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Resumo
Cruz, Elena Cristina Pinto; Pereira, Cláudia da Silva. A Nova Velha Juventude: Modernidade, Mudança Social e Questões Geracionais nas Representações dos Millennials. Rio de Janeiro, 2018. 165 p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Comunicação. Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

Sob o prisma do valor de mudança social ligado à juventude, criado historicamente a partir do século XIX, o jovem possui a responsabilidade, no senso
comum, de lutar por transformações e modificar circunstâncias indesejadas por ele
e, ocasionalmente, pela sociedade. São os jovens que carregam a missão de “mudar o mundo”. Entretanto, a juventude hodierna decorre de antagônico cenário
sobre si: descrença de engajamento em questões sociais. Tal pensamento é relaci-
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onado à condição de terem nascido junto a uma inovação mundial: a internet.
Uma vasta literatura e matérias na mídia decorrem sobre o assunto. Nascidos entre
os anos 1980 e 2000, os jovens millennials teriam conceitos e características muito específicas para tais fontes. Entre elas, a pouca adesão à mudança social. A
presente pesquisa busca, então, compreender como esses jovens lidam com o assunto em foco. Para tal fim, outros conceitos criados sobre os millennials também
foram verificados para a análise mais próxima da realidade dos jovens. Temas
constantemente citados sobre o objeto desse estudo foram investigados com os
próprios millennials na fase de ida ao campo. Dessa forma, primeiramente, foi
explorada uma revisão bibliográfica que passa principalmente pela criação da juventude, mudança social, geração e modernidade, o que proporcionou embasamento para pesquisa. Nesse sentido, alguns autores como Philippe Ariès (1981),
David Le Breton (2017), Karl Mannheim (2007), Anthony Giddens (2002) e Stuart Hall (2006) deram sustentação histórica e sociológica necessária para dialogar
com os assuntos levantados. O trajeto percorrido pela metodologia foi desenhado
partindo de uma análise de conteúdo acerca de como o jovem hodierno é mencionado pela mídia, grupo focal e uma entrevista em profundidade com um especialista, métodos acessórios que proporcionaram mais assertividade para, então, seguir para as entrevistas em profundidade e delas extrair o que a pesquisa propõe.
À vista de determinado contexto, a pesquisa apresentará reflexões sobre a superficialidade com que os jovens são retratados midiaticamente, assim como o campo

revelará noções e anseios sobre a forma com que os millennials percebem o mundo em que vivem e as importantes implicações que tais classificações despertam
em suas vidas.

Palavras-chave
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Abstract
Cruz, Elena Cristina Pinto; Pereira, Cláudia da Silva. (Advisor) The new
old youth: modernity, social changes and generations issues in the Media
representation of the Millennials. Rio de Janeiro, 2018. 165 p. Dissertação
de Mestrado – Departamento de Comunicação, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

About the prism of the value of social change connected to the youth, created historically from the XIX century, the young has the responsibility, in the
common sense, to fight for changes and modify circumstances unwanted by him
and occasionally by the society. The young people are the ones who carry the
mission of “changing the world”. However, the youth of today stems from an antagonistic scenario about itself: disbelief of engagement in social issues. Such a
thought is related to the condition of having been born with a worldwide innovaPUC-Rio - Certificação Digital Nº 1613104/CA

tion: the internet. A vast literature and subjects in the media arise on the subject.
Born between the years 1980 and 2000, the young millennials have concepts and
very specific features to such sources. Among them, the low adherence to social
change. The present project aims to understand how these young people deal with
the subject in focus. To this end, other concepts created about the millennials were
also checked for the analysis be the most accurate as possible. To this end, other
concepts created on the millennials were also checked for the closest analysis of
the reality of young people. Constantly cited themes about the object of this study
were investigated with the millennials themselves in the research phase. In this
way, a bibliographic review was first explored, mainly through the creation of
youth, social change, generation and modernity, which provided a basis for research. In this sense, some authors such as Philippe Ariès (1981), David Le Breton (2017), Karl Mannheim (2007), Anthony Giddens (2002) and Stuart Hall
(2006) provided the necessary historical and sociological support for dialogue
with the issues raised. The trajectory covered by the methodology was drawn
from a content analysis about how the young man is mentioned by the media, a
focus group and an in-depth interview with a specialist, accessory methods that
provided more assertiveness to then go to interviews in depth and extract from
them what the research proposes. In view of a given context, the research will
reflect on the superficiality with which young people are portrayed in a mediatic

way, as the field will reveal notions and yearnings about how millennials perceive
the world in which they live and the important implications that such classifications arouse in their lives.
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