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Resumo

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0913513/CA

Migliora, Rita Rezende V. P.; Duarte, Rosália. Jovens da Rede Pública
Municipal de Ensino do Rio de Janeiro: modos de usos e habilidades no
computador e na internet. Rio de Janeiro, 2013. 257p. Tese de doutorado
– Departamento de Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.
São os jovens que convivem de modo contínuo e crescente com novos
conteúdos, usos e contextos de interação através das novas mídias, sendo assim é
importante investigar mais sobre esses usos e suas possíveis relações entre eles e
os processos educativos Os objetivos deste estudo, que tem como base a Pesquisa
Juventude e Mídia, estão relacionados a identificação, descrição e análise dos modos
de uso de mídias digitais, especialmente da internet, construídos por estudantes do
9º ano do ensino fundamental da rede pública municipal do Rio de Janeiro, em
contexto escolar e no seu tempo livre e as habilidades desenvolvidas por estes
jovens a partir dos usos.
A realização desse estudo envolveu a construção e aplicação de
questionários junto a 3705 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental em uma
amostra de 39 escolas. A análise dos dados foi baseada na aplicação de oito
modelos de regressão linear. Os resultados indicam há uma correlação negativa
entre a defasagem idade/série e habilidades (quanto maior o número de anos de
atraso em relação à idade esperada menor a probabilidade de se declarar
habilidoso), que pode estar relacionada ao efeito da baixa autoestima. Por outro
lado há uma correlação positiva entre o desenvolvimento de habilidades e a
presença, no âmbito doméstico, de mídias e livros, assim como a prática de
atividades culturais cultivadas (frequência a museus, centros culturais, cinema,
teatro, shows etc.) que sugere a necessidade de redução da desigualdade social, o
que tornaria tais recursos acessíveis a todos. Nossos resultados sugerem que o
ganho mais significativo no uso do computador e da Internet entre os jovens
pesquisados se dá no âmbito da sociabilidade, entendida como transmissão de
conhecimentos, normas e valores entre pares.

Palavras-chave:
Jovens; modos de uso de mídias; habilidades de uso do computador;
habilidades educacionais.
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Migliora, Rita Rezende V. P.; Duarte, Rosália. (Advisor). Young People of
the public Municipal schools of Rio de Janeiro: digital media uses and
computer skills. Rio de Janeiro, 2013. 257p. Thesis - Departamento de
Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The young adults are the ones who interact on a continuous and growing
basis with the new contents, uses and interaction contexts through the new media.
Therefore, it is important to further investigate these uses and their possible
relations between them and with the education processes. The purpose of this
study, which has as its basis the Research Youth and Media, are related to the
identification, description and analysis of the ways of use of digital media,
specially the Internet, developed by students of the 9th grade of the fundamental
cycle of the public Municipal schools of Rio de Janeiro in the school context and
in their free time and the abilities developed by these young adults as a result of
these uses.
Carrying out this study involved the development and application of
questionnaires to 3,705 students of the 9th grade of the fundamental cycle in a
sample of 39 schools. The data analysis was based on the application of eight
linear regression models The results show a negative correlation between the gap
age/grade and abilities (the higher the number of years of delay as compared to
the expected age the lower the probability of the student declaring him/herself
skillful)., what may be related to the effect of low self esteem. On the other hand,
there is a positive correlation between the development of abilities and the
presence in the domestic environment of media and books, as well as the
engagement in cultural activities (visits to museums, cultural centers, movie
theatres, plays, shows etc) what suggests the need of reducing the social
differences, what would make these resources available to all. Our results suggest
that the most significant gain resulting from the use of computer and internet
among the young adults subject of the research is verified in their sociability,
understood as transmission of knowledge, rules and value between the pairs.

Key-words:
Youth; media use; computer abilities; educational abilities.
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