” e 

“Paixão em estado bruto. Movimento hip-hop: palco e projeto de uma juventude”. Suas 

performances, letras de músicas, grafites e outros tipos de street art são importantes meios de 

expressão para disseminar o movimento. 

Nessa análise transversal, chegamos às convergências do consumo como forma de 

expressão da juventude e encontramos quatro principais interfaces: 

  

 

Figura 9 - Convergências do consumo cultural como forma de expressão nas dissertações 

 

  A seguir, destacamos como as dissertações apresentam formas variadas de 

expressão e busca de apropriações pela juventude e consideramos os diversos fenômenos 

socioculturais e as diferentes formas de uso de produtos e serviços inseridos nas dissertações: 
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DISSERTAÇÃO 

 

VIOLÊNCIA 

 

ARTE E 

MÚSICA 

 

POLÍTICA 

 

MODA 

Consumo e 

produção de sentido 

em comunidades 

ribeirinhas do 

interior do Amapá 

 

   - Status e 

diferenciação 

- Ir à escola é o 

momento de 

demonstrar os 

bens adquiridos 

A marca na moda 

jovem: a relevância 

da experiência 

colateral na eficácia 

comunicativa da 

marca 

 

   - A moda 

demonstra 

renda e algum 

tipo de poder.  

- Ela é uma 

forma de 

manter ou obter 

o status social. 

- Estar na moda 

permite 

pertencimento a 

um grupo. 

- Estar na moda 

também pode 

minimizar 

inseguranças e 

reduzir o risco 

das escolhas. 

Da contestação ao 

consumismo: a 

trajetória da cultura 

jovem nas páginas 

da Revista Veja 

(1968-2006). 

- A revista Veja 

separa o jovem 

idealizado das 

drogas e da 

violência. 

- O jovem da 

- A música é 

agenciada pela 

mídia e dá 

poder ao 

jovem. 

- Ela expressa 

- A revista Veja 

dá visibilidade 

a um jovem 

distante do 

mundo 

socialista. 
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 periferia, ligado 

às drogas, 

representa as 

questões da 

violência.  

 

o culto ao 

individualismo 

e ao lúdico, 

através das 

tecnologias. 

- Reforça a 

imagem de 

jovens liberais, 

despolitizados e 

dispostos a 

evitar ”riscos 

de serem 

radicais”.  

- O jovem está 

pronto para 

“viver o 

capitalismo em 

toda sua 

extensão”. 

O contra-espetáculo 

da era neoliberal: 

estratégias artísticas 

e midiáticas da 

resistência jovem no 

Brasil. 

 

- Relata diversas 

manifestações e 

rebeliões dos 

anos 90.  

-Há movimentos 

sociais, como o 

MST, que 

permanecem. 

- A urgência em 

dizer “não” ao 

sistema conecta 

intervenções 

urbanas a 

ativistas, 

anarquistas e 

ambientalistas 

de grupos 

antiglobalização. 

- Os jovens 

ganham 

espaços e 

formas 

alternativas 

para expressar 

suas 

performances, 

vídeos e fotos. 

- A dissertação 

aborda um 

jovem com um 

discurso crítico 

à “sociedade do 

espetáculo”. - 

Ao se juntar ao 

movimento, 

esse jovem 

expressa à 

busca de novas 

alternativas ao 

capitalismo.  

 

Comunicação,  - O consumo  - A moda de 
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recepção e consumo: 

suas inter-relações 

em Rebeldes - RBD. 

 

do show, das 

musicas e dos 

demais 

produtos, 

como DVDs e 

CDs é 

importante 

para a inclusão 

do jovem no 

grupo de fãs.  

- Há uma 

mistura de 

realidade e 

fantasia, que 

reflete a forma 

como o jovem 

quer ser visto 

ao consumir 

esses bens. 

- O consumo 

desses bens 

prolonga a 

simbologia de 

materialização 

da lembrança 

de bons 

momentos 

vividos.  

Rebelde - RBD 

(telenovela e 

banda) é 

aspiracional e 

também de 

construção 

identitária. 

- O consumo é 

simbólico. 

Possui suas 

representações 

de imagem e 

um conjunto de 

processos 

sociológicos e 

psicológicos. 

 

Cultura lúdica da 

juventude brasileira: 

rebeldia e consumo 

nas páginas da Veja 

e da Folha de São 

- Bandas e festas 

punk expressam 

um caráter mais 

violento da 

rebeldia da 

- A arte e a 

música 

representam 

laços de 

identidade e 

- A mídia 

encontra uma 

referencia para 

o chamado 

“rock 

- A moda é uma 

expressão de 

rebeldia.  

- É também um 

código cultural 
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Paulo nas décadas 

de 1970 e 1980. 

 

juventude. 

- Letras de 

músicas também 

expressam a 

revolta de 

alguns jovens. 

fortalecem 

algumas 

Características, 

para se 

contrapor a 

outras 

manifestações.  

-Também 

expressam 

rebeldia para 

fãs de bandas 

punks, como o 

Sex Pistol. 

politizado”. 

- O jovem, ao 

consumir as 

bandas e 

musicas, 

compartilha a 

insatisfação 

política dos 

anos 80. 

desse universo 

jovem. 

- A estética 

punk vira moda 

e uma forma de 

expressar 

insatisfação. 

Reciclando o “lixo 

cultural”: uma 

análise sobre o 

consumo trash entre 

os jovens. 

 

- O trash pode 

expressar, pela 

violência, uma 

distinção entre 

pessoas. 

- A estética 

grotesca e 

mórbida 

apresentada em 

alguns filmes 

confere um tom 

considerado cult 

por alguns 

jovens. 

- Há filmes que 

supostamente 

mostram mortes 

e acidentes 

verdadeiros e 

conferem certa 

- A má 

qualidade dos 

filmes 

expressa, para 

esse jovem, 

uma distinção 

de grupos. 

- Alguns 

jovens 

apresentam um 

discurso 

altamente 

classificador e 

elitista, por 

serem 

consumidores 

de trash. 

- A fruição do 

trash é 

expressa 
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autenticidade e 

coragem ao fã 

que assiste. 

também 

através do 

humor, 

justamente 

pela má 

qualidade e o 

non-sense. 

Comunicação, 

política e juventude: 

marginais midiáticos 

do Hip Hop. 

 

- Há utilização 

da violência 

como estratégia 

nas letras de 

músicas e 

movimentos Hip 

Hop. 

 

 

- Gravadoras e 

selos 

independentes 

evidenciam 

uma vitalidade 

e certa 

autonomia 

para 

desenvolver 

resistência 

contra a lógica 

hegemônica de 

produção. 

  

- O Hip Hop é 

visto como 

expressão 

política e como 

uma nova 

proposta de 

crítica social. 

 

- Ao ganhar 

visibilidade, o 

Hip Hop 

desperta a 

indústria 

cultural, carente 

de novos 

produtos, e 

acabam 

passando a 

fazer parte de 

uma dinâmica 

mercadológica. 

- Gorros, 

jaquetas, tênis 

de street ball, 

entre outras 

vestimentas, 

identificam um 

estilo que passa 

a ser 

consumido 

também entre 

as camadas 

mais altas da 

sociedade. 
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- Algumas 

marcas locais 

de periferia 

geram 

empregos, mas 

dão visibilidade 

a um tipo de 

autossuficiência 

da juventude 

mais pobre. 

Elas, desse 

modo, geram 

inclusão para 

aqueles que não 

têm acesso às 

grandes marcas. 

Paixão em estado 

bruto. Movimento 

Hip Hop: palco e 

projeto de uma 

juventude. 

 

- O Hip Hop 

narra a contra-

hegemonia e 

pode ser visto 

pelos jovens 

como 

instrumento de 

resistência. 

 

- Os jovens 

buscam por 

elementos que 

permitem 

adquirir seu 

capital 

simbólico, 

colocando em 

prática uma 

forma singular 

de realizar o 

debate político 

através da arte. 

- A oralidade, 

narrativas e 

discursos 

expressam 

- Os espaços 

culturais de Hip 

Hop viram 

arenas de 

debates e 

formas de 

contestar a 

política. 

-Seus 

representantes 

são 

personagens 

importantes de 

ações 

revolucionarias. 

- O Hip Hop é 

visto como 

referencia 

cultural, seja 

pelo jovem 

urbano branco 

ou negro, da 

periferia ou 

não. Eles se 

sentem 

empoderados 

por sua 

visibilidade.  

- É um tipo 

particular de 

estilo de vida. 

que tem sua 
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formas de 

protestos nas 

letras, 

movimentos 

corporais, 

scratchs das 

pick-ups e 

grafites. 

linguagem 

própria, suas 

roupas próprias, 

que são 

reconhecidas 

pelos 

simpatizantes e 

praticantes. 

 

 

Figura 10 - Convergências do consumo e o jovem como coprodutor nas dissertações   

 

Nesse movimento de convergências, temos duas dissertações que destacam o 

jovem-receptor também como coprodutor de bens, o que permite à comunicação e à cultura 

estruturarem a vida dessa juventude. 

Na dissertação “Reciclando o “lixo cultural”: uma análise sobre o consumo trash 

entre os jovens”, o jovem altera sua condição de receptor de produtos de mídia para a de 

produtor cultural. O acesso rápido e financeiramente viável às tecnologias permite que ele 

produza seus próprios filmes e dissemine-o nas redes sociais e grupos de afinidades. 

A manifestação do jovem como coprodutor também é referenciada em 

“Comunicação, política e juventude: marginais midiáticos do Hip Hop”. Existe um jovem, 

neste âmbito, que consegue sair das favelas e guetos para também se tornar produtor, por 

Consumo de 
Arte e Música 

•01 dissertação 

Consumo de 
Filmes Trash  

•01 dissertação  

CONVERGÊNCIAS DO 

CONSUMO E O JOVEM 

COMO COPRODUTOR 
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meio da linguagem do Hip Hop. A autora denomina esse grupo de “marginais midiáticos”. 

Eles são lideranças e porta vozes legitimados por suas comunidades, onde ocupam o papel de 

ator social. 

 

 

Figura 11 - O consumo retratado em temáticas iguais 

 

Como já vimos anteriormente, há temáticas que são recorrentes nas dissertações 

analisadas: duas delas retratam o jovem sob o ponto de vista da Revista Veja e duas abordam 

o movimento Hip Hop. Entendemos que a as duas dissertações que abordam o tema Hip Hop 

estão alinhadas com a linha de pesquisa de seus orientadores. Elas também têm em comum o 

período em que situam suas observações, o ano de 2007, um período de grande visibilidade 

para o movimento Hip Hop. 

A dissertação “Comunicação, política e juventude: marginais midiáticos do Hip 

Hop” é orientada pelo Prof. Dr. Micael Herschmann, autor de livros e artigos sobre Hip Hop. 

Já a dissertação “Paixão em estado bruto. Movimento Hip Hop: palco e projeto de uma 

juventude” tem como orientadora a Profa. Dra. Ana Lucia Enne, que tem como uma de suas 

linhas de pesquisa o “Projeto Adolescentes e práticas institucionais na Baixada Fluminense: 

arena de disputas pelo direito de significar”. 

A revista Veja, pela sua capacidade de disseminação de conceitos, alta tiragem e 

número de leitores, é fonte de pesquisa recorrente em diversos Programas de Pós-Graduação 

em Comunicação. As duas dissertações que a utilizam como fonte de dados, “Da contestação 

O Consumo 
retratado pela 
Revista Veja 

•02 dissertações  

O Consumo 
retratado no 

Hip-Hop 
•02 dissertações 

O CONSUMO 
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ao consumismo: a trajetória da cultura jovem nas páginas da Revista Veja (1968-2006)” e 

“Cultura lúdica da juventude brasileira: rebeldia e consumo nas páginas da Veja e da Folha de 

São Paulo nas décadas de 1970 e 1980”, buscam retratar que juventude e que consumo 

ganham visibilidade nas páginas de Veja e como esta revista pode ter mediado os movimentos 

juvenis nos períodos estudados. 

 

  

Figura 12 - Dissertações que mais divergem 

 

Apontamos as três dissertações que mais divergem das demais: 

 

 “Os Jovens e a mídia: a formação crítica da Pastoral da Juventude” - busca analisar o 

impacto da comunicação no consumo da juventude integrante da PJ, pressupondo um 

receptor diferenciado pela doutrina religiosa que recebe;  

 “Discurso publicitário como dispositivo disciplinar: os impactos da campanha “Real 

Universitário” na recepção do público jovem” - busca entender a complexa temática 

das instituições financeiras;  

 “A criança, o jovem e sua permanente busca de identidades” - denomina como público 

analisado a faixa etária de 8 a 14 anos. Nesse caso, o autor se aproxima mais da 

infância e da adolescência do que da juventude. 

 

Consumo  
Instituição 
Religiosa 

•01 dissertação 

Consumo 
Instituição 
Bancária 

•01 dissertação 

Consumo da 
infância e 

adolescência  

•01 dissertação 

 

O CONSUMO E AS 

DISSERTAÇÕES 

QUE MAIS  

DIVERGEM 



160 

 

 

 Ao buscarmos compreender qual jovem e qual prática de consumo obtiveram mais 

visibilidade no período de 2005 a 2009, encontramos análises e representações de uma 

juventude plural, complexa e ambivalente, sendo ao mesmo tempo receptora e coprodutora do 

consumo cultural. 

 Há três vertentes convergentes, na maioria das dissertações, que fazem parte dessa 

juventude retratada: a rebeldia, a necessidade de pertencer a um grupo e, paradoxalmente, a 

necessidade de se distinguir do comum. 

Ainda no que diz respeito à juventude, confirmamos nossa expectativa de 

encontrar um jovem sem idade, mais alinhado a um estilo de vida do que a uma faixa etária. A 

distinção entre crianças, jovens e adultos é cada vez mais fluida, identificando de um lado 

uma “adultização” da adolescência e, de outro, a “juvenilização” do adulto, como proposto 

por Morin:  

 

...é preciso reconhecer que o aparecimento sócio-histórico de uma “classe de idade” 

adolescente e o surgimento de uma nova cultura juvenil constituem pólos de 

interesse e de reflexão constantes. Este interesse tem, de longa data, a utilidade de 

dar uma dimensão histórica às seguintes perguntas: existe uma cultura adolescente 

no sentido etnográfico do termo, isto é, um conjunto especifico de atitudes, de 

comportamentos, de normas, de modelos? Como ligar entre si os termos subcultura, 

contracultura e revolução cultural? Ou antes, como se efetuou cronologicamente a 

passagem de uma subcultura a uma revolução cultural? (MORIN, 2009, p.132) 

 

 Ao explorar os principais caminhos percorridos em relação à comunicação e 

consumo, encontramos relações correspondentes e contraditórias. Há condenação do consumo 

e afirmação de que a comunicação e suas mídias estão a trabalho do consumismo, para 

fomentar a sobrevivência das grandes instituições. No entanto, o consumo é também 

articulado às práticas de recepção e serve para pensar, sendo a comunicação um elo para 

mediar e gerar conhecimento e informação. 

 Diante desses territórios explorados, partimos para as considerações finais, onde 

apresentamos as nossas interpretações finais para a problemática da pesquisa e propomos uma 

reflexão sobre os eixos comunicação, consumo e juventude, a partir do mapeamento 

construído. Assim, finalizamos o nosso percurso cartográfico com um parecer sobre o 

significado desses estudos para as teorias de comunicação, consumo e juventude e suas 

implicações para o campo da comunicação social. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  Chegamos ao final de nosso mapeamento, um longo percurso, árduo e complexo, 

mas instigante e inovador. Inacabado, pois se trata apenas de um começo para novas 

travessias. Martín-Barbero (2004) nos convida a refletir se a cartografia só pode representar 

fronteira, mas também construir imagens das relações, “entrelaçamentos, dos caminhos em 

fuga e dos seus labirintos”. 

  A cartografia pressupõe um mapeamento ou a construção de um mapa, e a 

utilizamos como um procedimento metodológico e um processo para planejar e traçar um 

percurso de pesquisa. Assim foi possível olhar, analisar e desconstruir os caminhos 

percorridos no conjunto das dissertações pesquisadas. 

  Talvez, a maior dificuldade enfrentada durante essa dissertação tenha sido a 

construção de nosso próprio lugar de fala, uma vez que tínhamos mais de 50 interlocutores, 

entre as 34 dissertações iniciais, professores, mais de 400 autores, um orientador e muitos 

colegas que auxiliaram neste percurso. Conviver com estes labirintos entrelaçados e ao 

mesmo tempo manter a necessária distância para construir e assumir a autoria se constituíram 

em um desafio constante. 

 Cada parágrafo desse trabalho remete, pois ao diálogo constante com nossos diversos 

interlocutores. Entendemos que é exatamente a particularidade do arranjo final que nos 

permitiu construir a particularidade da autoria. Trata-se de uma dissertação construída por 

uma única pesquisadora, a qual, no entanto, esteve em situação de constante dialogia (e 

distanciamento) com as muitas vozes coletadas. Este trabalho constituiu, portanto, não apenas 

uma cartografia, ele é um vívido mapa de escutas.  

  Ao mapearmos cada dissertação, fomos incorporando “falas” e frases de cada 

pesquisador, organizando novas trilhas e caminhos, para chegarmos ao final de nossa 

investigação. Foi realizada uma leitura profunda de cada uma delas, respeitando-se nosso 

objetivo de construir grandes mapas descritivos e analíticos e evitando-se promover uma 

narrativa que, sob qualquer aspecto, pudesse soar como um tribunal crítico. Para tanto, o 

recurso de desconstruir as dissertações que constituíam o corpus foi fundamental para que 

fosse garantida uma aproximação investigativa e cuidadosa com o objeto de estudo e para que 

a mesma possibilitasse a identificação do modo como os eixos comunicação, consumo e 

juventude foram articulados pelos autores.  

  Assim, buscamos nessas considerações finais recuperar as principais reflexões 

sobre nosso percurso contidas em cada capítulo, nos quais sempre buscamos responder às 
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questões de nossa problemática. Não se trata de uma conclusão aos moldes ortodoxos, mas de 

um resgate dos principais aspectos analisados, como uma síntese reflexiva. 

  Recapitulando, lembramos que os principais objetivos do nosso estudo eram: 1) 

identificar as principais linhas de pensamento, orientação teórica e metodológica e 2) 

identificar o debate comunicacional e a interface sobre as temáticas comunicação, consumo e 

juventude.  

Para cumprirmos estes objetivos, estabelecemos a estratégia de construção de um 

mapeamento das principais informações coletadas com o levantamento, a sistematização e a 

análise teórico-metodológica das dissertações de mestrado defendidas entre 2005 e 2009 em 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM) no Brasil. 

Assim, estruturamos nosso percurso investigativo em três Capítulos: Itinerário 

da Investigação, Investigação Transversal e Fronteiras da Investigação. Primeiramente, 

no Capítulo 1, Itinerário da Investigação, apresentamos a identificação e seleção do corpus 

da pesquisa, com seus guias epistêmicos, amostragem e técnicas de coleta de dados. Nas 

etapas percorridas naquele momento, nos aproximamos do nosso objeto, observamos 

informações relevantes, coletamos e tratamos os dados, para chegarmos à montagem do 

corpus final.  

 O itinerário percorrido durante essa primeira investigação foi complexo e exigiu 

desta autora a criação de um modelo próprio, híbrido, de alta organicidade. O ato de 

“pesquisar a pesquisa” é, ao mesmo tempo, muito complexo e muito desafiador. Ao nos 

depararmos com tais pesquisas e referencias bibliográficas, constatamos que não havia um 

modelo único para seguir, mas sim, a necessidade de primeiramente entendermos os 

processos de organização das mesmas. Essa tarefa foi sempre cumprida a partir de critérios e 

metodologias vinculados ao mapeamento objetivado desde o início de nossa investigação.  

 Durante essa primeira parte da investigação, percebemos um número reduzido de 

referencias bibliográficas de autores brasileiros sobre o consumo, articuladas às temáticas 

juventude e comunicação. Assim temos nossa primeira brecha para o campo da Comunicação, 

a oportunidade de incrementar estudos e pesquisas que tenham como temática os eixos 

comunicação, consumo e juventude.  

 Na sequência, buscamos contextualizar nossa problemática de pesquisa. Nesse 

sentido, Maldonado (2006) foi um autor esclarecedor, por postular que contextualizar um 

projeto ou “um problema de pesquisa, não é repetir e colar informações produzidas por outros 
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autores sobre a realidade e as conjunturas culturais em determinadas regiões, estados, 

municípios ou países” (Maldonado, 2006, p. 275).  

 Não bastava, para nós, relatar as múltiplas informações das mais de 5.000 páginas 

de pesquisas. Era necessário reparar nos detalhes. Mas como fazer isso? Esse momento nos 

fez recordar uma frase e um trecho de Silva (1989), inspirador para nosso percurso, em que a 

pesquisadora afirma que “a travessia não é uma só” (Silva, 1989, p.123): 

 

Uma das maneiras de resolver os problemas é ter noção do todo e começar a reparar 

os detalhes. Detalhe aqui não significa elemento menor, quer dizer das 

particularidades, do trabalho de cada uma das diversas áreas de pesquisa em 

Comunicação que contribui para esculpir o seu corpus, para talhar seu estatuto 

teórico. Detalhe é também a contribuição de cada ciência na elaboração do 

conhecimento universal. (SILVA, 1989, p. 123). 

 

 Com esse norteador teórico, realizamos uma imersão nas dissertações analisadas e 

criamos um procedimento de planejamento para observar os detalhes, sem perder a noção do 

todo. Planejar o caminho a ser percorrido logo no início e no Capitulo 2, foi prioritário para 

prosseguirmos adiante e nos aproximarmos, reconhecermos, observarmos, investigarmos e 

buscarmos caminhos de “reflexão, análises e sistematização dos elementos do contexto para 

compreender o nosso problema”. (Maldonado, 2006, p. 276). Ressaltamos, aliás, a 

importância da bibliometria enquanto ferramenta estatística; uma vez que ela nos auxiliou na 

gestão das informações e do conhecimento na coleta de dados.  

  Como considerações mais relevantes, notamos que há um conjunto de 

circunstâncias que indicam melhorias no que tange à metodologia utilizada em dissertações 

do campo da Comunicação. Como leitores inseridos nesse contexto, nem sempre encontramos 

as informações necessárias sobre os modelos metodológicos aplicados, o que gerava 

ambiguidades no entendimento das dissertações. Acreditamos que essa lacuna possa ser 

recorrente em outros estudos do campo da Comunicação. 

 Das trinta e duas dissertações analisadas inicialmente, selecionamos doze para a 

composição de nosso corpus. Notamos um pequeno crescimento no número de dissertações 

que abordavam os eixos comunicação, consumo e juventude. Mesmo assim, confirmamos 

nossa hipótese da baixa presença do eixo consumo em diferentes etapas das dissertações 

selecionadas, como no título, nas palavras-chave, no resumo e no sumário. No período 

pesquisado, também se tornaram públicos estudos de viés mercadológico, como o Dossiê 

Universo Jovem MTV III: Retrato do Jovem (2005) e o Dossiê Universo Jovem MTV IV: 

Sustentabilidade (2008), que se tornaram “cartilhas” para as grandes marcas voltadas a esse 
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público e revelaram-se uma das mais recorrentes referencias, nem sempre com o necessário 

olhar critico, em dissertações acadêmicas. Algumas das maiores empresas de pesquisas 

internacionais, como a Kantar Word Panel, também realizaram estudos com o tema da 

juventude de consumo. Além disso, surgiram agências de pesquisa especializadas em 

tendências de consumo e comportamento jovem, como a BOX1824 (uma analogia à faixa 

etária de 18 a 24 anos), responsável pela mais recente e também abrangente pesquisa realizada 

com jovens brasileiros, a “Sonho Brasileiro“.  

 Voltando a nosso corpus, observamos na região Sudeste a maior concentração de 

estudos relacionados a consumo, comunicação e juventude, ao todo, 10 dissertações 

defendidas. Com relação às regiões estudadas, o levantamento de dados apontou concentração 

de produção para estudos que estavam focados no Brasil, sem menção a uma cidade ou estado 

especifico. Considerando que nenhuma cidade ou estado específico teve destaque, mas que 

uma delas colaborou para enriquecer nosso mapa citamos a dissertação de Almeida (2005), 

realizada em Bailique, no Interior do Amapá
11

, fora dos grandes centros urbanos, contribuindo 

com um novo ângulo sobre o consumo e a juventude. Apesar de parecer óbvio, ressaltamos a 

grande oportunidade de se ampliar a investigação e o debate teórico-metodológico sobre 

comunicação, consumo e juventude, em outras e sobre outras regiões de nosso país que não 

aquelas pertencentes ao eixo Rio/São Paulo ou, ainda, que respondam por grandes centros 

urbanos. 

Nossas análises interpretativas cruzadas sobre as opções metodológicas e 

bibliográficas foram obtidas a partir dos eixos estruturantes escolhidos para a delimitação de 

nosso objeto de estudos e para a seleção das dissertações a serem estudadas. Assim, no 

capítulo 2 identificamos as principais linhas de pensamento, orientação teórica e 

metodológica adotadas pelos pesquisadores em cada dissertação. 

A predominância do método empírico, com ênfase em pesquisas qualitativas, está 

em sintonia com o que supomos ser uma das principais linhas de orientação teórica e 

metodológica do campo da Comunicação. Os pesquisadores adotaram principalmente as 

pesquisas etnográficas, entrevistas individuais e grupos focais para suas dissertações, quase 

sempre condicionadas a um levantamento bibliográfico e documental. 

O amplo uso da internet, incluindo a netnografia, em algumas dissertações, abre 

uma discussão referente à temática juventude: como legitimar o modelo acadêmico e 

                                                 

11
 ALMEIDA, Márcia Andréia Da Silva. Consumo E Produção De Sentido Em Comunidades Ribeirinha Do 

Interior Do Amapá. 173f. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura) – Universidade Federal do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 
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científico em conjunto com as atuações e contribuições de atores/informantes apreendidos 

destes universos virtuais?  

Vale lembrar que a internet, enquanto meio de comunicação relevante, está 

inserida na maioria das dissertações de nosso corpus, mas, especialmente, nas que abordam a 

temática juventude, ela se torna preponderante para a construção de novos saberes e 

conhecimentos. 

Ao explorarmos as orientações teóricas, a penetração dos autores e suas 

nacionalidades, notamos que as principais contribuições teóricas advêm de autores europeus 

(18) e latino-americanos (15). Entretanto, no conjunto dos 36 principais autores, predominam 

aqueles com linhas de pensamento que criticam aberta e incisivamente o ato de consumo; 

ainda que tenhamos importantes contrapontos representados por investigadores latino-

americanos como Canclini e Barbosa, e pelo inglês Campbell e o norte-americano Slater, que 

promovem leituras reflexivas e não deterministas sobre o fenômeno.  

Contudo, destacamos ainda a importante e sólida contribuição de Freire Filho, que 

realiza uma ampla reflexão crítica sobre a temática juventude; reflexão esta que nos instigou a 

“evitar” confusões entre as condições de insider e outsider researcher, “em que eventuais 

pesquisadores transitam” (FREIRE FILHO, 2007, p. 11).  

Ao analisarmos as dissertações, notamos que o eixo juventude realmente nos 

envolve, assim como aos pesquisadores e pesquisados das dissertações que estudamos. 

Portanto, há premência em manter-se um olhar crítico e meticuloso ao analisarem-se os 

repertórios sobre a juventude, para se evitar um “embaralhamento conceitual”. 

A adoção de autores que privilegiam a linha de pensamento que critica o consumo 

nos fez refletir e perceber certo incômodo e desconforto sobre a discussão e orientação teórica 

da temática consumo no campo acadêmico. Tais teorias da comunicação e do consumo 

compartilham a ideia de uma possibilidade de manipulação de suas audiências e pressupõem 

um efeito cultural negativo para a juventude. 

Como afirma Rocha, “são conflituosas e muitas vezes antagônicas as formas de se 

abordar as relações entre a comunicação e o consumo” (ROCHA, 2008 apud BACCEGA, 

2008, p.119). Nesse artigo, Rocha adota um diálogo prioritário com autores que tratam o 

tema, considerando a complexidade e controvérsias presentes, peculiares ao fenômeno. 

Assim, dialoga com autores de suma importância para o campo da Comunicação, como 

Appadurai, Canclini, Landowsky, Kokoreff e Ronsini (ROCHA, 2008 apud BACCEGA, 

2008, p.131). 
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Enfatizamos que os indicadores bibliográficos demonstraram baixa penetração de 

autores (quiçá novos autores), com seus contrapontos, que norteassem os aspectos do 

consumo, com sua complexidade, ambiguidade, suas convergências e divergências.  

 Finalmente, no Capítulo 3, Fronteiras da Investigação, identificamos o debate 

comunicacional e a interface sobre as temáticas comunicação, consumo e juventude. Nesse 

momento, definimos os norteadores e operadores conceituais que instrumentalizaram nossas 

percepções sobre convergências e divergências, em diversos campos da Comunicação, com 

foco na articulação dos eixos de estudo. 

 A construção desse mapa foi a oportunidade de revelar para o campo da 

Comunicação, e para nosso PPGCOM (ESPM), um caminho percorrido nas inter-relações 

entre as temáticas comunicação, consumo e juventude. Nesse sentido, voltamos ao nosso 

percurso inicial e revelamos a motivação inicial para a realização dessa cartografia. 

 Foi a partir da obra “Jovens na Cena Metropolitana” que optamos pelo caminho 

da construção desse mapa. Nesta obra, Borelli, diz: 

 

As concepções juvenis estão expressas não somente em conteúdos intrínsecos, mas 

principalmente em seus modos de operar. Dessa constatação é possível assumir a 

perspectiva da construção de cartografias dos coletivos juvenis por meio da 

constituição de “mapas de tensões”,
12 como recurso metodológico para a 

compreensão dos elementos e das correlações de forças que fundamentam tais 

concepções, assim vistas como um conjunto de tensões móveis, em constante 

transformação, e situadas nos terrenos abertos e instáveis dos imaginários
13

 

culturais. (BORELLI, 2009, p.43). 

 

 Dessa forma, o mapeamento realizado retomava as questões centrais do trabalho, 

ou seja, consistia em entender quais jovens ganhavam visibilidade nas dissertações, com que 

comunicação elas dialogavam, e qual consumo era nelas retratado. Nesse debate, emergiram 

cinco grupos de análise, sendo os três primeiros mais relevantes para responder a nossa 

problemática:  

 

a) recorrência do consumo como bem material ou cultural; 

b) convergências do consumo como forma de expressão; 

                                                 

12
 Dialogo referido à noção de “mapa noturno” (MARTÍN-BARBERO, 1997b). Nota de rodapé extraída do livro. 

13
 A noção de imaginário está relacionada a Morin (1979 e 1984). Nota de rodapé extraída do livro. 
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c) convergências do consumo e o jovem como coprodutor; 

d) o consumo retratado em temáticas iguais; 

e) o consumo e as dissertações que mais divergem 

 

 A ideia de que todo consumo é cultural, como afirma Slater (2002), ilustra que, para 

ter uma necessidade e consumir, é preciso ser capaz de interpretar experiências, sensações e 

situações, e, assim, dar sentido e transformar objetos, ações e recursos, em relação a essas 

necessidades, que podem ser diferentes, em sociedades diferentes. 

 Dois tipos de consumo mostraram-se significativos nas recorrências dos bens 

materiais e culturais articulados à juventude retratada: a moda, a arte e a música. Todos esses 

temas representam jovens que aspiram a algumas das marcas que se transformam em 

conceitos, símbolos, e expressam uma cultura da visibilidade, da distinção e, por vezes, da 

rebeldia. Tênis, roupas, mochilas e camisetas, CDs de música, shows e uma grande 

quantidade de artefatos e bens são associados ao consumo dos setores juvenis analisados nos 

estudos brasileiros selecionados. 

 Das quatro principais interfaces do consumo como forma de expressão, a arte e a 

música são convergentes, assim como a moda, complementados pelos tópicos “violência” e 

“política”.  

 Há demonstrações de tensões e conflitos experimentados por essa juventude, que - 

através da música, com o movimento Hip Hop e o rock, e da arte, com grafites e 

performances -, materializa a construção de um imaginário de consumo ou de visibilidade e 

pertencimento, como no caso dos movimentos de resistência ao neoliberalismo. Portanto, os 

bens materiais ou culturais também são apresentados como critérios constitutivos de 

integração dessa juventude e uma forma de pertencer e praticar uma cidadania universalizada, 

em que ela reconhece-se como um ator social. 

 Se, por um lado, a juventude se expressa através dessas mediações de consumo, por 

outro, enquanto consumidora, ela também se torna coprodutora desses mesmos meios. O 

jovem em questão, que é marcado pelo deslocamento, que normalmente transcende a 

dimensão física e espacial, possibilitado pela internet, cria uma nova dinâmica de consumo, 

ao produzir filmes, cenografias, ritmos e performances. 

 Notamos, nessa busca, que existe uma condenação do consumo e a afirmação de que 

a comunicação e suas mídias manipulam os jovens. Por outro lado, como vimos 

anteriormente, encontramos nas dissertações a construção de uma cena complexa e por vezes 

paradoxal. Portanto, reiteramos que, em nossas descobertas, o consumo retratado nas 
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dissertações também demonstrou estar articulado às práticas de recepção, que auxiliam a 

juventude a pensar, pertencer e integrar-se, enquanto cidadã.  

 Assim, surge mais uma reflexão para futuros estudos: como articular o consumo sob 

a ótica acadêmica com o consumo produzido e também investigado pelas empresas. Um olhar 

transversal sobre a prática e a teoria nos parece uma possibilidade de ampliar os saberes no 

campo da Comunicação e por que não, contribuir com a própria indústria que oferta bens 

materiais e imateriais. 

 Em relação à juventude, emergem dois modelos, o de ser jovem, que se conecta de 

alguma forma a um grupo etário, numa faixa cada vez mais ampla – que engloba a 

adolescência e a vida adulta -, e o de parecer jovem, que está dissociado da idade e constitui 

um “valor”, que pode ser conquistado e mantido através da adoção de formas de consumir 

bens materiais e culturais.  

 Para reflexões futuras, propomos um questionamento sobre a existência de outros 

modelos de juventude ou de um novo jovem. Movidos pelos instigantes eixos temáticos que 

estudamos, também sugerimos o aprofundamento no entendimento do consumo, seja ele 

material ou cultural, pelas vozes da juventude.  

 Outra travessia sugerida para ser percorrida é o aprofundamento teórico e prático 

relativo à “demonização” do consumo e da comunicação mediática, confrontado com novas 

formas de consumir, que são evocadas por algumas das vozes dos jovens, como cocriar, 

coproduzir, um consumir colaborativo e mais consciente, em uma proposta que clama à ética 

e à responsabilidade daqueles que produzem os bens materiais e culturais. 

 Nessa fronteira final, observamos as oportunidades de tecer novas perspectivas para 

os trabalhos acadêmicos brasileiros e construir modelos para pesquisar, sistematizar e 

principalmente pensar o consumo e a comunicação com outras perspectivas teóricas e 

epistêmicas. 

 Assim, o percurso que seguimos nessa cartografia teve como principal intenção 

conceituar e construir os eixos comunicação, consumo e juventude com base em informações 

relevantes, mas, em seu resultado final, permitiu-nos trazer à pauta possíveis brechas, análises 

e reflexões que possam contribuir para futuros estudos, nas diversas instâncias acadêmicas 

que se dedicam ao campo da Comunicação Social.  

 Tais reflexões nos levam à possibilidade de construção de novos mapas, com novos 

olhares e novas descobertas sobre o consumo. Para o cartógrafo, a diversidade das matérias, 

teorias e elementos das paisagens percorridas são alimentos para compor novas cartografias.  
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