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Relação dos jovens e o mundo virtual 

 

Aki a gente tah em ksa! 

 

Ilustração Ferreira 

 

 

Segundo o site do Jornal Gazeta a internet já possui mais de 30 milhões de 

usuários no Brasil. Entre eles, uma parcela significativa é formada por jovens de 

12 a 17 anos. Preocupada em avaliar o comportamento desse público na web, a 

organização não governamental Safernet, realizou uma pesquisa com jovens de 

todo o Brasil. Os resultados mostraram que a maioria deles não possui restrições 

para o uso da internet e não toma os devidos cuidados para evitar os riscos que 

ela oferece. Um dos dados mais preocupantes da pesquisa, aponta que 87% dos 

jovens entrevistados não sofrem restrições no acesso a internet. A exposição de 

dados pessoais na internet é um dos grandes comprometedores da segurança. Os 

sites de relacionamento, como o Orkut, são hoje os espaços preferidos pelos 

jovens para estampar um pouco (ou muito) da própria intimidade. Segundo a 
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pesquisa, 80% dos jovens participam desse tipo de site e 72% deles publicam 

fotos.  

É o caso da estudante Maiane Carolina Ribeiro, 17, que participa do Orkut 

há cinco anos. Ela explica que a participação foi motivada pela possibilidade de 

encontrar amigos antigos e conhecer novas pessoas. Quanto às fotos, Maiane 

admite: "Publico várias fotos minhas. Deixo lá para quem quiser ver. Não vejo 

problema nisso". A estudante não acredita que possa sofrer algum prejuízo por 

causa da internet. Mas ela não está sozinha. Entre os jovens pesquisados, 40% 

disseram que consideram a internet um espaço seguro. 

Embora confie na internet, Maiane confessa que 

já passou por situações incômodas. "Por várias vezes fui vítima de pessoas mal 

intencionadas. Às vezes, uma pessoa que nem conheço me adiciona e já me 

convida para sair. Mas eu sempre recuso". 

A estudante Alini Dávalo Calman, 19, tem amigos virtuais. Ela, que fica na 

internet cerca de oito horas por dia, acredita que é possível fazer boas amizades 

através da rede. "Fiz um grande amigo pela internet. Conhecemo-nos através do 

Orkut e começamos a conversar. Hoje trocamos confidências e conselhos. É uma 

relação bem legal". Alini e o amigo ainda não se conheceram pessoalmente, 

porque ele mora em outro estado. A estudante afirma que não teria medo de 

conhecê-lo. 

Mas Alini não esconde que já foi vítima de alguns inconvenientes por causa 

da internet. Há algum tempo, um rapaz que encontrou seu e-mail no Orkut, 

começou a se corresponder com ela através do MSN. "Percebi as verdadeiras 

intenções dele quando começou a me mandar vídeos e materiais pornográficos. 

Fiquei assustada e me senti perseguida". Depois disso, Alini decidiu recusar a 

amizade de desconhecidos. 
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Segundo o site da Veja o estudante 

paulistano Alexandre Chiqueta vai a lan houses desde os 16 e há oito meses, pelo 

menos quatro vezes por semana ele passa seis horas por dia comandando os cinco 

jogadores de sua equipe em batalhas virtuais num jogo chamado Counter-Strike, 

ele conheceu seus melhores amigos em lan houses e namora uma garota que 

também é aficionada. Mesmo que de forma menos intensa do que ocorre com ele, 

o universo dos videogames é algo que se incorporou ao dia-a-dia de uma parcela 

considerável dos jovens do país. De acordo com a pesquisa Target Group Index, 

mais da metade do público de 12 a 19 anos nos onze maiores mercados possui 

jogos do gênero em casa. Pesquisas de universidades americanas mostraram que 

os videogames podem ter efeitos benéficos para os jovens, como no 

desenvolvimento da coordenação visual e motora. Por outro lado, uma corrente 

de especialistas aponta o excesso de violência de jogos como Doom, cheio de 

monstros e pancadaria, como uma possível influência nociva. 

 Outro caso é da Juliana Ferreira, 18 

anos, de Vitória, Espírito Santo. O "vício" era implacável: ela atravessava as 

madrugadas conversando no computador, quando tinha de acordar às 6 horas 

para ir à aula. Hoje, enquanto se prepara para o vestibular, ainda passa cinco 

horas por dia no computador. 
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E não se esqueça de tudo que fazemos no mundo virtual tem consequências no 

mundo real. 

 

Relação dos jovens e a sua família 

Segundo o site da Veja os jovens sempre foram contestadores, sempre 

discordaram dos erros dos adultos, sempre lutaram positivamente pelo que 

pensam. Hoje é raro! Muito deles amam o sistema social criado pelos adultos, 

sistema que os transforma em consumidores, que sufoca a sua identidade, seus 

projetos. 

É a geração que quer tudo rápido, pronto, sem elaborar, sem batalhas para 

conquistar. É a geração que não sabe unir disciplina aos sonhos, que procurar 

usar processos mágicos para lidar com suas frustações, que tem dificuldade em 

pensar antes de agir. 
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Esse trecho consegue resumir a vida 

da maioria dos jovens, uma fase conturbada,  onde o jovem começa a formar sua 

personalidade, e que ainda hoje pensam que são o centro da atenção do mundo. O 

único problema é que essa fase traz muitos conflitos vindos de dentro do jovem, 

e a partir daí, vem os maiores problemas, os mais conhecidos: stress, distúrbios 

alimentares (anorexia, bulimia, etc.), dentre outros. 

O que acaba agravando essa situação é que a humanidade evolui, e com 

isso, o consumismo também aumenta, com novas tecnologias e facilidades. Isso 

o torna, como é visto hoje em dia, em uma pessoa “preguiçosa”, acomodada. Não 

há uma força de vontade, uma garra, onde só haverá um requisito de vontade se a 

causa for de seu próprio interesse. 

Mesmo na educação, cada vez mais o jovem entra em faculdades, escolas, 

etc. com uma “qualidade” menor que antigamente. Muitos dos professores 

reclamam dos alunos, em relação á dedicação, não havendo interesse nenhum em 

relação á escola. 
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Já na família, os jovens estão começando a entender os pais,  pensar antes 

de agir. Mesmo respondendo, chingando, ficando de mau-humor, os jovens estão 

se tornando mais “maleáveis” em relação aos pais, obedecendo-os mais e 

entendendo-os. 

“Os adolescentes ainda continuam respondões e com acessos de mau 

humor, mas pelo menos começaram a entender melhor os pais. A maioria gosta 

da vida familiar, convive bem com o pai e a mãe e não pretende sair de casa tão 

cedo.” 

Muitos pais ainda pensam que a maioria dos problemas que estão ocorrendo 

com os jovens decorre de seu comportamento, de sua educação. Muitas vezes 

pode haver uma ligação sim, mas são “sintomas clássicos”, que todos os jovens 

passam. Assim, os pais pensam: Qual a melhor conduta? Endurecer o jogo, como 

no passado, e ressuscitar todo o conflito de gerações, ou assumir uma postura 

liberal e correr o risco de perder as rédeas da situação? A resposta é conversar. 

Deve-se deixar claro sua intenções, sua forma de conduta, e se algo estiver 

errado, dialogar com seu filho abertamente. 

Mas para tudo isso, há um limite. Isso é imposto pelos pais, que se achar 

que não é correto algo que está acontecendo, deve-se reprimir. Isso ajuda os 

jovens á amadurecer, que diante de uma negação, ele deve tomar uma decisão, 
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acatar ou não. Assim, mesmo que no erro, o jovem irá perceber o que é certo e o 

que é errado. Muitas vezes, o enfrentamento pode passar ao adolescente 

princípios básicos que ele deverá levar para sua vida. Pais de verdade são aqueles 

que exercem realmente o papel que lhes foi cabido. 

 

Relação de jovens entre jovens 

 

 

Segundo o site Refúgio a relação de jovens entre jovens é muito abrangente 

envolvendo relações amigáveis, amorosas, rixas e muitas outras. 

Tanto pessoalmente como via web, essas relações têm os mesmos efeitos 

sobre uma pessoa, inclusive pode se cogitar que o que começa via internet pode 

acabar virando um ato pessoal, por exemplo, casais que se conhecem via internet, 

porém pode acontecer o contrário como é o caso dos  amigos do facebook.   

 

Relações de Amizade e Amorosas 

 

Segundo o dicionário a palavra amigável: adj. De amigo; inspirado na 

amizade: acordo amigável. 

        Amoroso, benigno, complacente: palavras amigáveis. 
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Vamos primeiro separar os ambientes que um jovem tem relações  

amigáveis e/ou amorosas:  

 

Escola, Igreja, Casa, Vizinhança. 

É nesses locais que o jovem aprende a ter uma vida interpessoal, ou seja, 

uma vida em sociedade e é neles que aprendemos a interagir não só com os 

lugares e os objetos mas também com nosso próximo, e por conta disso viver 

em sociedade implica em viver em diversos grupos sociais onde conservamos 

relações interpessoais. 

Essas relações interpessoais caracterizam-se por sentimentos diferentes e 

até contraditórios, o que faz o jovem se atrair por outro jovem, tendo amizade 

um namoro ou a discriminação, que abordaremos mais pra frente. 

A atração interpessoal na escola, na igreja ou na própria residência é 

importante para intendermos também como funcionam os grupos sociais ou as 

tribos de jovens, porém vamos nos concentrar mais nas relações de amizade e 

amorosas, que se baseiam na preferência por determinadas pessoas levando o 

jovem a querer partilhar sua presença. 

A atração interpessoal esta relacionada com a convivência pessoal de cada 

um, abrangendo emoções, afetos e sentimentos, interferindo na relação 

interpessoal. 

O relacionamento de qualquer sujeito visa o bem-estar pessoal e dos 

outros, mas para o relacionamento ser benéfico e equilibrado é necessário que o 

sujeito conheça a si mesmo, no caso o jovem, a própria escola e a família ajuda 

na formação do caráter e do conhecimento dele mesmo, pois o jovem 
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aprendendo desde criança o que ele não gosta e o que ele gosta, certamente ele 

fara aquilo que gostaria que fizessem com ele, no caso de relação de amizade e 

amorosa. 

A atração interpessoal sempre começa com a amizade e posteriormente a 

amorosa e existem fatores importantes que levam o jovem a se aproximar do 

outro sendo eles: Proximidade, atração física, semelhanças e semelhantes 

interpessoais e reciprocidade. 

Quanto maior a proximidade geograficamente falando, maior serão os 

laços de amizade, intimidade e simpatia que se estabelecem entre eles. 

Para um jovem a beleza exterior é mais usada para medir a atração 

interpessoal do que a interior. 

A semelhança interpessoal facilita, pois é mais fácil um jovem conversar 

com outro, desde que ele concorde com as opiniões que o mesmo expressa. 

Os semelhantes interpessoais, ou seja, um jovem é apresentado a outro por 

intermédio de um jovem que ambos conhecem, também facilita, pois um jovem 

de mesmo convívio que outro, tendo uma relação de intimidade com o mesmo, 

terá confiança no que o outro indicar, tanto objeto, lugar ou outro jovem.   

Para qualquer pessoa, o normal é o sujeito gostar de quem goste dele, e o 

jovem não foge dessa regra de reciprocidade. 

Depois desses tópicos, a relação de amizade já começa se transformar em 

relação amorosa. 

O que diferencia a relação de amizade da amorosa é apenas a 

intensificação de alguns fatores já existentes na amizade, sendo eles: 

Admiração, Respeito, Aceitação, Estima, Gratidão e atração física. 

Abrangendo a Web a essas condições, todos diriam, inclusive e 

principalmente as gerações anteriores, que ela facilitou tudo isso que foi dito, 

mas principalmente afetou as relações de amizade no ambiente escolar e 

religioso, por não ter um convívio integral. 

 

Agressão, as Rixas e as Tribos 
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A agressão é o tipo mais comum de reação de um sujeito não só diante das 

frustações, impotências físicas e emocionais, mas também quando agredido 

física, psicologicamente e emocionalmente por outro. 

Um individuo agride também por motivos interpessoais, sendo eles 

diferenças de raça, cor, ou seja fatores exteriores, e também por motivos de 

preferencia, como time, opção sexual, gosto musical, ou seja fatores interiores. 

Dai se origina as rixas: 

RIXA: s.f. Querela, disputa; briga discórdia; desordem, tumulto. 

Um indivíduo compete com outro para provar que seu gosto, ou sua 

ideologia é melhor do que a do outro. 

As tribos ou subculturas urbanas, com o objetivo principal de estabelecer 

relações de amizade com base em interesses comuns, é um grupo que quer se 

destacar de outro que tem o mesmo objetivo, porém ideologias, gosto e origens 

diferentes. 

Para provar isso, muitas vezes eles utilizam-se de violencia, com o intuito 

de destruir ou banalizar o outro grupo. 

Alguns grupos que estamos acostumados a ouvir na midia praticando 

essas coisas são as torcidas organizadas, os punks e new nazistas, porem no 

EUA surgiu um novo tipo de disputa que se difere da violencia, mas ainda tem 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social
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o mesmo objetivo de se sobreçair ao outro com as disputas de break e rimas de 

rap, porem é apenas uma tribo que se utiliza desse ato. 

A Web, ela é benefica, mas pode ser malefica quanto ao uso dela para 

promover as brigas, as ideologias contraditorias e o siber bulling, quanto ao 

preconceito racial. 

 

Relação dos jovens e a sociedade 

 

 

 

Segundo o site Firb a juventude sempre marcou presença firme na história 

política do mundo ocidental. Felizmente, grande parcela da juventude já se 

deteve na análise do momento social, refletiu profundamente sobre as crises 

econômicas e políticas e se sensibilizam com as dramáticas desigualdades 

sociais. Estes jovens, a quem me refiro, já abraçaram o compromisso de influir 

em mudanças urgentes e inadiáveis. 

Atualmente as estatísticas revelam através de diversas pesquisas que os 

jovens lêem muito mais do que as pessoas em idade mais avançada, é uma nítida 

demonstração de que eles – ou pelo menos a maioria deles – sabem o que 

querem. O jovem atual vem sofrendo, a cada ano, consideráveis transformações 

morais, físicas e psicológicas. É visto pela sociedade como um inconsequente, 
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irresponsável; tais acusações têm fundamento, visto que ele próprio destruiu sua 

imagem dando início a uma degradação moral, talvez, irreversível. 

 Ao contrário das expectativas, não está preocupado com o futuro 

profissional; simplesmente abstém-se das preparações educacionais oferecidas 

deixando sempre os estudos em segundo plano. 

 Tais desmandos terão consequências futuras, para uns, pois outros já 

sofrem suas irresponsabilidades, devido à emancipação sexual juvenil incoerente, 

em que proliferam as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce 

(não por falta de informação, tanto na mídia quanto nos lares). 

 Cogita-se, também, o uso de drogas, um dos fatores que mais 

comprometem essa geração inconsequente que diz visar à liberdade. 

 Entretanto há uma minoria que se opõe a essas posições, lutando pelo que 

deseja, mostrando que possui garra e força de vontade. Estuda, previne-se 

consciente da importância do amor pela vida sem deixar de ser, porém jovem. 
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